
Οδηγός χρήσης 

ΠΑΝΔΗΜΟΣ – Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 



Ο  ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής 
δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου 

Πανεπιστημίου.  
Μέσω του Πάνδημου επιτυγχάνεται η ευρεία δημοσίευση και η άμεση διάθεση, η 

μεγαλύτερη προβολή και κατοχύρωση της εργασίας, στην ευρεία επιστημονική 
κοινότητα, ενώ ενισχύεται η επιστημονική επικοινωνία. 

http://pandemos.panteion.gr 

Η πολιτική πρόσβασης του ΠΑΝΔΗΜΟΥ συνάδει με τις αρχές της Διακήρυξης του 
Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση.  

Αποτελεί ένα διαδικτυακό αποθετήριο το  οποίο διασφαλίζει την ανοικτή πρόσβαση 
και την χωρίς περιορισμούς διανομή του ψηφιακού υλικού. 

Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ 



Δικαίωμα πρόσβασης στον ΠΑΝΔΗΜΟ όσο και ανάκτησης του πλήρους κειμένου 
των τεκμηρίων που διατίθενται μέσω αυτού, έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες του 
Διαδικτύου. Κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει ο συγγραφέας, 
δηλαδή ο διδάκτορας ή ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, ή ο καθηγητής ο οποίος 
μέσα από την φόρμα κατάθεσης στοιχείων της εργασίας εκχωρεί στη Βιβλιοθήκη το 
δικαίωμα διάθεσής της μέσα από το Διαδίκτυο. 

http://pandemos.panteion.gr 

Πρόσβαση 
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Κεντρική σελίδα 

Ο επισκέπτης-χρήστης του 
ΠΑΝΔΗΜΟΥ βρίσκει στην αρχική 
σελίδα: 
•Την περιγραφή του αποθετηρίου. 
•Την διακήρυξη της Ανοικτής 
Πρόσβασης. 
•Την φόρμα υποβολής εργασίας. 
•Ενημέρωση μέσω RSS. 
 
 
 

 
Εμφανή θέση έχουν οι δυνατότητες 
αναζήτησης του υλικού: 
•Απλή αναζήτηση  με λέξεις-κλειδιά. 
•Σύνθετη αναζήτηση. 
•Πλοήγηση στις συλλογές, στους 
τίτλους, στον κατάλογο των 
συγγραφέων, στον κατάλογο των 
θεμάτων. 
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Περιεχόμενο και συλλογές 

Ο Πάνδημος συγκροτείται από 
τρεις διαφορετικές συλλογές: 
 
Το Ακαδημαϊκό Αποθετήριο: 
περιέχει μεταπτυχιακές εργασίες, 
διδακτορικές διατριβές, σημειώσεις 
μαθημάτων, πρακτικά συνεδρίων.  
 
Το Φωτογραφικό και Ιστορικό  
Αρχείο Παντείου: περιέχει 
πανεπιστημιακές εκδόσεις, 
επιστημονικές επετηρίδες, 
φωτογραφίες εκδηλώσεων, βίντεο  
του Πανεπιστημίου. 
 
Το Αρχείο Ψηφιοποιημένων 
Περιοδικών: περιέχει το πλήρες 
κείμενο ψηφιοποιημένων 
περιοδικών όπως Ουτοπία, 
Σύγχρονα Θέματα, κ.ά. 
 
Ο Πάνδημος βρίσκεται σε διαρκή 
διαδικασία εμπλουτισμού. 
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Απλή αναζήτηση 

Στην κεντρική σελίδα του 
ΠΑΝΔΗΜΟΥ και στο ελεύθερο πεδίο 
πληκτρολογήστε τον όρο ή τους 
όρους  αναζήτησης που θέλετε. 
 
 
 

 Αν πατήσετε το κουμπί 
«Αναζήτηση» θα 
εμφανιστεί μια λίστα με  
τεκμήρια που σχετίζονται 
με την επιλογή 
αναζήτησής σας (εφόσον 
υπάρχει σχετικό υλικό). 
Επιλέγετε με το ποντίκι 
του υπολογιστή, την 
εγγραφή που σας 
ενδιαφέρει ώστε να δείτε 
την προβολή των 
στοιχείων της εγγραφής. 
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Προβολή στοιχείων εγγραφής 

Στην οθόνη προβολής στοιχείων 
εγγραφής ο χρήστης βλέπει: 
Πληροφορίες για τις συλλογές που 
ανήκει το τεκμήριο (π.χ. 
μεταπτυχιακή εργασία του τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής). 
Τα βιβλιογραφικά στοιχεία του 
τεκμηρίου δηλ. τον τίτλο της 
εργασίας, το όνομα του συγγραφέα, 
τον επιβλέποντα καθηγητή, τα 
θέματα που περιγράφουν το 
τεκμήριο, τον εκδότη, την περίληψη 
(αν είναι διαθέσιμη), περιγραφή (π.χ. 
αν έχει βιβλιογραφία). 
Τα αρχεία που συνοδεύουν το 
τεκμήριο, δηλ. το ή τα αρχεία σε 
μορφή pdf με το πλήρες κείμενο του 
έργου. 
 

 
 
 

 

Αν ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να 
«ανοίξει» το αρχείο πατώντας το σχετικό 
σύνδεσμο. 
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Σύνθετη αναζήτηση 

Στην κεντρική σελίδα του 
ΠΑΝΔΗΜΟΥ επιλέξτε το σύνδεσμο 
«Σύνθετη αναζήτηση». 
 
 
 

 Πληκτρολογείτε τους όρους 
που θέλετε στα ελεύθερα 
πεδία και επιλέγετε τη 
συλλογή-κοινότητα, υλικό 
της οποίας θέλετε να 
ερευνήσετε.  
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Πλοήγηση 

Αν θέλετε να περιηγηθείτε στις συλλογές 
της ψηφιακής βιβλιοθήκης ή θέλετε να 
αποκτήσετε μια γενική εικόνα για το 
περιεχόμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τη δυνατότητα πλοήγησης.  
 
Η πλοήγηση σας επιτρέπει να επιλέξετε 
τεκμήρια από τα ευρετήρια του 
ΠΑΝΔΗΜΟΥ.   
Αυτά είναι : 
•Οι κοινότητας & συλλογές. Τα τεκμήρια 
του ΠΑΝΔΗΜΟΥ είναι οργανωμένα σε  
συλλογές π.χ. Ακαδημαϊκό αποθετήριο, 
Αρχείο φωτογραφιών, Αρχείο 
ψηφιοποιημένων περιοδικών, κ.λπ. 
•Το ευρετήριο τίτλων 
•Το ευρετήριο συγγραφέων 
•Το ευρετήριο θεμάτων 
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Πλοήγηση : παράδειγμα 

Αν επιλέξετε το ευρετήριο «Κοινότητες & 
Συλλογές» βλέπετε το σύνολο των 
συλλογών και υποσυλλογών του 
ΠΑΝΔΗΜΟΥ καθώς και τον αριθμό των 
καταχωρημένων τεκμηρίων σε κάθε 
συλλογή.  

Αν επιλέξετε μια συλλογή π.χ. τις 
Σημειώσεις Μαθημάτων του 
Τμήματος Ψυχολογίας, βλέπετε τον 
κατάλογο με τις σημειώσεις 
μαθημάτων που έχουν 
καταχωρήσει στον ΠΑΝΔΗΜΟ 
διδάσκοντες του τμήματος 
Ψυχολογίας για χρήση από τους 
φοιτητές.  
Αν ο χρήστης το επιθυμεί επιλέγει 
μια εγγραφή για να δει όλα τα 
στοιχεία της καθώς και το αρχείο 
με το πλήρες κείμενο. 


