Πρώτο Βήμα
Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα του αποθετηρίου apothesis.eap.gr (https://apothesis.eap.gr/).
Εν συνεχεία, επάνω δεξιά βρίσκετε την ένδειξη «Σύνδεση στο» και από την αναδιπλούμενη
λίστα επιλέξτε «Το Apothesis Μου».

Δεύτερο Βήμα
Για να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό που έχετε για το
Study π.χ. std***** και πατήστε το πλήκτρο «Σύνδεση».
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Τρίτο Βήμα
Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ξεκινήσετε την υποβολή της Διπλωματικής σας επιλέγοντας
το πλήκτρο «Ξεκινήστε μια νέα υποβολή».

Τέταρτο Βήμα
Αρχικά επιλέγετε τη συλλογή στην οποία θέλετε να υποβάλλετε το τεκμήριό σας. Ως
φοιτητής μπορείτε να επιλέξετε μόνο τη συλλογή των Διπλωματικών Εργασιών του
Προγράμματος Σπουδών σας. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο «Επόμενη».
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Πέμπτο Βήμα
Συμπληρώστε τα πεδία (χρησιμοποιώντας μικρά ή κεφαλαία γράμματα) με τις απαραίτητες
πληροφορίες για την ορθή υποβολή της Διπλωματικής σας. Η συμπλήρωση των πεδίων με
αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική. Στο τέλος της καρτέλας και εφόσον έχετε συμπληρώσει
όλα τα υποχρεωτικά πεδία, πατάτε το πλήκτρο «Επόμενη».
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Έκτο Βήμα
Συνεχίστε τη συμπλήρωση των πεδίων σύμφωνα με τις οδηγίες και πατήστε το πλήκτρο
«Επόμενη».
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Έβδομο Βήμα
Εφόσον έχετε συμπληρώσει τα πεδία, πατήστε το πλήκτρο «Select a file» και επιλέξτε το
αρχείο της Διπλωματικής σας Εργασίας που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας. Το
αρχείο με το Κυρίως σώμα της Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να είναι σε μορφή PDF, να
μην υπερβαίνει τα 30 ΜΒ και να μην είναι κλειδωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές
των Διπλωματικών Εργασιών.

Έχοντας πλέον «φορτώσει» το αρχείο, δώστε μια σύντομη Περιγραφή του αρχείου, π.χ.
'Κυρίως σώμα διπλωματικής', 'Παράρτημα', 'Συνοδευτικό υλικό' κ.α. και πατήστε το
πλήκτρο «Επόμενη». Σε περίπτωση που η Διπλωματική σας αποτελείται από περισσότερα
αρχεία, μπορείτε να τα προσθέσετε στο επόμενο βήμα.

Όγδοο Βήμα
Πλέον, μπορείτε να δείτε το αρχείο που έχετε ανεβάσει. Εάν θέλετε να το διαγράψετε,
επιλέξτε το πλήκτρο «Διαγραφή», ενώ αν θέλετε να αλλάξετε μόνο την Περιγραφή των
περιεχομένων του αρχείου, πατήστε το πλήκτρο «Αλλαγή».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να «φορτώσετε» και άλλα αρχεία π.χ. το Παράρτημα της
Εργασίας σας, επιλέξτε το πλήκτρο «Προσθήκη και άλλου αρχείου» και επαναλαμβάνετε
την διαδικασία, διαφορετικά επιλέξτε το πλήκτρο «Επόμενη» για να μεταβείτε στην
επόμενη καρτέλα. Τα συνοδευτικά αυτά αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή είτε PDF είτε
ZIP.
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Ένατο Βήμα
Παρακαλούμε ελέγξτε την υποβολή σας. Αν υπάρχει κάποιο λάθος στα πεδία, πατήστε το
πλήκτρο «Διορθώστε ένα από αυτά». Σε περίπτωση που θέλετε να ελέγξετε αν η
Διπλωματική σας Εργασία έχει φορτωθεί σωστά, κάντε κλικ στο αρχείο σας. Μπορείτε
επίσης να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα αρχείο πατώντας το πλήκτρο «Προσθήκη ή
Αφαίρεση ενός αρχείου». Τέλος, πατήστε το πλήκτρο «Επόμενη».

6

Δέκατο Βήμα
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της διπλωματικής σας, είναι απαραίτητο να
συμφωνήσετε στους παρακάτω όρους. Παρακαλώ διαβάστε τους όρους της άδειας και
κάντε κλικ στο πλήκτρο 'Χορηγώ την άδεια'.

Ενδέκατο Βήμα
Συγχαρητήρια! Μόλις υποβάλατε την Διπλωματική σας Εργασία!
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