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1. Οδηγόσ απογραφικοφ διδακτικοφ ζργου 
Πλοθγθκείτε ςτο μενοφ Διδαςκαλία / Διδαςκόμενα μακιματα. 

τόχοσ: Παραγωγι δελτίων αποτίμθςθσ και περιγραφισ μακιματοσ για κάκε διδαςκόμενο 

μάκθμα του κακθγθτι. 

Ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 

A. υμπλήρωςη ςτοιχείων μαθήματοσ 

Για κάκε μάκθμα που εμφανίηεται ςτον πίνακα Διδαςκαλία / Διδαςκόμενα μακιματα: 

1. Επιλζξτε τον ςφνδεςμο "Μάκθμα". 

2. Ελζγξτε και ςυμπλθρϊςτε/διορκϊςτε τα ςτοιχεία του μακιματοσ που ζχουν 

καταχωρθκεί από τθ γραμματεία. 

3. Πατιςτε "Αποκικευςθ" για προςωρινι αποκικευςθ ι "ΟΚ" για αποκικευςθ και 

επιςτροφι ςτον πίνακα. 

B. Τποβολή απογραφικοφ διδακτικοφ ζργου 

Για κάκε μάκθμα που εμφανίηεται ςτον πίνακα Διδαςκαλία / Διδαςκόμενα μακιματα: 

1. Επιλζξτε τον ςφνδεςμο "Απογραφικό". 

2. υμπλθρϊςτε όλα τα ςτοιχεία του απογραφικοφ. 

 Μπορείτε να αποκθκεφςετε τθν τρζχουςα κατάςταςθ με το κουμπί 

"Αποκικευςθ" και να ςυνεχίςετε άλλθ ςτιγμι τθν ςυμπλιρωςθ του 

απογραφικοφ. 

3. Τποβάλλετε το απογραφικό με το κουμπί "Τποβολι". 

 Πριν τθν υποβολι μπορείτε να κάνετε προεπιςκόπθςθ των ςτοιχείων 

επιλζγοντασ τουσ ςυνδζςμουσ "Περιγραφι (gr-pdf)", "Αποτίμθςθ (pdf)", 

"Περίγραμμα (pdf)". 

Παρατηρήςεισ 

1. ε περίπτωςθ που χρειάηονται διορκϊςεισ ςε υποβεβλθμζνο απογραφικό 

απευκυνκείτε ςτθ ΜΟΔΙΠ για να κάνει αναίρεςθ τθσ υποβολισ. 

2. Σα υποβεβλθμζνα απογραφικά κα τα βρείτε ςτο μενοφ Ζντυπα / Απογραφικά 

διδακτικοφ ζργου. 

3. Για τθ διευκόλυνςι ςασ ζχουν αναρτθκεί οδθγίεσ και επικαιροποιθμζνα FAQ ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΜΟΔΙΠ. 
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2. Οδηγόσ δελτίου καταγραφήσ ερευνητικοφ ζργου 
τόχοσ: Παραγωγι του δελτίου καταγραφισ ερευνθτικοφ ζργου. 

Ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 

A. Ζλεγχοσ προςωπικών ςτοιχείων 

1. Πλοθγθκείτε ςτο μενοφ Γενικά / Προςωπικά τοιχεία. 

2. Ελζγξτε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία. 

3. ε περίπτωςθ που επικυμείτε να κάνετε τροποποιιςεισ πατιςτε το κουμπί 

Επεξεργαςία 

 Προςοχι: Σο πεδίο “Επϊνυμο (λατινικά)” κα πρζπει να ςυμφωνεί με το 

επϊνυμό ςασ όπωσ εμφανίηεται ςτισ δθμοςιεφςεισ ςασ. ε περίπτωςθ που 

κάνετε διορκϊςεισ ςτο επϊνυμο αποςυνδεκείτε και ςυνδεκείτε ξανά ςτο 

ςφςτθμα. 

B. Ζλεγχοσ ςτοιχείων δημοςιεφςεων τελευταίασ 5-ετίασ 

1. Πλοθγθκείτε ςτο μενοφ Ζρευνα / Δθμοςιεφςεισ / Διαχείριςθ Δθμοςιεφςεων. 

2. Σαξινομιςτε και ελζγξτε τα ςτοιχεία των δθμοςιεφςεων (τουλάχιςτον τθσ 

τελευταίασ 5ετίασ). 

3. Βεβαιωκείτε ότι ζχουν καταχωρθκεί ςωςτά ο "Σφποσ", "Ζτοσ δθμοςίευςθσ" και 

"Φορζασ χρθματοδότθςθσ" επιλζγοντασ το κουμπί "Επεξεργαςία Λίςτασ" (κάτω 

μζροσ του πίνακα). 

 Ειςάγετε τυχόν διορκϊςεισ απευκείασ ςτον πίνακα και επιλζξτε 

“Αποκικευςθ Αλλαγϊν”. 

Γ. Προςθήκη νζων δημοςιεφςεων 

1. Πλοθγθκείτε ςτο μενοφ Ζρευνα / Δθμοςιεφςεισ / Ειςαγωγι από αρχείο. 

2. Επιλζξτε αρχείο κατάλλθλου μορφότυπου (bibtex ι RIS) με το κουμπί Αναηιτθςθ. 

3. Επιλζξτε το κουμπί "Προςκικθ δθμοςιεφςεων". 

4. Ακολουκιςτε τον οδθγό για απαλοιφι διπλότυπων δθμοςιεφςεων. 

Μπορείτε να προςθζςετε μεμονωμζνεσ δημοςιεφςεισ ωσ εξήσ: 

1. Πλοθγθκείτε ςτο μενοφ Ζρευνα / Δθμοςιεφςεισ / Διαχείριςθ Δθμοςιεφςεων. 

2. Επιλζξτε το κουμπί "Προςκικθ" ςτο κάτω μζροσ του πίνακα. 

3. υμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ. 

Δ. Προςθήκη ερευνητικών ζργων 

1. Πλοθγθκείτε ςτο μενοφ Ζρευνα / Ερευνθτικά Ζργα/ Αυτόματοσ εντοπιςμόσ ζργων. 

2. Ελζγξτε τα ζργα που εμφανίηονται ςτον πίνακα. 

 Αν υπάρχουν ζργα ςτα οποία δεν ςυμμετζχετε ι δεν επικυμείτε να 

ςυνδεκοφν με το προφίλ ςασ επιλζξτε τα και πατιςτε "Διαγραφι 

Επιλεγμζνων" και "Αποκικευςθ". 
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 Αν επικυμείτε τθν αποκικευςθ όλων των ζργων πατιςτε το κουμπί 

Αποκικευςθ όλων. 

3. Επιλζξτε το κουμπί "Επεξεργαςία Λίςτασ" και ςθμειϊςτε τα ερευνθτικά ζργα. 

4. Πατιςτε “Αποκικευςθ Αλλαγϊν”. 

E. Καταγραφή αναγνώριςησ ερευνητικοφ ζργου 

1. Πλοθγθκείτε ςτο μενοφ Ζρευνα / Αναγνϊριςθ επιςτθμονικοφ ζργου. 

2. Ελζγξτε ότι ο πίνακασ περιλαμβάνει γραμμι με τισ "Ετεροαναφορζσ – Google 

Scholar" μζχρι το τρζχον ζτοσ (2015). 

3. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει προςκζςτε μια νζα εγγραφι πατϊντασ το κουμπί 

"Προςκικθ". 

4. Επαναλάβετε τθν διαδικαςία για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ αναγνϊριςθσ 

επιςτθμονικοφ ζργου. 

Σ. Τποβολή δελτίου καταγραφήσ ερευνητικοφ ζργου 

1. Πλοθγθκείτε ςτο μενοφ Ζρευνα / Δελτίο καταγραφισ ερευνθτικοφ ζργου. 

2. Ελζγξτε τθν καρτζλα τοιχεία Ερευνθτι. 

 Αν χρειάηονται αλλαγζσ ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ του βιματοσ A. Ζλεγχοσ 

προςωπικϊν ςτοιχείων 

3. Ελζγξτε τθν καρτζλα Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ 

 Αν χρειάηονται αλλαγζσ ςτον πίνακα Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ι 

Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ τθσ τελευταίασ πενταετίασ επικαιροποιιςτε τα 

ςτοιχεία των δθμοςιεφςεϊν ςασ ακολουκϊντασ τα βιματα: B. Ζλεγχοσ 

ςτοιχείων δθμοςιεφςεων τελευταίασ 5-ετίασ και Γ. Προςκικθ νζων 

δθμοςιεφςεων. 

 Αν χρειάηονται αλλαγζσ ςτον πίνακα Αναγνϊριςθ του επιςτθμονικοφ και 

άλλου ζργου επικαιροποιιςτε τα ςτοιχεία αναγνϊριςθσ επιςτθμονικοφ 

ζργου ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του βιματοσ E. Καταγραφι αναγνϊριςθσ 

ερευνθτικοφ ζργου. 

4. Ελζγξτε τθν καρτζλα Ερευνθτικά Προγράμματα 

 Αν χρειάηονται αλλαγζσ ςτουσ πίνακεσ 5, 6 ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ του 

βιματοσ Δ. Προςκικθ ερευνθτικϊν ζργων. 

5. υμπλθρϊςτε όλα τα ςτοιχεία των ερωτιςεων 1-19. 

6. Πατιςτε "Ενθμζρωςθ" για προςωρινι αποκικευςθ ι "ΟΚ" για αποκικευςθ και 

επιςτροφι ςτθν αρχικι ςελίδα. 

7. Τποβάλλετε το δελτίο καταγραφισ ερευνθτικοφ ζργου με το κουμπί "Τποβολι". 

Παρατηρήςεισ 

1. ε περίπτωςθ που χρειάηονται διορκϊςεισ ςε υποβεβλθμζνο απογραφικό 

απευκυνκείτε ςτθ ΜΟΔΙΠ για να κάνει αναίρεςθ τθσ υποβολισ. 

2. Σα υποβεβλθμζνα απογραφικά κα τα βρείτε ςτο μενοφ Ζντυπα / Απογραφικά 

ερευνθτικοφ ζργου. 

3. Για τθ διευκόλυνςι ςασ ζχουν αναρτθκεί οδθγίεσ και επικαιροποιθμζνα FAQ ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΜΟΔΙΠ. 
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3. Βοηθητικόσ οδηγόσ για τισ παραθζςεισ μελετητή Google 

Βήμα 1ο: Δημιουργία λογαριαςμοφ ςτο Google 

Για να δθμιουργιςετε προςωπικό λογαριαςμό gmail κα πρζπει μζςω του browser που 

χρθςιμοποιείται (πχ. Mozilla, Chrome) να μπείτε ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ google 

(www.google.gr).   

 

Οθόνη 1 

Για τθν δθμιουργία λογαριαςμοφ gmail επιλζξτε τθν εντολι «Είςοδοσ» (πάνω δεξιά ςτθν 

Οκόνθ 1). ε περίπτωςθ που ζχετε ιδθ λογαριαςμό gmail πθγαίνετε κατευκείαν ςτο βιμα 

2. 

Εν ςυνεχεία, αν επιλζξετε τθν εντολι «Είςοδοσ», ςασ εμφανίηει τθν Οκόνθ 2. Επιλζξτε τθν 

εντολι «Δημιουργία λογαριαςμοφ».   

 

Οθόνη 2 

http://www.google.gr/
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Επιλζγοντασ τθν εντολι «Δθμιουργία λογαριαςμοφ» μεταφζρεςτε ςτθν Οκόνθ 3.  

 

Οθόνη 3 

Για τθ δθμιουργία νζου λογαριαςμοφ κα πρζπει να ειςάγετε υποχρεωτικά τα ακόλουκα 

ςτοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα χρήςτη και κωδικό πρόςβαςησ. Αν δεν επικυμείτε να 

δθμιουργιςετε θλεκτρονικό ταχυδρομείο gmail, επιλζγετε τθν εντολι «Χρήςη τησ 

τρζχουςασ διεφθυνςησ ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου». Εφόςον ζχετε ςυμπλθρϊςει όλα τα 

πεδία επιλζξτε τθν εντολι «Επόμενο», που ςασ μεταφζρει ςτθν Οκόνθ 4. 

 

Οθόνη 4 
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Εν ςυνεχεία, κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρϊςετε την ημερομηνία γζννηςησ, κακϊσ 

και το φφλο για να μπορεί να ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία δθμιουργίασ λογαριαςμοφ. Σα εν 

λόγω ςτοιχεία, όπωσ αναφζρει και το google, χρθςιμοποιοφνται για τθν αςφάλεια του 

λογαριαςμοφ ςασ. Παράλλθλα, μπορείτε προαιρετικά να ςυμπλθρϊςετε το αριθμό του 

κινητοφ ςασ τηλεφώνου και κάποια άλλη διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, που 

ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ, προκειμζνου να ανακτιςετε τθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (e-mail) ι/και τον κωδικό πρόςβαςθσ ςε περίπτωςθ που τα ζχετε ξεχάςει. 

Εφόςον ζχετε ςυμπλθρϊςει τα πεδία επιλζξτε τθν εντολι «Επόμενο», που ςασ μεταφζρει 

ςτθν Οκόνθ 5. 

 

Οθόνη 5 

Θα πρζπει να ςυμφωνιςετε με τουσ όρουσ του google και να επιλζξετε τθν εντολι 

«Δημιουργία Λογαριαςμοφ». 

Βήμα 2ο: Είςοδοσ ςτο Google Scholar (Google Μελετητήσ) 

Για να ειςζλκετε ςτο Google Scholar κα πρζπει να μπείτε ςτθ ςελίδα 

https://scholar.google.gr (Οκόνθ 6). 

 

Οθόνη 6 

https://scholar.google.gr/
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Επιλζξτε τθν εντολι «Είςοδοσ», που βρίςκεται πάνω δεξιά τθσ Οκόνθ 6 και ςασ μεταφζρει 

ςτθν Οκόνθ 7. 

 

Οθόνη 7 

Ειςάγετε την ηλεκτρονική ςασ διεφθυνςη (e-mail) και τον κωδικό πρόςβαςησ. ΠΡΟΟΧΗ: 

Κάκε φορά που ειςζρχεςτε ςτο Google Scholar κα πρζπει να ςυμπλθρϊνετε το e-mail ςασ 

και τον κωδικό πρόςβαςθσ. Εάν ξεχάςατε το e-mail ι/και το κωδικό πρόςβαςθσ, μπορείτε 

να τα ανακτιςετε μζςω τθσ «Διεφθυνςησ ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ανάκτηςησ» που 

είχατε δθλϊςει κατά τθν δθμιουργία λογαριαςμοφ ςτο google (Οκόνθ 4).  

Βήμα 3ο: Δημιουργία profile ερευνητή ςτο Google Scholar (Google 

Μελετητήσ) 

Εφόςον ειςζλκετε ςτο Google Scholar, ςασ εμφανίηεται θ Οκόνθ 8.  

 

Οθόνη 8 

Για να δθμιουργιςετε το προςωπικό ςασ προφίλ κα πρζπει να επιλζξετε τθν εντολι «Σο 

προφίλ μου», που βρίςκεται πάνω αριςτερά ςτθν Οκόνθ 8 και ςασ μεταφζρει ςτθν Οκόνθ 

9. 
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Οθόνη 9 

τον ςφνδεςμο «Προφίλ» μπορείτε να ςυμπλθρϊςετε τα παραπάνω πεδία. ΠΡΟΟΧΗ: το 

πεδίο «υνεργαςία» κα πρζπει να είναι εμφανισ θ επίςθμθ ονομαςία του Πανεπιςτθμίου 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα: “Athens University of Economics and Business”.  

Εφόςον ζχετε ςυμπλθρϊςει όλα τα πεδία επιλζξτε τθν εντολι «Επόμενο», που ςασ 

μεταφζρει ςτθν Οκόνθ 10. 

 

Οθόνη 10 

τον ςφνδεςμο «Άρκρα» μπορείτε να επιλζξετε μεμονωμζνα άρκρα ι/και ομάδεσ άρκρων 

ςτα οποία είςτε ςυγγραφζασ, βάςει του επίςθμου ονοματεπϊνυμου που ζχετε δθλϊςει ςτο 

Google Scholar. ΠΡΟΟΧΗ: To Google Scholar αναηθτά ςτθ βάςθ δεδομζνων του όλα τα 

άρκρα με βάςθ το επίςθμο ονοματεπϊνυμο που δθλϊςατε. Αν ςτα επιςτθμονικά άρκρα 
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ςασ ζχετε διαφορετικό ονοματεπϊνυμο απ’ αυτό που δθλϊςατε ςτο Google Scholar, τότε 

δεν κα ςασ εμφανίηονται κατά τθν αναηιτθςθ. 

Εφόςον επιλζξετε τα μεμονωμζνα άρκρα ι/και τισ ομάδεσ άρκρων που ςασ ανικουν,  

επιλζξτε το βελάκι (→), που βρίςκεται πάνω δεξιά ςτθν Οκόνθ 10 για να μεταφερκείτε  

ςτθν Οκόνθ 11. 

 

Οθόνη 11 

τον ςφνδεςμο «Ρυκμίςεισ» ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξετε αν κζλετε οι 

ενθμερϊςεισ των νζων ςασ άρκρων και οι αλλαγζσ ςε υπάρχοντα άρκρα να γίνονται 

αυτόματα από το Google Scholar ι να λαμβάνετε τισ ενθμερϊςεισ μζςω e-mail για να 

κάνετε τον ζλεγχο. ΠΡΟΟΧΗ: Επιλζξτε «Δθμοςιοποίθςθ του προφίλ μου» προκειμζνου να 

προβάλετε το ερευνθτικό ςασ ζργο ςτθν διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα.  

Όταν ςυμπλθρϊςετε τα πεδία, επιλζξτε τθν εντολι «Σζλοσ» για να ολοκλθρωκεί θ 

διαδικαςία δθμιουργίασ προφιλ ερευνθτι. τθ ςυνζχεια, το Google Scholar ςασ μεταφζρει 

ςτο προςωπικό ςασ προφίλ (Οκόνθ 12). 

 

 

Οθόνη 12 
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το προςωπικό ςασ προφίλ του ερευνθτι (Οκόνθ 12) μπορείτε να: 

 Προςκζςετε κάποια προςωπικι ςασ φωτογραφία που να εμφανίηεται ςτο προφίλ ςασ, 

κακϊσ και να επεξεργαςτείτε το υπάρχον προφίλ (πχ. αλλαγι ονόματοσ, πεδία 

ενδιαφζροντοσ κτλ. – Οκόνθ 9), 

 Δείτε για κάκε επιςτθμονικι ςασ δθμοςίευςθ, τον τίτλο, το ζτοσ δθμοςίευςθσ και τον 

αρικμό των παρακζςεων. 

 Προςκζςετε δθμοςιεφςεισ μζςω των επιλογϊν (Οκόνθ 12):  

o Προςκικθ ομάδων άρκρων: Επιλζξτε ομάδεσ άρκρων των οποίων είςτε 

ςυγγραφζασ, από λίςτα που εμφανίηει το Google Scholar. 

o Προςκικθ άρκρων: Επιλζξτε άρκρα που ζχετε ςυντάξει, από λίςτα που 

εμφανίηει το Google Scholar. 

o Προςκικθ άρκρου με μθ αυτόματο τρόπο (δείτε τθν παρακάτω εικόνα): 

 

o Διαμόρφωςθ ενθμερϊςεων άρκρων (δείτε Οκόνθ 11) 

 Διαγράψετε δθμοςιεφςεισ. 

 Εξάγετε δθμοςιεφςεισ ςτισ ακόλουκεσ μορφζσ αρχείων: Bibtex, EndNote, RefMan και 

CSV. 

 Επιλζξετε «υν-ςυγγραφείσ» δθμοςιεφςεων, μζςω τθσ επιλογισ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ», που 

βρίςκεται πάνω δεξιά ςτθν Οκόνθ 12.    

 Παρακολουκείτε τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ςυνολικοφ αρικμοφ των παρακζςεϊν ςασ, 

κακϊσ του αρικμοφ των παρακζςεων τθσ τελευταίασ πενταετίασ. Επιπλζον, δίνονται 

ςτοιχεία ςχετικά με τουσ δείκτεσ h-index και i10-index για το ςφνολο των παρακζςεϊν 

ςασ, κακϊσ των παρακζςεων τθσ τελευταίασ πενταετίασ (δείτε τθν παρακάτω εικόνα):   
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4. Βοηθητικόσ οδηγόσ δημιουργίασ αρχείου BibTex 
 

Α. Δημιουργία αρχείου BibTex από τη Scopus 

1. τθ μθχανι αναηιτθςθσ ο ερευνθτισ ειςάγει ςτο ςφνδεςμο «Search for:» τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία (π.χ. Επίκετο, Κδρυμα κ.α.) για να βρει τισ δθμοςιεφςεισ του.  

 

 
2. Η μθχανι αναηιτθςθσ εμφανίηει τισ δθμοςιεφςεισ βάςει των ςτοιχείων που 

καταχωρικθκαν (π.χ. Athens University of Economics and Business).  
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3. Ο ερευνθτισ από τθ λίςτα που κα εμφανιςτεί επιλζγει τισ δθμοςιεφςεισ που 

επικυμεί και ζπειτα επιλζγει «Export».  

 

 
4. το ςφνδεςμο «Export format» επιλζγει τθ μορφι αρχείου «Bibtex», ενϊ ζχει τθ 

δυνατότθτα με το ςφνδεςμο «Output» να επιλζγει ποια ςτοιχεία κζλει να 
εμφανίηονται ςε κάκε του δθμοςίευςθ (υγγραφζασ, Σίτλοσ, Ζτοσ, DOI, Σόμοσ, 
ελίδεσ, Εκδότθσ κ.ά.).  
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5. Αφοφ ολοκλθρωκοφν όλεσ οι παραπάνω διαδικαςίεσ, ο ερευνθτισ επιλζγει το 

κουμπί «Export» για να εξάγει τισ δθμοςιεφςεισ ςε αρχείο ΒibΣex.  
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Β. Δημιουργία αρχείου BibTex από το Google Scholar 

 

1. Επιλζγετε τισ δθμοςιεφςεισ που κζλετε να εξάγετε και ςτθ ςυνζχεια από τθν 
επιλογι «Ενζργειεσ» επιλζγετε «Εξαγωγι»  

 

2. Εμφανίηεται το παρακάτω παράκυρο, όπου επιλζγετε τθ μορφι αρχείου “BibΣex” 
και ςτθ ςυνζχεια «Εξαγωγι όλων των άρκρων μου»  

 
3. Σο αρχείο ΒibΣex αποκθκεφεται ςτον υπολογιςτι ςασ και ςτθ ςυνζχεια αφοφ 

κάνετε login ςτο Π τθσ ΜΟΔΙΠ, από τθν ενζργεια Δθμοςιεφςεισ  Ειςαγωγι από 
αρχείο, μπορείτε να ειςάγετε αυτόματα όλεσ τισ δθμοςιεφςεισ που ζχετε ςτο 
Google Scholar ςτο Π τθσ ΜΟΔΙΠ. 
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Γ. Δημιουργία αρχείου BibTex από το πρόγραμμα EndNote1 

1. Επιλζξτε τισ δθμοςιεφςεισ ςασ που ιδθ υπάρχουν ςτο πρόγραμμα EndNote. 

2. Επιλζξτε File  Export. 

 

3. Ειςάγετε ζνα όνομα ςτο αρχείο, επιλζξτε τφπο αποκικευςθσ «Text File», και ςτο πεδίο 

Output Style επιλζξτε «Select Another Style» . 

                                                           
1
 Οι οδθγίεσ αφοροφν ςτθν ζκδοςθ του προγράμματοσ EndNote X3.  
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4. Αναηθτιςτε και επιλζξτε τον τφπο RefMan (RIS) Export και πατιςτε Choose. 
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5. τθ ςυνζχεια πατιςτε Save για να αποκθκεφςετε το αρχείο των δθμοςιεφςεϊν ςασ. 

6. Αναηθτιςτε το αρχείο ςτον υπολογιςτι ςασ και βεβαιωκείτε ότι θ κατάλθξθ του 

αρχείου είναι τθσ μορφισ .ris (μετονομάηοντασ το αρχείο).  

 

7. Σο αρχείο ςασ είναι ζτοιμο για να ανζβει ςτο Π και να καταχωρθκεί αυτόματα το 

ςφνολο του ερευνθτικοφ ςασ ζργου. 

 

 

 


