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Περιεχόμενα 

 
             Τα εργαλεία αναζήτησης (κατάλογος βιβλιοθήκης, ιδρυματικό αποθετήριο, κ.ά.) 
 
 Η ερευνητική διαδικασία και η στρατηγική αναζήτησης.  
 
 Αξιολόγηση πηγών  
 
 Συγγραφή επιστημονικής εργασίας και σύνταξη βιβλιογραφίας 
 
   

 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
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 Ο δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης αποτελεί το κύριο 
σημείο απομακρυσμένης πρόσβασης στις πηγές και 
υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του ΤΕΙ-Η. Μπορείτε να 
βρείτε: 
 

• Επικοινωνία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα 
Παραρτήματα 
 

• Τα Νέα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των 
Παραρτημάτων 

 
• Εργαλεία Αναζήτησης πληροφοριακών πόρων 

 
– Ηλεκτρονικός κατάλογος Βιβλιοθήκης και οδηγός 

χρήσης. 
– Το Ιδρυματικό Αποθετήριο και το Ερευνητικό 

Αποθετήριο (CRIS). 
– Ενοποιημένη αναζήτηση «Ψηφιακή Πύλη 

Πληροφόρησης» 
– Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Ηλεκτρονικά περιοδικά 

HEAL Link, βάσεις δεδομένων, κατάλογοι πτυχιακών 
εργασιών τμημάτων, συλλογικοί κατάλογοι 
βιβλιοθηκών, κ.ά.) 
 

• Πληροφοριακό υλικό  για τη Βιβλιοθήκη Πρέβεζας και 
υποστήριξη του ΠΜΣ. 
 

 Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας 
  Ο ιστότοπος της Βιβλιοθήκης wwwlib.teiep.gr) 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

http://wwwlib.teiep.gr/
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

 
Απλή αναζήτηση 
  

 
• Ο Κατάλογος περιέχει βιβλιογραφικές εγγραφές μονογραφιών (βιβλίων), περιοδικών, 

οπτικοακουστικού υλικού, και άλλου υλικού που υπάρχουν στις συλλογές της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης και των Βιβλιοθηκών των Παραρτημάτων. 
 

• Μια βιβλιογραφική εγγραφή περιέχει όλα τα στοιχεία που ταυτοποιούν και περιγράφουν ένα τεκμήριο που 
περιέχετε σε μια βάση δεδομένων και περιέχει πληροφορίες για τον εντοπισμό του στο χώρο της Βιβλιοθήκης. 

• Η αρχική σελίδα περιέχει την απλή 
αναζήτηση.  

• Επιλέξτε αναζήτηση σε Λέξη κλειδί,  
Τίτλο, Συγγραφέα, Θέμα και εισάγετε 
το ερώτημά σας. Π.χ. o Τίτλος να 
αρχίζει με τον όρο ηγεσία. 

• Η αναζήτηση θα γίνει μόνο στη 
συλλογή του ΤΕΙ Ηπείρου. 

• Διαβάστε οδηγίες αναζήτησης 
επιλέγοντας Βοήθεια. 

 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

http://opac.seab.gr/search~S17*gre
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
  Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος  

Σύνθετη αναζήτηση  

 
• Πληκτρολογείστε μία λέξη ανά πεδίο π.χ. λέξη 

συγγραφέα, τίτλου, θέματος, σημείωσης ή 
επιλέξτε «κάθε πεδίο» ώστε η αναζήτηση να 
γίνει οπουδήποτε. 

• Συνδέστε τον όρο με κάποιο λογικό τελεστή 
(Και, Και Όχι, Ή) με τον επόμενο όρο 
αναζήτησης. 

• Επιλέξτε τη συλλογή π.χ. ΤΕΙ Ηπείρου. 
• Πατήστε Υποβολή. 

 
Τα φίλτρα ή περιορισμοί αναζήτησης (τύπος 

υλικού, γλώσσα, εκδότης, έτος) δεν είναι 
υποχρεωτικά. Τα επιλέγετε εφόσον θέλετε να 

περιορίσετε το εύρος της αναζήτησης. 

• Η σελίδα της σύνθετης αναζήτησης περιέχει 4 πεδία που μπορούν να συνδεθούν με λογικούς 
τελεστές αναζήτησης και περιορισμούς αναζήτησης. 
 
 
 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
               Το Ιδρυματικό  Αποθετήριο και το Ερευνητικό Αποθετήριο (CRIS) 

• Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτει  
μια νέα υπηρεσία διαχείρισης και διάθεσης της 
επιστημονικής παραγωγής των μελών της, το 
Ιδρυματικό Αποθετήριο και το Ερευνητικό 
Αποθετήριο (CRIS). Στην ενότητά τους, τα 
αποθετήρια  αποτελούν τα σημεία συγκέντρωσης, 
οργάνωσης, συντήρησης και διάδοσης του 
παραγόμενου έργου των μελών του Ιδρύματος. 

• Τα αποθετήρια στηρίζονται στις αρχές της ανοικτής 
πρόσβασης και της αυτό-απόθεσης. 

 
 Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ι.Α.) περιέχει: 
· Πτυχιακές εργασίες τελειοφοίτων των τμημάτων του ΤΕΙ-Η 
Το Ερευνητικό Αποθετήριο (Ε.Α.) περιέχει: 
· Επιστημονικές δημοσιεύσεις του διδακτικού προσωπικού 
του ΤΕΙ Ηπείρου (άρθρα, βιβλία, διατριβές, κ.ά.) 
· Επιστημονικές δημοσιεύσεις του ΤΕΙ-Η (περιοδικά, 
εισηγήσεις, κ.ά.) 
· Μεταπτυχιακές εργασίες τελειόφοιτων των μεταπτυχιακών 
τμημάτων του ΤΕΙ-Η.  

  
  

http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/ 

  

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/
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 Παρουσίαση εργαλείων και πηγών 
              Βάσεις δεδομένων 

• Στην αρχική σελίδα της HEAL-Link 
(http://www.heal-link.gr/)  μπορείτε να 
δείτε τους συνδέσμους για τις 
διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές και 
εργαλεία: 

• Τα ηλεκτρονικά περιοδικά. Η 
αναζήτηση γίνεται μέσω του 
αλφαβητικού καταλόγου ή των 
θεματικών κατηγοριών στις οποίες 
έχουν κατηγοριοποιηθεί. 

• Τις βιβλιογραφικές βάσεις ή βάσεις 
πλήρους κειμένου. 

• Τα ηλεκτρονικά βιβλία και λεξικά. 
• Την απευθείας σύνδεση με τις 

ιστοσελίδες των εκδοτών με τους 
οποίους έχει σύμβαση ο Σύνδεσμος. 

• H αναζήτηση που προσφέρει η HEAL-
Link είναι με λέξεις-κλειδιά στις 
θεματικές κατηγορίες των πηγών. 

 
• ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: η πρόσβαση στα 

ηλεκτρονικά περιοδικά είναι δυνατή 
μόνο μέσω του δικτύου του ΤΕΙ 
Ηπείρου (βιβλιοθήκη και εργαστήρια) 

 

HEAL Link  

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/
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 Πηγές πληροφόρησης 
 Συλλογικοί κατάλογοι βιβλιοθηκών 

ΣΚΕΑΒ 

• Ένας συλλογικός κατάλογος αποτελεί τη φυσική ένωση πολλών μεμονωμένων καταλόγων  βιβλιοθηκών. 
Επιτρέπει την αναζήτηση είτε σε μία ενιαία βάση δεδομένων είτε την –σε πραγματικό χρόνο- 
αναζήτηση σε όλους τους μεμονωμένους καταλόγους που συμμετέχουν. Ο χρήστης και στις δύο 
περιπτώσεις ενημερώνεται για το που υπάρχει κάποιο τεκμήριο και για τη διαθεσιμότητά του. 

http://www.unioncatalog.gr  • Ο Συλλογικός Κατάλογος των 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
(ΣΚΕΑΒ) έχει δημιουργηθεί από τον 
Σύνδεσμο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών και περιέχει υλικό από 58 
βιβλιοθήκες-μέλη με 68 βιβλιογραφικές 
βάσεις δεδομένων. Συνολικά 
περιέχονται πάνω από 3,9 
εκατομμύρια εγγραφές.  
 

• Αναζητήστε υλικό στο συλλογικό 
κατάλογο πληκτρολογώντας τους όρους 
αναζήτησης στη φόρμα αναζήτησης 
ακριβώς με τον τρόπο αναζήτησης του 
καταλόγου της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙΗ. 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

http://www.unioncatalog.gr/ucportal/search/search_catalog.php?title=&author=&keyword=&language=el&operator1=&operator2=&anything=&operator3
http://www.unioncatalog.gr/ucportal/search/search_catalog.php?title=&author=&keyword=&language=el&operator1=&operator2=&anything=&operator3
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Openarchives.gr 

http://openarchives.gr/ 

 

• Η μηχανή αναζήτησης openarchives.gr 
πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 76 
ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και 
ακαδημαϊκά αποθετήρια αποτελώντας έτσι τη 
σημαντικότερη δυνατότητα εντοπισμού 
ψηφιακού ή ψηφιοποιημένου υλικού στην 
ελληνική γλώσσα. Το υλικό αυτό ποικίλει και 
περιλαμβάνει διπλωματικές εργασίες, 
διδακτορικές διατριβές, βιβλία, άρθρα, 
χειρόγραφα, φωτογραφίες, κ.ά. 

• Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μπορεί να είναι 
ελεύθερη ή περιορισμένη ανάλογα με τα 
πνευματικά δικαιώματα που έχουν δώσει σε 
κάθε έργο οι δημιουργοί και το κάθε αποθετήριο 
ξεχωριστά. 
 

• Η αναζήτηση γίνεται με: 
– λέξεις-κλειδιά από το πεδίο αναζήτησης της 

αρχικής σελίδας 
– Μέσω του καταλόγου των συλλογών που 

συμμετέχουν ή των φορέων που συμμετέχουν με 
συλλογές. Ο χρήστης επιλέγει την ψηφιακή 
βιβλιοθήκη που θέλει και βλέπει τις συλλογές που 
περιέχει. 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Ψηφιακές βιβλιοθήκες-ακαδημαϊκά αποθετήρια 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

http://openarchives.gr/


«Κάλλιπος» 

 

• Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και 
μαθησιακών αντικειμένων διαθέσιμων σε όλους χωρίς περιορισμούς: 

– Το υλικό έχει δημιουργηθεί από τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας 
– Η αναζήτηση των ψηφιακών τεκμηρίων  γίνεται μέσα από 5 μεγάλες θεματικές περιοχές 
– Η αναζήτηση γίνεται και με στοιχεία όπως τίτλος έργου, συγγραφέας, κ.λπ. 
– Το αποθετήριο περιλαμβάνει τους εξής τύπους τεκμηρίων: ηλεκτρονικά συγγράμματα (e-books), κεφάλαια 

βιβλίων, εικόνες, ηχητικά αποσπάσματα, βίντεο, μαθηματικά αντικείμενα, αλγόριθμους, χάρτες, πίνακες, 
διαδραστικά αντικέιμενα.  

 Πηγές πληροφόρησης 
 Ψηφιακές βιβλιοθήκες-ακαδημαϊκά αποθετήρια 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
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Google Scholar 

 

• Η μηχανή αναζήτησης  Google Scholar εστιάζει την αναζήτηση σε επιστημονικά δημοσιεύματα 
(άρθρα, βιβλία, βιβλιογραφίες, έρευνες και άλλο υλικό). 

– Καλύπτει όλα τα θέματα και όλες τις γλώσσες. 
– Παρέχει περιεχόμενο από όλους τους τομείς έρευνας, από δεκάδες εκδότες, ινστιτούτα, βάσεις δεδομένων, 

ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια. 
– Είναι δωρεάν και ελεύθερη σε όλους. 
– Αναζητά όχι μόνο σε περιλήψεις αλλά στο πλήρες κείμενο. 
– Καταγράφει και ανανεώνει τις βιβλιογραφικές αναφορές των πηγών και δημιουργεί στατιστικά αναφορών. 
– Οι συγγραφείς μπορούν να δημιουργούν προσωπικά προφίλ παρακολούθησης των αναφορών που έχουν γίνει σε 

άρθρα τους. Αυτά τα προφίλ μπορούν να είναι και δημόσια. 

 
• Η μηχανή διαθέτει απλή και σύνθετη 

αναζήτηση και αρχική σελίδα στην 
ελληνική γλώσσα. Επίσης, παρέχει 
αναλυτικές πληροφορίες και βοήθεια 
για την αναζήτηση. 

 
• Η αναζήτηση π.χ. με όνομα συγγραφέα έχει ως αποτέλεσμα όλα 

τα έργα όπου συμμετέχει ο συγγραφέας με δυνατότητα άμεσου 
ανοίγματος του αρχείου από τη σελίδα όπου είναι 
αποθηκευμένο. Αυτό ισχύει και για άρθρα που βρίσκονται σε 
βάσεις δεδομένων ή αρχεία όπου έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη 
της κοινότητας του ΤΕΙΗ (π.χ. μέσω HEAL Link). 
 
 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Εργαλεία αναζήτησης στο Διαδίκτυο 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
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Scopus 

 

• Η Scopus (SciVersi Scopus) είναι μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων που περιέχει περιλήψεις και 
βιβλιογραφικές αναφορές άρθρων ακαδημαϊκών-επιστημονικών περιοδικών.   
 

– Περιέχει 47 εκατομμύρια εγγραφές, 19.500 τίτλους περιοδικών (εκ των οποίων 18.500 αξιολογημένα), 4,6 
εκατομμύρια άρθρα συνεδρίων. 

– Καλύπτει όλα τα θέματα. 
– Διατίθεται από τον εκδότη Elsevier με συνδρομή. Η αναζήτηση είναι ελεύθερη. 
– Παρέχει απλή και σύνθετη αναζήτηση με φίλτρα  
– Παρέχει πλήθος εργαλείων για την διαχείριση των επιλεγμένων εγγραφών, των βιβλιογραφικών αναφορών και των 

κειμένων (π.χ. άνοιγμα αρχείου, εκτύπωση, αποθήκευση, αποστολή με e-mail, εξαγωγή σε σύστημα διαχείρισης 
βιβλιογραφίας, δημιουργία βιβλιογραφίας, αποστολή ενημέρωσης μέσω RSS, κ.ά.)  

http://www.scopus.com/home.url/ 

[1] 

 Πηγές πληροφόρησης 
 Εργαλεία αναζήτησης στο Διαδίκτυο 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

http://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/


Η ερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει : 
 
• Προσδιορισμό του προβλήματος / επιλογή θέματος  
• Ανασκόπηση βιβλιογραφίας   
• Διατύπωση της ερώτησης / προβλήματος  
• Στρατηγική αναζήτησης (τι, που, πως) 
• Αναζήτηση και αξιολόγηση δεδομένων/στοιχείων  
• Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων/στοιχείων 
• Συγγραφή της εργασίας-σύνταξη των βιβλιογραφικών αναφορών 

 

 Τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

Η επιστημονική εργασία:  
 
• Μπορεί να είναι: 

• Έρευνα: αφορά τη διερεύνηση ενός προβλήματος ή υπόθεσης μέσω της συγκέντρωσης, 
οργάνωσης, ανάλυσης δεδομένων και ερμηνείας νέων στοιχείων και έχει ως αποτέλεσμα την 
επαλήθευση ή απόρριψη υποθέσεων ή και την παροχή λύσης στο αρχικό πρόβλημα. 

• Μελέτη: είναι η θεωρητική εργασία όπου ο συγγραφέας διερευνά ένα θέμα ή πρόβλημα μέσω της 
συλλογής, σύγκρισης, αντιπαράθεσης πληροφοριών ώστε να καταλήξει στις δικές του θέσεις και 
συμπεράσματα.   



Επιτυγχάνουμε: 
 Βέλτιστη διαχείριση χρόνου + καλύτερα αποτελέσματα 
 
Τι αναζητώ : 
 Βιβλία , άρθρα επιστημονικών περιοδικών, περιοδικά ποικίλης ύλης, ηλεκτρονικά 
βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, διατριβές, οπτικοακουστικό υλικό, κυβερνητικές εκδόσεις, 
ιστοσελίδες, κ.ά. 
 
Που αναζητώ:  
 Σε βιβλιοθήκες και τους καταλόγους τους, σε αρχεία και τους καταλόγους τους, σε 
ψηφιακά ιδρυματικά αποθετήρια, σε μηχανές αναζήτησης, σε βάσεις δεδομένων, στο 
διαδίκτυο. 
 

 
Πηγές της Βιβλιοθήκης ΤΕΙΗ 

Κατάλογος βιβλιοθήκης,Ιδρυματικό και Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙΗ, Συλλογικός Κατάλογος 

Ελληνικών ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βάσεις δεδομένων (HEAL Link, RePec (Econpapers), DOAJ, 

DOAB), Μηχανές αναζήτησης και ευρετήρια (OpenArchives), Διαδίκτυο (Google Scholar). 

 Στρατηγική αναζήτησης 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 



 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

Γενικά κριτήρια 
 
• Σχετικά με το συγγραφέα: είναι αξιόπιστος; Ποια είναι τα προσόντα του, η εμπειρία, η ειδίκευση, η 

σχέση του με την ακαδημαϊκή κοινότητα;  
 

• Η ημερομηνία έκδοσης ενός έργου: ποια η αρχική ημερομηνία έκδοσης; Υπάρχει επόμενη έκδοση ή 
αναθεώρηση; Η πληροφορία είναι επίκαιρη ή παρωχημένη;  
 

• Ποιος είναι ο εκδότης; Είναι αναγνωρισμένος; Εξειδικεύεται στη συγκεκριμένη θεματολογία;  
 

• Σχετικά με το περιεχόμενο: 
• Για τα άρθρα περιοδικών:  περιέχονται σε περιοδικό επιστημονικό ή ποικίλης ύλης;  
• Ποιο είναι το επιδιωκόμενο κοινό (σε ποιους απευθύνεται); Είναι κατάλληλο για τις δεδομένες 

απαιτήσεις;  
• Ποιος είναι ο στόχος του συγγραφέα: Οι πληροφορίες που περιέχει είναι γεγονότα, γνώμες ή 

προπαγάνδα; Ο συγγραφέας είναι αμερόληπτος;  
• Το περιεχόμενο είναι τεκμηριωμένο; Περιέχεται βιβλιογραφία;  
• Οργάνωση περιεχομένου: Είναι λογικά γραμμένο το κείμενο και ξεκάθαρος ο στόχος του 

συγγραφέα;  

 Αξιολόγηση πηγών 



Κριτήρια αξιολόγησης πηγών Διαδικτύου 
 
• Γενικές αρχές 

• Σχετικότητα με το θέμα 
• Αξιοπιστία-αντικειμενικότητα 
• Επικαιροποιημένη πληροφόρηση 
• Ολοκληρωμένη πληροφόρηση (κάλυψη θέματος) 

 
Ειδικότερα: 
• Αξιοπιστία συγγραφέα: Ποιος ο δημιουργός της ιστοσελίδας; Υπάρχει τρόπος επικοινωνίας; Ο 

συγγραφέας είναι ειδικός του θέματος;  
• Ο στόχος της ιστοσελίδας και το κοινό που απευθύνεται: διασκέδαση, επιμόρφωση, πώληση προϊόντων; 

Υπάρχει μεροληπτική πληροφόρηση;  
• Η ημερομηνία έκδοσης ενός έργου: ποια η αρχική ημερομηνία έκδοσης; Υπάρχει επόμενη έκδοση ή 

αναθεώρηση; Η πληροφορία είναι επίκαιρη ή παρωχημένη;  
• Η ακρίβεια και αξιοπιστία της ιστοσελίδας: υπάρχουν λάθη (τυπογραφικά, γραμματικά), πηγές 

τεκμηρίωσης; Τι είδους ιστοσελίδα είναι (εμπορική, κυβερνητική, προσωπική); Επιχορηγείται από κάποιο 
οργανισμό ή εταιρεία;  

• Επικαιρότητα : η ιστοσελίδα περιέχει επίκαιρη ή παρωχημένη πληροφόρηση; Ανανεώνεται και κάθε 
πότε; Υπάρχουν ενεργοί σύνδεσμοι;  

• Δομή και πλοήγηση: Είναι κατανοητή η οργάνωση της ιστοσελίδας; Υπάρχει δομή και χάρτης πλοήγησης, 
κουμπιά επιστροφής στην αρχική σελίδα, μηχανή αναζήτησης, ευρετήριο, κατάλογος περιεχομένων;  
Απαιτεί ειδικό λογισμικό ή προγράμματα για την ανάγνωση ή το «κατέβασμα» υλικού; Βοηθά άτομα με 
ειδικές ανάγκες ή δεξιότητες (π.χ. μερικώς βλέποντες); Έχει σταθερό URL;  
 

 Αξιολόγηση πηγών 
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 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

 Συγγραφή εργασίας και  βιβλιογραφίας 

Δομή επιστημονικής μελέτης:  
 
• Εξώφυλλο 
• Σελίδα τίτλου 
• 2η σελίδα τίτλου (σελίδα έγκρισης) 
• Πνευματικά δικαιώματα 
• Δήλωση μη λογοκλοπής 
• Σελίδα αφιέρωσης - ευχαριστίες (προαιρετικά)  
• Περίληψη – λέξεις κλειδιά (στην ελληνική γλώσσα) 
• Περίληψη – λέξεις κλειδιά (στην αγγλική γλώσσα)  
• Πίνακας περιεχομένων 
• Κατάλογος πινάκων (εφόσον χρησιμοποιούνται) 
• Κατάλογος διαγραμμάτων / εικόνων (εφόσον χρησιμοποιούνται) 
• Συντομογραφίες (εφόσον χρησιμοποιούνται) 
• Απόδοση όρων / γλωσσάριο (εφόσον χρησιμοποιούνται) 
• Εισαγωγή 
• Κύριο σώμα της εργασίας (κεφάλαια) 
• Βιβλιογραφία 
• Παράρτημα /Προγράμματα υπολογιστών (εφόσον 

χρησιμοποιούνται) 
 

Οι οδηγίες για την σύνταξη της 
διπλωματικής εργασίας και το 
αντίστοιχο υπόδειγμα 
(template) βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. 
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 Σύνταξη βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών παραπομπών  

Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας (μελέτης ή έρευνας) απαιτεί βιβλιογραφική έρευνα και αναφορά των 
πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της. 
 
Η χρήση των πηγών στηρίζεται σε αρχές: 
• Εντιμότητα : ο συγγραφέας βεβαιώνει πως δεν έχει οικειοποιηθεί έργα ή ιδέες άλλων (λογοκλοπή) 
• Επαλήθευση :  ο αναγνώστης μπορεί να ελέγξει και να διαπιστώσει την εγκυρότητα και την ακρίβεια των 

πληροφοριών του συγγραφέα. 
 

Η χρήση των πηγών εξασφαλίζει την τεκμηρίωση της έρευνας και αποδεικνύει ότι έχει γίνει η απαιτούμενη 
προεργασία για τη συγγραφή.  

Λογοκλοπή 
Είναι η οικειοποίηση ξένης πνευματικής δημιουργίας (έργου, ιδέας, εικόνας, κ.λπ.) χωρίς να γίνεται αναφορά 
στο δημιουργό, άσχετα αν υπάρχει ή όχι πρόθεση να γίνει αυτό. 
Έχουμε λογοκλοπή όταν:  
• Παραλείπουμε τα εισαγωγικά ή την πηγή όταν χρησιμοποιούμε αυτούσια αποσπάσματα 
• Χρησιμοποιούμε την επιλογή Copy-Paste σε επεξεργαστές κειμένου 
• Παραφράζουμε κείμενα ή οικειοποιούμαστε ιδέες χωρίς αναφορά στην πηγή/δημιουργό 
• Μεταφράζουμε ξενόγλωσσα κείμενα χωρίς αναφορά στην πηγή/δημιουργό 
• Χρησιμοποιούμε εικόνες, πίνακες, φωτογραφίες, δεδομένα από το Διαδίκτυο χωρίς αναφορά στην πηγή. 
 
Η λογοκλοπή καταστρέφει την αξιοπιστία και ακεραιότητα του επιστημονικού έργου και της 
προσωπικότητας του συγγραφέα.  
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 Σύνταξη βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών παραπομπών 

 
Η βιβλιογραφική αναφορά / παραπομπή είναι η συνοπτική αναφορά σε ένα έργο που αναφέρεται στην 
εργασία μας και γίνεται με 2 τρόπους: 
 
• Με τη μορφή υποσημειώσεων στο κάτω μέρος της σελίδας ή στο τέλος της ενότητας ή του κειμένου 
• Παράδειγμα:  

• 10. Βλ. A. De Tocqueville. De la democratie en Amerique, τόμος 2 (1840), μέρος 2, κεφάλαιο 19, και μέρος 3, 
κεφάλαιο 6. 

 
• Με συνοπτική μορφή μέσα στο κείμενο με παρένθεση στο σημείο όπου αναφέρεται η πηγή και περιλαμβάνει όνομα 

συγγραφέα και χρονολογία δημοσίευσης. 
• Παραδείγματα:  

• “In previous studies [Tsakonas et al., 2013; Afiontzi et al. 2013] we examined how concepts of digital library…” 
• “According to Priem et al. [2012] “…citations only reflect formal acknowledgement and thus they provide…system”. 

This formality…” 

 
 
Η βιβλιογραφία είναι το σύνολο των πηγών (έντυπων ή ηλεκτρονικών) που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας 
για την ολοκλήρωση της μελέτης και έχουν αναφερθεί εντός του κειμένου ως βιβλιογραφικές αναφορές. 

 

Δείτε αναλυτικά παραδείγματα σύμφωνα με το πρότυπα Harvard: 
1. Οδηγός: σύστημα παραπομπών Harvard. Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙΗ,  
2. Οδηγός συγγραφής σύμφωνα με το πρότυπο Harvard. Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Η. 

 

http://nursing.ioa.teiep.gr/files/Referencing_System_Harvard_TEI_Hpeirou.pdf
http://nursing.ioa.teiep.gr/files/Referencing_System_Harvard_TEI_Hpeirou.pdf
http://nursing.ioa.teiep.gr/files/Referencing_System_Harvard_TEI_Hpeirou.pdf
http://nursing.ioa.teiep.gr/files/Referencing_System_Harvard_TEI_Hpeirou.pdf
http://wwwlib.teiep.gr/images/stories/documents/HarvardStyleReference_TEIH_Library.pdf
http://wwwlib.teiep.gr/images/stories/documents/HarvardStyleReference_TEIH_Library.pdf
http://wwwlib.teiep.gr/images/stories/documents/HarvardStyleReference_TEIH_Library.pdf
http://wwwlib.teiep.gr/images/stories/documents/HarvardStyleReference_TEIH_Library.pdf


• Δωρεάν διαθέσιμο στο διαδίκτυο πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών 
• Επιτρέπει τη διαχείριση, διαμοιρασμό, ανάγνωση, αναφορά των επιστημονικών  σας εργασιών 
• Δημιουργεί ένα δίκτυο έρευνας που επιτρέπει την online διαχείριση των εγγράφων σας και τη διασύνδεση με ομοϊδεάτες 

ερευνητές. 

 
• Mendeley Desktop: εφαρμογή στον υπολογιστή σας. 
• Mendeley Web: το site από όπου έχετε πρόσβαση στην 

διαδικτυακή έκδοση της προσωπικής σας βιβλιοθήκης 
αναφορών και εγγράφων. 

• Sync: η διαδικασία συγχρονισμού όλων των δεδομένων 
σας στις διάφορες συσκευές που χρησιμοποιείτε 
(desktop, laptop, iPad, iPhone). 

Τι είναι το Mendeley? 

Χαρακτηριστικά 

 
• Web Importer: ο σελιδοδείκτης που εγκαθιστάτε 

στον browser και σας επιτρέπει  την άμεση 
εισαγωγή τεκμηρίων και αναφορών από 
οπουδήποτε. 

• Citation Plugin: εφαρμογή που επιτρέπει να 
δημιουργείτε και να μορφοποιείται τις αναφορές 
και τη βιβλιογραφία με όποιο πρότυπο 
επιθυμείτε.  
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 Σύνταξη βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών παραπομπών 
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 Οι βιβλιοθηκονόμοι της βιβλιοθήκης Πρέβεζας είναι πάντα στη διάθεσή σας για παροχή κάθε 
είδους πληροφορίας και υποστήριξης της έρευνας και τη εκπαίδευσης. 

 Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης 
 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τηλ.: 26820 50572 

Fax  : 26820 50664 

E-mail : libprev@teiep.gr 

 

 Στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και στην ενότητα «Βιβλιοθήκη Παραρτήματος Πρέβεζας / 
Εκπαιδευτικά σεμινάρια / Βιβλιογραφική υποστήριξη ΠΜΣ / Πληροφοριακοί οδηγοί» μπορείτε να 
βρείτε αναλυτικό υλικό για τις πηγές και τα εργαλεία αναζήτησης, τη στρατηγική έρευνας και 
συγγραφή επιστημονικής εργασίας, κ.λπ.  
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