
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΠΑ 
 
 
 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για  τη διπλωματική εργασία στο 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

 
 21/02/2019, 11.00-13.00 
 22/02/2019, 13.00-15.00  

EuroLab, 3ος όρ. Αντωνιάδου 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



Γενικές Πληροφορίες 

1. Συλλογές - Πηγές - Υπηρεσίες 

2. Συνέργειες  

3. Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης -  ευρωπαϊκές πηγές  

4. Τεχνικές Αναζήτησης    

5. Οδηγίες συγγραφής επιστημονικής εργασίας  

6. Συστήματα παραπομπών – παράδειγμα Harvard 

7. Λογοκλοπή 

Βιβλιογραφία – Εκδηλώσεις - Επικοινωνία 

2 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Περιεχόμενα 



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Ίδρυση – αποστολή 

 

Η αρχαιότερη ακαδημαϊκή οικονομική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. 

Ιδρύθηκε το 1920. Λειτουργεί ως μία κεντρική βιβλιοθήκη. 

 

 

 

 

 

Αποστολή της βιβλιοθήκης είναι: 

-η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών & ερευνητικών δραστηριοτήτων               
του Ιδρύματος στα επιστημονικά πεδία που καλλιεργεί 

-η συμβολή στην ανάκτηση, διαχείριση και παροχή εξειδικευμένων                      
πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα. 

 

-Κέντρο πληροφόρησης για όλα τα μέλη του ΟΠΑ & δημόσια βιβλιοθήκη  

(Ν. 3404/2005), ανοιχτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε κάθε ενδιαφερόμενο 
πολίτη. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Κτιριακές υποδομές 
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Τμήμα Βιβλίων 

Τμήμα Περιοδικών Εκδόσεων 

Κέντρα Τεκμηρίωσης  
• Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης  (ΚΕΤ) 

• Κέντρο Παρακαταθήκης εκδόσεων ΟΟΣΑ  

Ανοιχτές συλλογές, ελεύθερη 
πρόσβαση στα ράφια για τους 
χρήστες 

Αποθηκευτικοί χώροι στο υπόγειο 
για παλαιά τεύχη περιοδικών.  

κεντρικό κτίριο 
Πατησίων, 1ος & 2ος όρ. 

Ξεκίνησε 01/01/2018 

Αναγνωστήριο  στο ισόγειο  
Δευτέρα-Παρασκευή 12.00-19.00 

Αποθηκευτικός χώρος στο υπόγειο 
για κλειστές συλλογές βιβλίων 
 
 
 
Σπάνιες εκδόσεις περιόδου 1850-
1950, συγγράμματα από ιδρύσεως 
του Ιδρύματος, παλαιές εκδόσεις 
βιβλίων 
  
  Συνεχίζεται η μεταφορά παλαιού 
υλικού. 

κτίριο Τροίας 
Αναγνωστήριο   
Δευτέρα-Πέμπτη 8.30-20.00, 
Παρασκευή  8.30-19.30  



Συγγράμματα (Textbooks) 

Βιβλία έρευνας (Research books) 

Επιστημονικά περιοδικά (Serials)  

Πληροφοριακά βιβλία (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, almanacs, κ.ά.) (Reference collection)   

Επίσημες εκδόσεις ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών (ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕ, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, 
ΟΗΕ, κ.ά.) 

Βιβλία γενικής παιδείας (General collection) 

Εφημερίδες (Ναυτεμπορική, Financial Times, Le Monde) 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Έντυπες συλλογές  

λλ 

Φωτοτυπίες  
εντός της Βιβλιοθήκης με  

κάρτα  2 € / 68 σελ.  



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Οργάνωση συλλογών  

250.000+ τόμοι έντυπου  υλικού 

Διεθνή πρότυπα βιβλιοθηκών 

• Anglo-American Cataloguing Rules 2, σταδιακή μετάβαση σε RDA 

• Δεκαδική ταξινόμηση Dewey (DDC): κατευθύνει στο αντίστοιχο ράφι δηλώνοντας το θέμα του 
τεκμηρίου 

Ενιαίο Ολοκληρωμένο Σύστημα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσία  

(Integrated Library System as Service - ILSaS) 

• Σύστημα Sierra 4.0 / Innovative, εγγραφές MARC21 

• RFID για τον έλεγχο της κυκλοφορίας του υλικού 

• Συνεργατικός κατάλογος από το 2015 – AUEB OPAC 
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http://opac.seab.gr/search~S10*gre


20.000 ηλεκτρονικά 
περιοδικά 

Business Source Complete 

EconLit with full text  

JSTOR, κ.ά.  

HEAL-Link (Σύνδεσμος 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών) 

70.000 e-books 

EBSCO e-book   

ICAP κλαδικές μελέτες 

HEAL-Link (Elsevier, 
Emerald, Springer, Taylor & 

Francis, Wiley, etc.) 

 Βάσεις δεδομένων  και 
άλλες ψηφιακές πηγές 

New Palgrave               
Dictionary of Economics                        

 

Eikon & Datastream  
οικονομικά δεδομένα για                                    

εισηγμένες εταιρείες   

  

Financial Times on line    

OECD iLibrary, κ.ά. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Ηλεκτρονικές πηγές   



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
ΠΥΞΙΔΑ 

Συγκεντρώνει, διαφυλάσσει και διαδίδει σε ψηφιακή μορφή το πνευματικό έργο 
της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος 

Καταγράφει και προβάλλει την ιστορία, την εξέλιξη και την αριστεία του ΟΠΑ 
στους επιστημονικούς κλάδους που καλλιεργεί  

Περιλαμβάνει μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες,                                         
παλαιές και σπάνιες εκδόσεις, επετηρίδες, κ.ά. 

Ανοιχτή πρόσβαση     

600  μεταπτυχιακές & διδακτορικές εργασίες από το ΔΕΟΣ    

ΠΥΞΙΔΑ - Ιδρυματικό Αποθετήριο και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΟΠΑ 
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Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ έχετε το δικαίωμα να γίνετε μέλη 
της Βιβλιοθήκης και να δανείζεστε.  

Συμπληρώστε την αίτηση στο Γραφείο Δανεισμού (είσοδος 
Αναγνωστηρίου), έχοντας μαζί σας τη φοιτητική σας ταυτότητα-πάσο.  

4 βιβλία έρευνας 

περίοδος δανεισμού 1 εβδομάδα & ανανέωση 1 εβδομάδα αν δεν 
έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη 

3  συγγράμματα 

περίοδος δανεισμού 3 ημέρες. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Δανεισμός (1/3) 



10 

Έχετε μαζί σας τη φοιτητική ταυτότητα για να δανειστείτε.  

Χρησιμοποιήστε το αυτόματο κιόσκι δανεισμού. 

το δικαίωμα δανεισμού 
δεν μεταφέρεται σε 

άλλους 

 Επιστρέφετε εμπρόθεσμα το δανεισμένο υλικό   

στο αυτόματο κιόσκι. 
υπάρχει πρόστιμο,            

0,30 € /ημέρα/βιβλίo            

Φροντίζετε για την καλή κατάσταση του δανεισμένου 
υλικού.  

σε περίπτωση απώλειας 
ή φθοράς επιβάλλεται η 

αντικατάσταση  

Επιστρέψτε όλο το δανεισμένο υλικό για τη λήψη πτυχίου ή 
για τη λήξη της σχέσης με το Ίδρυμα. 

δίνεται βεβαίωση στη 
γραμματεία 

Διαβάστε τον Οδηγό Δανεισμού & Υποχρεώσεων Χρηστών 
βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της 
Βιβλιοθήκης. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Δανεισμός (2/3) 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/library/Loan_Guide.pdf
https://www.aueb.gr/sites/default/files/library/Loan_Guide.pdf


 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Δανεισμός (3/3) 

 
 

 Συγγράμματα 

• Τα συγγράμματα διατίθενται σε ικανό αριθμό αντιτύπων, ώστε να 
καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών. Όλα τα αντίτυπα φέρουν στη ράχη 
βούλα κίτρινου χρώματος και ανήκουν σε τρία είδη υλικού ως προς το 
δανεισμό: 

• Χρήση εντός της Βιβλιοθήκης: τα αντίτυπα δε δανείζονται, αλλά 
χρησιμοποιούνται επί τόπου και φέρουν μόνο κίτρινη βούλα. 

• Δανεισμός μικρής διάρκειας: τα αντίτυπα δανείζονται για 3 ημέρες και 
φέρουν τη σήμανση "κρατημένα" με κίτρινο χρώμα. 

• Δανεισμός ενός μήνα: τα αντίτυπα αυτά δανείζονται στην κατηγορία 
παλαιών προπτυχιακών φοιτητών και όσων προπτυχιακών φοιτητών δε 
δικαιούνται συγγράμματα από τον Εύδοξο για ένα μήνα με δυνατότητα 
ανανέωσης ένα μήνα ακόμα και φέρουν τη σήμανση "1 μήνας" με κίτρινο 
χρώμα. 
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https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Διαδανεισμός  

Δυνατότητα δια-δανεισμού βιβλίων από άλλες, ακαδημαϊκές κυρίως,  
βιβλιοθήκες με τους όρους που ισχύουν σε κάθε βιβλιοθήκη.                    
Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν το χρήστη.  

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος                                        
δια-δανεισμού βιβλίων «Ίρις».   

Απευθυνθείτε στο γραφείο Δανεισμού για περισσότερες 
πληροφορίες. 
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• Επιστροφή συγγραμμάτων στη Βιβλιοθήκη λόγω 
εσφαλμένων παραδόσεων ή εθελοντική επιστροφή 
συγγραμμάτων. 

• Αξιοποίηση των επιστροφών και επαναδιάθεση των 
πλεοναζόντων αντιτύπων στους φοιτητές ΟΠΑ ή/και ένταξη 
στη συλλογή συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Εύδοξος  



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Πρόσβαση στις συνδρομητικές  
ηλεκτρονικές πηγές 

 Εγκαταστάσεις ΟΠΑ 
• Η πρόσβαση είναι εφικτή από όλους τους χώρους του ΟΠΑ μέσω των Η/Υ 

που συνδέονται στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. 
• Σταθμοί εργασίας στη Βιβλιοθήκη (Ubuntu) 
• Wi-Fi. 
 
 Εξ αποστάσεως 
• Οι απομακρυσμένοι χρήστες (εκτός εγκαταστάσεων του Ιδρύματος) 

μπορούν να προσπελάσουν τις συνδρομητικές πηγές μέσω της υπηρεσίας 
VPN (Virtual Private Network) του Πανεπιστημίου. 

▪ Ακολουθείτε τη διαδικασία εγκατάστασης και όταν σας ζητηθεί LOGIN και 
PASSWORD χρησιμοποιείτε τους ίδιους κωδικούς που έχετε για 
πρόσβαση στο web-mail σας, δηλαδή :  

     LOGIN: Τα γράμματα πριν από το ……….@aueb.gr 

     PASSWORD: Το ίδιο με αυτό του web-mail. 

 

.  
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Υπηρεσίες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
 

Πρόσβαση από άτομα με 
κινητικά προβλήματα 

• Τα Αναγνωστήρια είναι προσβάσιμα 
από άτομα που κινούνται με 
καροτσάκι ή αντιμετωπίζουν άλλα 
κινητικά προβλήματα.  

Ηλεκτρονική πρόσβαση                                              
για φοιτητές                                  
με εντυπο-αναπηρία 

• Δυνατότητα ηλεκτρονικής 
πρόσβασης στα συγγράμματα για 
τους φοιτητές του ΟΠΑ, που 
αντιμετωπίζουν  ελαττωμένη ή 
εξασθενημένη όραση, μέσω της 
πολύτροπης ηλεκτρονικής 
βιβλιοθήκης AMELib 

• Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης είναι 
πλήρως προσβάσιμη.  

15 

νέο 

https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82


 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Ιστοσελίδα http://www.aueb.gr/library 
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http://www.aueb.gr/library


Συνεργασία σε συνδρομές ηλεκτρονικών περιοδικών, 
ηλεκτρονικών βιβλίων και βάσεων δεδομένων.  

Δημιουργία και λειτουργία συλλογικού καταλόγου 
βιβλιογραφικών εγγραφών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 

Διαδανεισμός μεταξύ των μελών των ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών   

Ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών, εξοικονόμηση 
πόρων, πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό πηγών.    

Μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΣΕΑΒ 

(Hellenic Academic Libraries Link, HEAL-Link) 1998- 

http://www.seab.gr/index.php/el.html 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Συνέργειες σε εθνικό επίπεδο – HEAL-Link 

http://www.seab.gr/index.php/el.html


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Συνέργειες σε εθνικό επίπεδο – ΔΙ.Ο.ΒΙ. 

 

 

 

 

Δίκτυο Οικονομικών 
Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.)  

10 Βιβλιοθήκες   
 

συλλογές, πηγές,  

υπηρεσίες πληροφόρησης  

οικονομικού περιεχομένου 

 

http://diovi.lib.unipi.gr 

  

 

 

 

 

Πανεπιστήμια  

•Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

•Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

•Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Τράπεζες 

•Alpha Bank 

•Εθνική Τράπεζα 

•Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

•Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Ερευνητικά                            
κέντρα 

•Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

 

Κυβερνητικοί 
φορείς 

 

 

•Ελληνική Στατιστική Αρχή 

•Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
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http://diovi.lib.unipi.gr/


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Συνέργειες σε ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο  

Από τη δεκαετία του ‘90 το Πανεπιστήμιο προχώρησε σε 
συνεργασίες με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
για να προσφέρει συλλογές και υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας.  

 
• Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ, 1992), μέλος του επίσημου δικτύου 

ευρωπαϊκής πληροφόρησης EUROPE DIRECT, εταίρος: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

• Κέντρο Τεκμηρίωσης του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και 
Ανάπτυξη (1997), εταίρος: ΟΟΣΑ. 
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1963  
επίσημα θεσμοθετημένο δίκτυο πληροφόρησης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αποστολή την 
υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας στα 
ευρωπαϊκά θέματα  

2001  
υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας 
ώστε να ανταποκριθούν στο αίτημα για άνοιγμα 
της ευρωπαϊκής πληροφόρησης στον πολίτη 

2005  
τίθενται υπό την αιγίδα ενός ευρύτερου δικτύου 
ευρωπαϊκής πληροφόρησης με τον τίτλο 
EUROPE DIRECT - Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
ΚΕΤ - Ιστορικό 

https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/contact_el


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ  
ΚΕΤ - Πρόσβαση στα έγγραφα 

Πρόσβαση στα έγγραφα: 

 Η πρόσβαση στα έγγραφα αποτελεί καίριο στοιχείο της πολιτικής για 
τη διαφάνεια  εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 255 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας : “Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα 
του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής”. 

 

 Η Συνθήκη ορίζει ότι πρόκειται για δικαίωμα των πολιτών και των 
κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζεται από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
ΚΕΤ - Επίσημες εκδόσεις 

 
 

 Η επίσημη εκδοτική παραγωγή της ΕΕ περιλαμβάνει: 
 

• Επίσημη Εφημερίδα:  κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, προϋπολογισμοί, 
διεθνείς συμφωνίες, κ.ά 

• Έγγραφα COM(mission) & SEC(retariat): νομοθετικά προσχέδια, 
ανακοινώσεις, πράσινες και λευκές βίβλοι της Επιτροπής 

• Έγγραφα της νομοθετικής διαδικασίας, όπως συζητήσεις και αναφορές 
του Κοινοβουλίου 

• Γνωμοδοτήσεις και Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών 

• Νομολογία του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου 

• Εκδόσεις Eurostat 

• Μονογραφίες, φυλλάδια, χάρτες, περιοδικά. 
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 Είναι η μοναδική περιοδική έκδοση που δημοσιεύεται κάθε εργάσιμη 
ημέρα και στις 24 επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες με την ίδια 
σελιδαρίθμηση, μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο των εκδόσεων. 
Πρόκειται για περίπου 1.000.000 σελίδες το χρόνο.  

 

 Από την 1η Ιουλίου 2013 η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης 
Εφημερίδας είναι αυθεντική και παράγει έννομα αποτελέσματα. 

 

 Αποτελείται από δύο σειρές: 
 Σειρά L – Νομοθεσία (Legislation) 

 Σειρά C – Ανακοινώσεις και Πληροφορίες  

               (Information and Communication) 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
ΚΕΤ – Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 

 
 



Οι κύριοι πόροι είναι:  

 Europa – επίσημη πύλη της ΕΕ με βασική πληροφόρηση, νέα, διασυνδέσεις με 
τους ιστοτόπους των οργάνων,  τα μητρώα των εγγράφων, κλπ.  

 Eur-Lex – πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ 

 CORDIS – υπηρεσία πληροφόρησης για την έρευνα και την ανάπτυξη  

 EU Bookshop – οι εκδόσεις της ΕΕ  

 European Union Open Data Portal– το μόνο σημείο πρόσβασης σε δεδομένα των 
οργάνων και οργανισμών της ΕΕ 

 Eurostat– το κλειδί στις στατιστικές 

 N-Lex – νομοθεσία κάθε κράτους μέλους 

 Newsroom – δελτία & ανακοινώσεις τύπου 

 TED – οι προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
ΚΕΤ – Επίσημοι δικτυακοί τόποι (1/2) 

 
 

http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/
http://publications.europa.eu/bookshop
http://publications.europa.eu/bookshop
http://data.europa.eu/euodp/el/home?
http://data.europa.eu/euodp/el/home?
http://data.europa.eu/euodp/el/home?
http://data.europa.eu/euodp/el/home?
http://data.europa.eu/euodp/el/home?
http://data.europa.eu/euodp/el/home?
http://data.europa.eu/euodp/el/home?
http://data.europa.eu/euodp/el/home?
http://data.europa.eu/euodp/el/home?
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_el
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_el
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_el
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_el
https://europa.eu/newsroom/
http://ted.europa.eu/


Registers of documents  

 Council of the European Union 

 European Commission 

 European Parliament 

 Transparency portal 

 IATE – διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη 

 

 

Citizens 

 Your Europe – πρακτικός οδηγός για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις 

 Your Voice – διαβουλεύσεις 

 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
ΚΕΤ – Επίσημοι δικτυακοί τόποι (2/2) 

 
 

https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?lang=en&typ=ADV
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?lang=en&typ=ADV
https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?lang=en&typ=ADV
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?language=en&CFID=2484741&CFTOKEN=50b6a0ffd75c8c18-F58B37BA-CADE-0204-6B69F31FA70F13A5
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EL
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency_en
https://iate.europa.eu/home
https://iate.europa.eu/home
http://europa.eu/youreurope/
http://europa.eu/youreurope/
https://ec.europa.eu/info/consultations_el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome


Αντιπροσωπείες των Θεσμικών 
Οργάνων της ΕΕ στην Ελλάδα  

 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής στην Ελλάδα 

Πυρήνας πληροφόρησης στην υπηρεσία του πολίτη 

 

Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα  

Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες και το ΕΚ  
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http://ec.europa.eu/hellas
http://ec.europa.eu/hellas
http://ec.europa.eu/hellas
http://ec.europa.eu/hellas
http://ec.europa.eu/hellas
http://ec.europa.eu/hellas
http://www.europarl.gr/


Παραδείγματα: 

 KETlib - το αποθετήριο των ελληνικών ΚΕΤ 

 Ιταλικό Δίκτυο ΚΕΤ - ο ιστότοπος των ιταλικών ΚΕΤ 

 Spain-European Union Digital Archive (Sedas) - για Ισπανία και ΕΕ 

 European Sources Online (ESO) -  δημιουργήθηκε από το ΚΕΤ του 
Πανεπιστημίου Cardiff, αλλά εμπλουτίζεται από ΚΕΤ διαφόρων χωρών 

 ArchiDoc - Archiving electronic EU Documents  - αποτέλεσμα 
γερμανοαυστριακής  συνεργασίας το αποθετήριο αυτό συγκεντρώνει κείμενα 
από τη Europa. 

Παράλληλα υπάρχουν και άλλα αποθετήρια με ευρωπαϊκό περιεχόμενο: 

 Archive of European Integration (AEI) - αποθετήριο που έχει αναπτυχθεί από 
το Πανεπιστήμιο του Pittsburg (ΗΠΑ) 

 European Research Papers Archive- ERPA  - κοινό σημείο πρόσβασης σε 
περιοδικά και ερευνητικές σειρές με περιεχόμενο την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση  
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
ΚΕΤ – Παραδείγματα αποθετηρίων 

 
 

http://ketlib.lib.unipi.gr/
http://ketlib.lib.unipi.gr/
http://cdeita.it/
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.europeansources.info/
http://www.archidok.eu/
http://www.archidok.eu/
http://www.archidok.eu/
http://www.archidok.eu/
http://www.archidok.eu/
http://www.archidok.eu/
http://aei.pitt.edu/
http://aei.pitt.edu/
http://aei.pitt.edu/
http://aei.pitt.edu/
http://aei.pitt.edu/
http://eiop.or.at/erpa
http://eiop.or.at/erpa
http://eiop.or.at/erpa
http://eiop.or.at/erpa
http://eiop.or.at/erpa


Διαρκής ευρωπαϊκή ενημέρωση  
(μη επίσημες πηγές, ενδεικτικά παραδείγματα) 

 Online ειδησεογραφία & blogs  

 ΕurActiv   

 ΕUObserver 

 Politico.EU 

 

 Εφημερίδες  

 European Newspapers 

 

 Ερευνητικά ιδρύματα  Ελλάδας & ΕΕ 

 ΕΛΙΑΜΕΠ 

 

 Think Tanks 

 Think Tank Review – Library of Council of the EU 

 28 

http://www.euractiv.com/
http://www.euractiv.com/
http://www.euractiv.com/
http://www.euractiv.com/
http://euobserver.com/
http://euobserver.com/
http://www.politico.com/
http://www.onlinenewspapers.com/european-newspapers.htm
http://www.eliamep.gr/
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/library/library-blog/think-tank-review/
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/library/library-blog/think-tank-review/
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/library/library-blog/think-tank-review/
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/library/library-blog/think-tank-review/


 
Τεχνικές αναζήτησης –  
Search techniques (1/3) 
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Πού να κάνω έρευνα; 

➔ OPAC (βιβλιογραφικός κατάλογος) 
➔ ΠΥΞΙΔΑ (διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες) 
➔ EBSCO DISCOVERY SERVICE & HEAL-Link ενιαία μηχανή 

αναζήτησης 
 (ηλεκτρονικά περιοδικά/άρθρα & ηλεκτρονικά βιβλία) 
➔ ΑΛΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ & ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
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Πώς θα βρω όρους αναζήτησης; 

➔ Χρησιμοποιήστε το θέμα σας και καταγράψτε σημαντικές λέξεις 
και συνώνυμες (έρευνα με λέξεις κλειδιά - keywords search). 
 

➔ Πολλές βάσεις χρησιμοποιούν προκαθορισμένος όρους (subject 
terms) για να περιγράψουν το περιεχόμενο των τεκμηρίων.  
 

➔ Αυτοί οι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέα έρευνα. 

 
Τεχνικές αναζήτησης –  
Search techniques (2/3) 
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Δεν μπορώ να εντοπίσω αυτό που χρειάζομαι:  
➔ χωρίστε το θέμα σε μικρότερα/διαφορετικά μέρη 
➔ προσπαθήστε με διαφορετικούς συνδυασμούς εννοιών/όρων 
➔ να θυμάστε ότι πιθανόν το/τα κείμενα να μην καλύπτουν 

πλήρως το θέμα σας 
 
Πολλά αποτελέσματα: 
➔ περιορίστε την έρευνά σας 
➔ χρησιμοποιήστε την λέξη “και” (πχ. Ελλάδα και κρίση) 
➔ χρησιμοποιήστε πιο εξειδικευμένες λέξεις/όρους (πχ. 

neuroeconomics) 
➔ αναζήτηση με φίλτρα (πχ στον τίτλο) 

 

Δεν έχω ικανοποιητικά αποτελέσματα 
➔ προσθέστε αστερίσκο * (πχ. τραπεζ* τράπεζα, τραπεζικός, 

τραπεζική, κλπ) 
➔ βάλτε μεταξύ των όρων αναζήτησης τη λέξη “η” (Ελλάδα ή κρίση)  

 
Τεχνικές αναζήτησης –  
Search techniques (3/3) 

 



Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή  
επιστημονικής εργασίας (1/8) 
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➔ Η εργασία σας θα πρέπει να έχει δομή και λογική συνέχεια. 
➔ Οι συλλογισμοί σας θα πρέπει να έχουν συνοχή ώστε να 

δείχνουν στον αναγνώστη την πορεία της σκέψης σας. Επίσης θα 
πρέπει να είναι σαφής η επιχειρηματολογία και να επεξηγούνται 
όλοι οι «όροι» που χρησιμοποιούνται. 

➔ Τα συμπεράσματα θα πρέπει να αιτιολογούνται με σαφή τρόπο. 
➔ Θα πρέπει να χρησιμοποιείται απλός και περιεκτικός λόγος και 

να αποφεύγεται η χρήση βαρύγδουπων εκφράσεων ή η εξαγωγή 
συμπερασμάτων που δεν μπορούν να αποδειχθούν ή δεν 
αποτελούν προϊόν της έρευνάς σας.  

➔ Κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση (literature review) 
παραφράζουμε αυτά που έχουμε μελετήσει και δεν 
αναφέρουμε αυτολεξεί ολόκληρες προτάσεις και 
παραγράφους. 
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➔ To υλικό που αντλείται από τη βιβλιογραφία (γνώμες, πορίσματα, πίνακες 
κ.λ.π.) θα πρέπει να τεκμηριώνεται και η βιβλιογραφία να αντιμετωπίζεται 
με κριτική διάθεση. 

➔ Οι βιβλιογραφικές αναφορές ή παραπομπές πρέπει να υπάρχουν σε κάθε 
εργασία και να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο (π.χ σύστημα 
Harvard , αριθμητικό σύστημα, σύστημα του Journal of Financial 
Economics). 

➔ Oι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται στο «σώμα» του κειμένου της 
εργασίας μας, ενώ στο τέλος της εργασίας παρατίθεται η βιβλιογραφία, 
όπου παρουσιάζονται οι βιβλιογραφικές αναφορές σε πλήρη ανάπτυξη. 

➔ Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες σύνταξης της εργασίας  
➔ ΩΡΙΩΝ - Οnline πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού                                 

Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης http://orion.lib.teithe.gr/ 
 

Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή  
επιστημονικής εργασίας (2/8) 

http://orion.lib.teithe.gr/
http://orion.lib.teithe.gr/
http://orion.lib.teithe.gr/
http://orion.lib.teithe.gr/
http://orion.lib.teithe.gr/
http://orion.lib.teithe.gr/
http://orion.lib.teithe.gr/
http://orion.lib.teithe.gr/
http://orion.lib.teithe.gr/
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Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή  
επιστημονικής εργασίας (3/8) 

Δομή της εργασίας 
 Τίτλος 
 Περίληψη 
 Λέξεις κλειδιά 
 Εισαγωγή  
 α) εισαγωγή του θέματος, σκοπός, πεδίο εφαρμογής 
 β) το ερώτημα της έρευνας - RQ  
 Κυρίως σώμα  

 α)Βιβλιογραφική επισκόπηση (περαιτέρω επεξήγηση, παλαιότερες σχετικές εργασίες και 
 θεωρίες στο θέμα, εμβάθυνση στο ερώτημα της έρευνας)  
 β) Μεθοδολογία (η μέθοδος της έρευνας πχ ερωτηματολόγια κλπ εξήγηση) 
 γ) Εμπειρικά δεδομένα (ίσως και σε παράρτημα) 
 δ) Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων  
 ε) Συζήτηση (σε συνάρτηση με τη βιβλιογραφία και το ερώτημα της έρευνας)  
 Συμπέρασμα (επιστρέφουμε στο πρόβλημα της έρευνας, όχι απλώς επαναλαμβάνοντας την 

εισαγωγή αλλά δείχνοντας στον αναγνώστη τι καινούριο προέκυψε από την έρευνά μας και τα 
ευρήματα αυτής) 

 Παραπομπές 
 Παραρτήματα 

 
 

 
 



Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή  
επιστημονικής εργασίας (4/8) 

Τίτλος 

 πρέπει να προσελκύει τη προσοχή και το ενδιαφέρον του αναγνώστη 

 

 πρέπει να υποδεικνύει τις προσδοκίες της εργασίας 

 

 πολλοί τίτλοι αποτελούνται από δύο μέρη : το πρώτο μέρος προσελκύει τον 
αναγνώστη και το δεύτερο είναι επεξηγηματικό 

 

 δεν πρέπει να είναι πολύ μακρύς, ούτε όμως και σύντομος 

 

 πρέπει να χρησιμοποιούνται λέξεις που δίνουν όσες περισσότερες πληροφορίες 
μπορούμε για το περιεχόμενο της εργασίας 
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Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή  
επιστημονικής εργασίας (5/8) 

Παραδείγματα 

Α) Austerity in the European periphery: the Irish experience 

Β) Turning the Crisis on its Head: Sovereign Debt Crisis as Banking Crisis in Italy and 
Greece 

Γ) The Evolving Relationship between Neutrality and European Security Integration: 
What Lies Ahead? 

Δ) Το πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης του ΔΝΤ στην κάλυψη των δανειακών 
αναγκών του δημόσιου τομέα : συγκριτική ανάλυση περιπτώσεων 

Ε) Περιβάλλοντα εικονικών δικτύων : θέματα επίδοσης και ασφάλειας 

ΣΤ) A case study of the legitimation process undertaken to gain support for an 
information system in a Chinese university 
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Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή  
επιστημονικής εργασίας (6/8) 

Περίληψη 

 συνοψίζει το κύριο περιεχόμενο της εργασίας  

 δίνει στον αναγνώστη μία σαφή ιδέα για την εργασία 

 παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας 

 σύντομη παρουσίαση ερμηνειών και συμπερασμάτων 

Λάβετε υπόψη ότι 

 οι αναγνώστες χρησιμοποιούν την περίληψη για να προσδιορίσουν εάν το 
κείμενο είναι κατάλληλο ή όχι για να διαβάσουν 

 συνίσταται να διαβάζεται περιλήψεις στο δικό σας επιστημονικό πεδίο 

 ελέγξτε το μήκος της περίληψης που απαιτείται 
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Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή  
επιστημονικής εργασίας (7/8) 

Παράδειγμα 

 In the post-Constitution EU, the rotating Presidency has been replaced by a hybrid system 
combining a rotating component with the establishment of a permanent President for the 
European Council (and a Minister of Foreign Affairs). We examine how the new system 
came into being, the significant departure from past institutional arrangements and 
practices and most importantly the implications of such a development for the EU political 
order. The new system sets in place a new institutional actor; the question we address is 
whether this new institutional actor has the potential of evolving into an autonomous 
political actor as well. Using a principal-agent framework we look at the various functions of 
the President, the available resources, and the endogenous and exogenous parameters that 
will affect the President’s effectiveness and efficiency, with particular emphasis on the 
control mechanisms set up by member states to check the President’s actions. Our analysis 
suggests an unmistakable though by no means unconditional strengthening of the 
Presidency’s potential for an autonomous political role in the new EU constitutional 
architecture. 
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Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή  
επιστημονικής εργασίας (8/8) 

Ερευνητική δεοντολογία 

 Σημασία 

  Αιτιολογία 

 Σκοπιμότητα 

  Σκοπός/οί της έρευνας, πεδίο εφαρμογής 

 Ηθικοί περιορισμοί 

  Ανωνυμία 

  Λογοκλοπή 

 3 ερωτήσεις (είναι αλήθεια; είναι δίκαιο; είναι συνετό;) 
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Συστήματα παραπομπών 

 Harvard (https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm) 

  το πλέον διαδεδομένο σε όλες τις επιστήμες 

  παραλλαγές 

 APA (American Psychological Association) 

  εξέλιξη του Harvard 

  φυσικές, κοινωνικές επιστήμες και ιατρική 

 Oxford (http://www.deakin.edu.au/students/studying/study-support/referencing/oxford) 

  Ιστορία, δίκαιο, θεολογία 

 ΙΕΕΕ (https://ju.se/Library/search--write/citing-sources---how-to-create-literature-
references/ieee-style.html 

  Τεχνολογία 

 MLA (Modern Language Association)  

  συγκριτική λογοτεχνία 

 Vancouver system 

  ιατρική, βιοιατρική  
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http://www.deakin.edu.au/students/studying/study-support/referencing/oxford
http://www.deakin.edu.au/students/studying/study-support/referencing/oxford
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Παραπομπή στο σώμα του κειμένου 

 

 

 

 

 

➔ Γράφουμε σε παρένθεση το επώνυμο του συγγραφέα, το έτος έκδοσης 
του βιβλίου/άρθρου και παραθέτουμε τη σελίδα/σελίδες τις οποίες 
χρησιμοποιήσαμε, π.χ. (Γαλανάκη, 2015, σ. 95-98). 

➔ Σε περίπτωση που έχουμε δύο συγγραφείς για το ίδιο έργο, 
παραθέτουμε και τα δύο ονόματα, π.χ. (Massey & McDowell, 1984). 

➔ Σε περίπτωση περισσοτέρων των τριών συγγραφέων παραθέτουμε το 
πρώτο επώνυμο ακολουθούμενο από “κ.ά.” ή “et al.” π.χ. (Bell et al., 
1994)  

➔ περισσότεροι του ενός συγγραφείς για διαφορετικά έργα π.χ (Collins, 
1998; Brown, 2001; Davies, 2008) 

➔ περισσότερα του ενός έργα από τον ίδιο συγγραφέα π.χ. (Patel, 1992; 
1994)  

➔ περισσότερα του ενός έργα από τον ίδιο συγγραφέα την ίδια χρονιά 
Bloggs (1993a; 1993b)  
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παραδείγματα 

Although there is much research calling for the importance of user satisfaction as a criterion 
of IR system evaluation (e.g., Gatian, 1994; Gluck, 1996; Huffman & Hochster, 2007; Spärck 
Jones, 1981), there is no comprehensive study investigating factors influencing user 
satisfaction. 

In an early attempt to define “user satisfaction” as a concept, Tessier, Crouch, and Atherton 
(1977) stated that satisfaction was “ultimately a state experienced inside the user’s head” (p. 
383) and therefore was a response that “may be both intellectual and emotional” (p. 384). 

“I interpret the progress seen in these recent years as the establishment of a new generation of 
technologies for libraries. But it’s just a set point in an ongoing series of continuous cycles. This 
new generation follows several that have come before and others that will unfold in future 
years. It is important that these technologies continue to advance and be reinvented in ways 
that break away from the limitations of those previously established” (Breeding, 2013 p. 16) 
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Παραπομπές στο τέλος του κειμένου 

Βιβλία 
➔ Baron, D. P., 2008. Business and the organisation. Chester: Pearson. 
➔ Barker, R., Kirk, J. and Munday, R.J., 1988. Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: 

Indiana University Press.  
➔ Fishman, R., 2005. The rise and fall of suburbia. [e-book] Chester: Castle Press. 

Available through: Anglia Ruskin University Library website 
<http://libweb.anglia.ac.uk> [Accessed 12 May 2010].  

Αρθρα 
➔ Perry, C., 2001. What health care assistants know about clean hands. Nursing 

Times, 97(22), pp.63-64. 
➔ Boughton, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: an in depth look. Political 

Science Quarterly, [e-journal] 42(6). Available through: Anglia Ruskin University 
Library website <http://libweb.anglia.ac.uk> [Accessed 12 June 2005]. 

➔ Kipper, D., 2008. Japan's new dawn. Popular Science and Technology, [online] 
Available at: <http://www.popsci.com/popsci37b144110vgn/html> [Accessed 22 
June 2009].  
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 Λογοκλοπή - Plagiarism 
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Τι είναι λογοκλοπή ; 
➔ η παρουσίαση της εργασίας κάποιου άλλου ως δική μας (πχ. κείμενο, 

πίνακα, εικόνα κλπ). 
➔ η αυτολογοκλοπή (self-plagiarism) είναι επίσης λογοκλοπή 

Tι περιλαμβάνει; 
➔ Χρησιμοποιώντας το κείμενο κάποιου άλλου ως δικό σας χωρίς να 

αναφέρετε την πηγή. 
➔ Χρησιμοποιώντας το κείμενο κάποιου άλλου ως δικό σας αλλά με 

ασήμαντες αλλαγές (για παράδειγμα, αλλάζοντας μερικές λέξεις ή 
αλλάζοντας τη σειρά λέξεων). 

➔ Αντιγραφή φράσεων, προτάσεων ή παραγράφων από την προέλευση λέξη 
προς λέξη, χωρίς αναφορά στην πηγή (η αποκαλούμενη μέθοδος 
αντιγραφής-επικόλλησης). 

➔ Κάνουμε μόνο μικρές αλλαγές στο κείμενο και αναφέρουμε την πηγή 
(δηλαδή είναι πολύ κοντά στην αρχική διατύπωση). 

➔ Αυτο-λογοκλοπή. Δηλαδή, χρησιμοποιείτε τη δική σας προηγούμενη 
δουλειά σαν να ήταν καινούργια, χωρίς να δηλώνετε ότι το υλικό έχει ήδη 
παρουσιαστεί σε ένα από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά σας κείμενα. 



Αποφυγή λογοκλοπής  

·   
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➔ Παράθεση αποσπάσματος λέξη προς λέξη, πρέπει να 

τοποθετείται μέσα σε εισαγωγικά χωρίς την παραμικρή 

αλλοίωση και να αναφέρεται η πηγή. 

➔ Συνοπτική αναφορά στα λεγόμενα ενός συγγραφέα χωρίς πολλές 

λεπτομέρειες, αναφέρεται η πηγή. 

➔ Παράφραση: διατύπωση του επιχειρήματος ενός συγγραφέα με 

δικές μας λέξεις και δικό μας ύφος γραφής, αναφέρεται η πηγή. 
 

ΣΗΜ:  

➔ Ό,τι συμπεραίνουμε από δική μας έρευνα ή σκεφτόμαστε μόνοι 
μας, θεωρείται δική μας ιδέα. 

➔ Η κοινή γνώση δε χρειάζεται παραπομπή. 
 
 



 Turnitin  
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➢ To Turnitin είναι ένα λογισμικό ανίχνευσης αντιγραφής και 
λογοκλοπής ακαδημαϊκών εργασιών το οποίο δίνει τη δυνατότητα 
στους διδάσκοντες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να 
επαληθεύουν την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία των εργασιών 
των φοιτητών τους. 

➢ Ο καθηγητής ανεβάζει τις εργασίες των φοιτητών του στο Turnitin και 
το εργαλείο συγκρίνει το περιεχόμενο αυτών των εργασιών με άλλες 
πηγές μέσα στη βάση δεδομένων του. Η βάση δεδομένων του Turnitin 
περιέχει πάνω από 45 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες, 400 εκατομμύρια 
εργασίες φοιτητών. Για κάθε εργασία το εργαλείο δίνει ένα ποσοστό 
ταυτοποίησης του περιεχομένου με άλλες ήδη δημοσιευμένες πηγές. 
Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον καθηγητή να εξετάζει κατά πόσο το 
κείμενο που έχει επισημανθεί, αποτελεί κοινή γνώση ή αποτέλεσμα 
λογοκλοπής. 

 
 



Αξιολόγηση πηγών και πληροφορίας 

• Είναι ακαδημαϊκή η πηγή; (άρθρα, διατριβές, έρευνες, πρακτικά συνεδρίων, 
ειδική επιστημονική βιβλιογραφία) 
 

• Ευρετηριάζεται σε γνωστές βάσεις δεδομένων; (EBSCO, JSTOR, Web of 
Science, κλπ) 
 

• Άλλοι τύποι υλικού (βιβλιογραφία για τις μεθόδους έρευνας, νόμοι, έρευνες, 
νομικές υποθέσεις και στατιστικές, αναφορές από οργανισμούς και αρχές, 
άρθρα από εφημερίδες, επαγγελματικά περιοδικά και δημοφιλή 
επιστημονικά περιοδικά, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, μονογραφίες, εχγειρίδια – 
συγγράμματα, κλπ).         

 



Βιβλιογραφία - Παραπομπές 

Bailey, S. 2006. Academic writing : a handbook for international students. London : Routledge 

Bell, J. 2007. Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία : οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας. 
Αθήνα : Μεταίχμιο 

Howard, K. 2001. Η επιστημονική μελέτη : οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης πανεπιστημιακών 
ερευνητικών εργασιών. Αθήνα : Gutenberg 

Ευδωρίδου, Ε. 2018. Ακαδημαϊκή γραφή: σύνθεση και ανάλυση κειμένων επιστήμης, τέχνης και 
πολιτισμού: εφαρμογή σημειωτικής ανάλυσης, με παραδείγματα έκφρασης σε τέσσερις 
ευρωπαϊκές γλώσσες. Θεσσαλονίκη : Τζιόλα 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2016. Πώς να γράφετε με σαφήνεια. Λουξεμβούργο:  Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων [online] Availible at: < https://publications.europa.eu/ > [Accessed 21 February 2019] 

Κεκές, Ι. 2006. Μεθοδολογία επιστημονικής εργασίας : αξιοποίηση του σωκρατικού διαλόγου, χρήση 
πηγών από το διαδίκτυο. Αθήνα : Ατραπός 

Μάντζαρης, Ι. 2007. Επιστημονική έρευνα : συγγραφή, διαμόρφωση, παρουσίαση επιστημονικών 
εργασιών. Θεσσαλονίκη : Εντυπώσεις 

Harvard System. Anglia Ruskin University [online] Available at: 
<https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm> [Accessed 31 October 2018]  
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 
Εκδηλώσεις  

ΔΙΟΒΙ 

Ξενάγηση στις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: 18.03.2019, 15.00-17.00     

 

 
ΕΛΙΑΜΕΠ https://www.eliamep.gr/events/ 

Συζήτηση με θέμα: “EU-Turkey Relations: What Policy Challenges? Security 
and Energy”,  21.02.2019, 11.00-14.00  

Δημόσια συζήτηση με θέμα: “Η Προστιθέμενη Γεωπολιτική Αξία της 
Ελλάδας και οι Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις: Προκλήσεις και Ευκαιρίες”,  
26.02.2019, 18.00-20.00 
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Ρωτήστε μας  
https://helpdesk-lib.aueb.gr/?&lang=el_gr 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης 

•  Πατησίων 76, 10434, Αθήνα  

☎  210 8203261, 8203265  

  210 8221456 (fax) 

 http://www.aueb.gr/library 

⌨ library@aueb.gr, (Γενικές πληροφορίες) loan@aueb.gr (Αναγνωστήριο, δανεισμοί) 

 

           ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK: opalib 
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νέο 

http://www.aueb.gr/library
mailto:library@aueb.gr
mailto:library@hua.gr
https://www.facebook.com/opalib/
https://www.facebook.com/opalib/


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 

                                      ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  

                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

    ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ  

    ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙς!!! 

 

 

Για την παρουσίαση συνεργάστηκαν οι: 

Βίκυ Ρηγάκου (e-mail: vrigakou@aueb.gr, 2108203261)  

Αντώνης Μουρίκης (e-mail: mourikis@aueb.gr, 2108003263) 
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