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1. Υποδομές 

2.Έντυπες συλλογές, Δανεισμός & Διαδανεισμός  

3. Ψηφιακές Πηγές & Πρόσβαση 

4. Συνέργειες 

5. Ευρωπαϊκές πηγές πληροφόρησης & Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης 

6. Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών 

7. Εργαλεία & Τεχνικές Αναζήτησης  

8. Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών & Συστήματα Παραπομπών 

9. Λογοκλοπή 

10.Βιβλιογραφία / Επικοινωνία 
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Περιεχόμενα 



Υποδομές (χώροι, εξοπλισμός) 
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Τμήμα Βιβλίων 
Τμήμα Περιοδικών            
Κέντρα Τεκμηρίωσης (ΕΕ, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, ΠΟΤ)  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ – ΕΙΣΟΔΟΣ  
• Ατομική μελέτη : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test/PCR 48 

ώρες πριν + αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή φοιτητική ταυτότητα για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας 
• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ χρήση μάσκας καθόλη την παραμονή στη Βιβλιοθήκη 
• Συνιστάται η χρήση ατομικού αντισηπτικού και το τακτικό πλύσιμο χεριών 
 

 
 

 
  
 

            
                  Κεντρική Βιβλιοθήκη  
               Μαράσλειο Μέγαρο                    

                  Πατησίων 76                                        
                 1ος & 2ος όροφος Κεντρικό Αναγνωστήριο                          

Δευτέρα – Πέμπτη 08.30-20.00 
Παρασκευή 08.30-19.30 

Δια ζώσης υπηρεσίες από 11.10.2021 
https://www.aueb.gr/el/lib/content/dia-zosis-ypiresies-dieyrynsi-orarioy-leitoyrgias 

https://www.aueb.gr/el/lib/content/dia-zosis-ypiresies-dieyrynsi-orarioy-leitoyrgias


Συγγράμματα (Textbooks) 

Βιβλία έρευνας (Research books) 

Επιστημονικά περιοδικά (Serials)  

Πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, almanacs, κ.ά.) (Reference collection)   

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

Βιβλία γενικής παιδείας, λογοτεχνίας, τέχνης και πολιτισμού (General collection) 

Εφημερίδες (Ναυτεμπορική, Financial Times) 
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Έντυπες συλλογές  



Οργάνωση συλλογών  

250.000+ τόμοι έντυπου  υλικού 

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

 
Βιβλιογραφικός κατάλογος  

Online Public Access Catalogue – AUEB OPAC 
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https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre
https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre
https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre
https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre
https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre
https://opac.seab.gr/search%7ES10*gre


Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ έχετε το δικαίωμα να γίνετε μέλη της 
Βιβλιοθήκης και να δανείζεστε.  
Ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής στο σύστημα Βιβλιοθήκης για δανεισμό:  
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac  
Απαραίτητη η επίσκεψη για ταυτοποίηση με τη φοιτητική ταυτότητα και 
ολοκλήρωση εγγραφής. 

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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Δανεισμός 

https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac
https://www.aueb.gr/el/lib/content/forma-aytoeggrafis-ston-opac


Διαδανεισμός  
 

Δυνατότητα δια-δανεισμού βιβλίων από άλλες, ακαδημαϊκές κυρίως,  
βιβλιοθήκες με τους όρους που ισχύουν σε κάθε βιβλιοθήκη.              
Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος                             
δια-δανεισμού βιβλίων «Ίρις».   
Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν το χρήστη. 

Απευθυνθείτε στο γραφείο Κυκλοφορίας Υλικού για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Δανεισμού & Διαδανεισμού: 
τηλ. 2108203265, 2108203535, e-mail: loan@aueb.gr  
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mailto:loan@aueb.gr


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την πρόσβαση υπάρχουν στην ειδική ενότητα 
της ιστοσελίδας : ΣΥΛΛΟΓΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
Πρόσβαση μέσω VPN  για τις περισσότερες συνδρομητικές ψηφιακές πηγές. 

8 

 
Ψηφιακές συλλογές 
 
 

https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://www.aueb.gr/node/13379
https://www.aueb.gr/node/13821
https://www.aueb.gr/node/2313
https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82


30.000 επιστημονικά 
ηλεκτρονικά περιοδικά 

Business Source Ultimate 

EconLit with full text  

HEAL-Link (Σύνδεσμος 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, ευρετήριο 

ανά θέμα) 

155.000 e-books 

EBSCO e-books   

Oxford Handbooks Online 

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

Francis, Wiley, etc.)  

 30 βάσεις δεδομένων  
και άλλες ψηφιακές 

πηγές 

New Palgrave               
Dictionary of Economics                        

 
Financial Times on line 

  

OECD ilibrary 
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Συνδρομητικές ψηφιακές πηγές  
(ενδεικτικός κατάλογος) 

https://www.aueb.gr/el/lib/content/business-source-complete-bsc
https://www.aueb.gr/el/lib/content/econlit-full-text
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=2&sid=26ee0a8b-2607-4d49-bb4f-cfe277558523@pdc-v-sessmgr04
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=2&sid=26ee0a8b-2607-4d49-bb4f-cfe277558523@pdc-v-sessmgr04
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=2&sid=26ee0a8b-2607-4d49-bb4f-cfe277558523@pdc-v-sessmgr04
https://www.aueb.gr/el/lib/content/oxford-handbooks-online
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://link.springer.com/referencework/10.1057/978-1-349-95121-5
https://link.springer.com/referencework/10.1057/978-1-349-95121-5
https://www.aueb.gr/el/lib/content/financial-times
https://www.aueb.gr/el/lib/content/oecd-ilibrary
https://www.aueb.gr/el/lib/content/oecd-ilibrary


       
      Απομακρυσμένη πρόσβαση εκτός εγκαταστάσεων του ΟΠΑ→  
      απαιτείται εγκατάσταση VPN & αυθεντικοποίηση  χρήστη  
      Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να έχουν απομακρυσμένη       
      πρόσβαση στις συνδρομητικές πηγές εφόσον εγκαταστήσουν το  VPN και δώσουν τα   
       στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού. 
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Πρόσβαση στις συνδρομητικές ψηφιακές 
πηγές της Βιβλιοθήκης 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ  
USERNAME: Τα γράμματα πριν από το ……….@aueb.gr   

PASSWORD: Το ίδιο με το aueb-email. 
 

https://www.aueb.gr/el/content/vpn-service
https://www.aueb.gr/el/content/vpn-service


 
Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης 
Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού (username & password για το 
aueb-email) για να γίνει σωστά η αυθεντικοποίηση (user authentication)  
 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης https://www.aueb.gr/library   
Στο τέλος της ιστοσελίδας θα πρέπει να εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα :   
Η IP σας είναι:……………………….. 
Έχετε πρόσβαση στις συνδρομητικές ψηφιακές πηγές της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ. 

Τεχνική υποστήριξη από το Κέντρο Δικτύων του ΟΠΑ (NOC)  
τηλ. 2108203900, e-mail noc@aueb.gr  
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VPN – Virtual Private Network 
https://www.aueb.gr/el/content/vpn-service  

https://www.aueb.gr/library
mailto:noc@aueb.gr
https://www.aueb.gr/el/content/vpn-service
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VPN - Έχετε πρόσβαση στις συνδρομητικές 
ψηφιακές πηγές της Βιβλιοθήκης 
 

 



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     

800 μεταπτυχιακές & διδακτορικές εργασίες                                                                        
από τo ΔΕΟΣ    

ΠΥΞΙΔΑ - Ιδρυματικό Αποθετήριο και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΟΠΑ 
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http://www.pyxida.aueb.gr/


Συνέργειες  
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Η Βιβλιοθήκη είναι μέλος των εξής δικτύων: 
Εθνικό επίπεδο 
 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) Hellenic Academic 

Libraries Link (HEAL-Link) 
 
 Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) 
 
Ευρωπαϊκό επίπεδο  
 Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct - Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Τεκμηρίωσης Βιβλιοθήκης (ΚΕΤ) από το1992 

 

https://www.heal-link.gr/
https://www.heal-link.gr/
http://diovi.lib.unipi.gr/
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el


 
 
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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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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ΚΕΤ – Επίσημοι δικτυακοί τόποι (1/2) 
 
 

http://europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/
http://publications.europa.eu/bookshop
http://data.europa.eu/euodp/el/home?
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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 
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”. 

 
Citizens 
 Your Europe – πρακτικός οδηγός για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις 
 Your Voice – διαβουλεύσεις 
 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
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ΚΕΤ – Επίσημοι δικτυακοί τόποι (2/2) 
 

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
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 Επιτροπής στην Ελλάδα 
Πυρήνας πληροφόρησης στην υπηρεσία του πολίτη 
 
Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα  
Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες και το ΕΚ  
 
 

 

 

18 

https://ec.europa.eu/greece/
http://www.europarl.gr/


Παραδείγματα: 
 KETlib - το αποθετήριο των ελληνικών ΚΕΤ 

 
 

 Spain-European Union Digital Archive (Sedas) – το αποθετήριο των 
ισπανικών ΚΕΤ 
 

 European Sources Online (ESO) -  έχει αναπτυχθεί από το ΚΕΤ του Παν/μίου 
Cardiff (Ηνωμένο Βασίλειο) 
 

 Archive of European Integration (AEI) - έχει αναπτυχθεί από το Παν/μιο του 
Pittsburg (ΗΠΑ) 
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ΚΕΤ –Αποθετήρια & Πλατφόρμες 
ευρωπαϊκού περιεχομένου 
 
 

http://ketlib.lib.unipi.gr/
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://aei.pitt.edu/
http://aei.pitt.edu/
http://eiop.or.at/erpa


Διαρκής ευρωπαϊκή ενημέρωση  
(μη επίσημες πηγές, ενδεικτικά παραδείγματα) 

 Online ειδησεογραφία & blogs  
 ΕurActiv   
 ΕUObserver 
 Politico.EU 
 
 Ερευνητικά ιδρύματα   
 ΕΛΙΑΜΕΠ 
 
 Think Tanks 
 Think Tank Review – Library of Council of the EU 
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http://www.euractiv.com/
http://euobserver.com/
http://www.politico.com/
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/


Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης 
χρηστών 
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Ρωτήστε ένα βιβλιοθηκονόμο του ΟΠΑ 
• Αναλυτική καταγραφή του ερωτήματος από το χρήστη στην πλατφόρμα (24/7)  
• Απάντηση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μέσω e-mail το συντομότερο  
• Σύνδεση εδώ.  

 
Διαδικτυακή (live) βοήθεια μέσω Microsoft Teams 
• Εξ αποστάσεως βοήθεια και άμεση υποστήριξη σε όλα τα θέματα της Βιβλιοθήκης  
      Κάθε Δευτέρα - Τετάρτη -Παρασκευή 12.00-14.00 μέσω Microsoft Teams 
• Εξατομικευμένη βοήθεια κατόπιν συνεννόησης. 
• Σύνδεση εδώ.  
 

https://helpdesk-lib.aueb.gr/?&lang=el_gr
https://helpdesk-lib.aueb.gr/?&lang=en_us
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_


 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης 
χρηστών 
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Πού μπορώ να κάνω αναζήτηση; 
Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης www.lib.aueb.gr/library   
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Αναζήτηση έντυπων 
βιβλίων για δανεισμό  

 
Αναζήτηση  

μεταπτυχιακών &  
διδακτορικών εργασιών                  

σε ψηφιακή μορφή 
   

Αναζήτηση                    
ηλεκτρονικών περιοδικών 

 
Αναζήτηση  

Ηλεκτρονικών βιβλίων & 
ηλεκτρονικών περιοδικών  

 

http://www.aueb.gr/library 

http://www.lib.aueb.gr/library
http://www.aueb.gr/library
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Πώς θα βρω όρους αναζήτησης; 

➔ Πολύ καλή κατανόηση του θέματος 
 
➔ 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 



Έστω ότι αναζητούμε  υλικό για το θέμα : «Οι επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από την 
κρίση στην ευρωζώνη». Ο κατάλογος των λέξεων – κλειδιών που μπορεί να δημιουργηθεί έχει ως 
εξής : 
Οικονομική κρίση 
Οικονομία 
Ελλάδα 
Ευρώπη 
ΟΝΕ/Οικονομική και νομισματική ένωση 
Τράπεζα/τράπεζες 
Τραπεζικό  σύστημα 
ΕΚΤ ή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
ΕΕ/Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Παράδειγμα  
Τεχνικές αναζήτησης 



Τεχνικές αναζήτησης – Τελεστές Boole (1/2) 

26 



 Συνδυασμός όρων και τελεστών : (Greece AND economy) NOT inflation 

  

 

 

 

 

 

  Αναζήτηση με αστερίσκο * 

  (ex: bank* bank, banker, banking, etc.) 

  Αναζήτηση με εξειδικευμένους όρους  

 (ex: macroeconomics , neuro-economics, etc). 

Τεχνικές αναζήτησης – Τελεστές Boole (2/2) 

27 



Η έρευνά μας  μπορεί να ξεκινήσει ως εξής : 
(τράπεζ* ΚΑΙ Ελλαδα) ΚΑΙ κρίση 

(Οικονομική κρίση ΚΑΙ Ελλάδα) ΟΧΙ ανεργία 

Ελλάδα ΚΑΙ τραπεζ* 

ΟΝΕ ΚΑΙ Ελλάδα 

(Οικονομική κρίση ΚΑΙ  ελληνικές τραπεζ*) ΟΧΙ ΕΕ  
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Παράδειγμα 
Τελεστές Boole 



Αξιολόγηση πηγών και πληροφορίας 

1. Είναι η πηγή ακαδημαϊκή; 
 

2. Ιστοσελίδες διεθνών οργανισμών (ΕΕ, ΗΕ, ΟΟΣΑ, κλπ.) 
 
3. Η πηγή ευρετηριάζεται σε γνωστές βάσεις δεδομένων; (EBSCO, JSTOR, Web 

of Science, κλπ) 
 

4. Άλλοι τύποι υλικού (άρθρα από εφημερίδες και δημοφιλή περιοδικά, 
συγγράμματα, επίσημες αναφορές οργανισμών, κλπ.) 



1.Είναι η πηγή ακαδημαϊκή; 

 Διάκριση ακαδημαϊκών/επιστημονικών και μη πηγών (academic or scholarly 
sources) 

• Έχουν γραφεί από ειδικούς στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο 
• Κρατούν το ενδιαφέρον των αναγνωστών για τις εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο 
• Έχουν υποβληθεί σε λεπτομερή έλεγχο  από κριτική επιτροπή συναδέλφων του συγγραφέα 

στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο (peer-review process) 
• Η χρησιμοποίηση αυτών των πηγών αυξάνει την αξιοπιστία και την ποιότητα του κειμένου 

μας 
 

 Πώς μπορώ να διακρίνω αν μία πηγή είναι ακαδημαϊκή ή όχι?  
• Ονόματα και διαπιστευτήρια των συγγραφέων 
• Ονόματα και διαπιστευτήρια των εκδοτών 
• Το κοινό στο οποίο απευθύνεται  
• Ακαδημαϊκή γραφή και γλώσσα  
• Αναφορά πηγών 
• Γραφήματα, πίνακες, κλπ 
• Τεκμηρίωση ερευνητικών ισχυρισμών 
• Συμπεράσματα 

 
 
 
 
 

 



Παραδείγματα 



Παραδείγματα 



2. Ιστοσελίδες διεθνών οργανισμών                         
(ΕΕ, ΗΕ, ΟΟΣΑ, κλπ.) 



3. Η πηγή ευρετηριάζεται σε γνωστές βάσεις 
δεδομένων; (EBSCO, JSTOR, Web of 
Science, κλπ) 



4. Άλλοι τύποι υλικού 



 
 

Χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής γραφής 
 Σαφής 
 πολύ καλά δομημένο κείμενο 

 εύκολο στην ανάγνωση  

 Επίσημη 
 αποφυγή λέξεων και εκφράσεων της καθομιλουμένης (πχ. το αποτέλεσμα βγήκε…, κάναμε τρία διαφορετικά 

πειράματα κλπ) 

 αποφυγή αναφορών σε πρώτο πρόσωπο (πχ. βρήκα ότι…) 

 σαφείς, συνοπτικές και προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις και εκφράσεις 

 Αναλυτική 
 κριτική ανάλυση του θέματος 

 ανάλυση, σύγκριση και εξέταση όλων των πλευρών του θέματος 

 Αντικειμενική  
 αποφυγή υπερβολών 

 σεβασμός των απόψεων άλλων ερευνητών 

 αποδείξεις - γεγονότα  
 

Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή 
επιστημονικής εργασίας (1/7) 



Κατά τη συγγραφή του κειμένου παραφράζουμε αυτά που έχουμε 
μελετήσει και δεν αναφέρουμε αυτολεξεί ολόκληρες προτάσεις και 
παραγράφους. 
Οι βιβλιογραφικές αναφορές ή παραπομπές πρέπει να υπάρχουν σε κάθε 

εργασία και να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο (π.χ σύστημα 
Harvard ) 
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.  

 

 

 

Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή 
επιστημονικής εργασίας (2/7) 



παράφραση η : 1. ελεύθερη απόδοση του νοήματος γραπτού ή προφορικού λόγου. 2. παραλλαγή, 
προσαρμογή λόγων, φράσεων, ρήσεων για την εξυπηρέτηση εκφραστικών αναγκών. || (μουσ.) 
διασκευή μουσικού έργου.  (Λεξικό της κοινής ελληνικής, Τριανταφυλλίδης, https://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/). 

παράφραση (η) : 1. η απόδοση του νοήματος (λόγων, κειμένου) με διαφορετικά λόγια. 2. το κείμενο που 
αποτελεί απόδοση με διαφορετικά λόγια άλλου κειμένου ή των λόγων κάποιου (Λεξικό της νέας 
ελληνικής γλώσσας, Μπαμπινιώτης, 2005) 

παράφραση η : 1. η ελεύθερη απόδοση του νοήματος κειμένου, λόγου, κλπ. 2. η σκόπιμη αναδιατύπωση μιας 
φράσης, μιας πρότασης, κλπ (Εικονογραφημένο εγκυκλοπαιδικό λεξικό και πλήρες λεξικό της νέας 
ελληνικής γλώσσας, Πάπυρος, 2003) 

παράφραση (η) : μετάφραση κατ’έννοια, η ελεύθερη απόδοση κειμένου (Μείζον ελληνικό λεξικό, Τεγόπουλος 
– Φυτράκης, 1997) 

Συνοψίζοντας • Χρησιμοποιούμε δικούς μας όρους, εκφράσεις και λέξεις • Διατυπώνουμε το νόημα και την ουσία αυτών που διαβάσαμε • Δεν  απομακρυνόμαστε και δεν αλλάζουμε το αρχικό νόημα του κειμένου που μελετήσαμε • Σύνθεση πολλών απόψεων και απόδοσή τους στο κείμενό μας 

 

 

Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή 
επιστημονικής εργασίας /παράφραση 
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Δομή της εργασίας 
 Τίτλος 
 Περίληψη 
 Λέξεις κλειδιά 
 Ευχαριστίες – Συντομογραφίες (προαιρετικό) 
 Εισαγωγή  
 α) εισαγωγή του θέματος, σκοπός, πεδίο εφαρμογής 
 β) το/τα ερώτημα/τα 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 (3/7) 



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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Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή 
επιστημονικής εργασίας (4/7) 



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 

Παραδείγματα • Shifting consumers into gear: cars haring services in urban areas 

 • Management of traditional retail markets in the UK : comparative case studies 
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Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή 
επιστημονικής εργασίας (5/7) 



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 (6/7) 



Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή  
επιστημονικής εργασίας (7/7) 

 Purpose–Recently, the sharing economy has attracted considerable attention. This emerging paradigm is driven by powerful 
technological forces and has the potential to change the way consumers access very important markets such as the car market. Indeed, 
access-based consumption may attract more participants as it enables consumers’ freedom of lifestyle and more flexible identity 
projects. The empirical literature has so far paid very little attention to car sharing services; when it has, it has focused mainly on people 
who are already using them. The purpose of this paper is to consider the drivers behind the adoption intention of car sharing services. 

 Design/methodology/approach–A large multinational survey is carried out in three European capitals: London, Madrid and Paris. 
Using quota sampling, 2,159 licensed car drivers are recruited through the online panel of TNS Sofres. The sample is representative of 
the population of licensed car drivers in each city. The questionnaire is developed using established scales from previous research. An 
OLS regression analysis is performed to test our hypotheses, with a likelihood of choosing a car sharing option as the dependent 
variable. 

 Findings–The study demonstrates that knowledge, environmentalism, possession-self link and involvement with cars are important 
determinants of consumer behaviour in the car sharing services market. In addition, the user demographics suggest a target market of 
younger, predominantly male and urban customers. The empirical findings are consistent across the three capital cities, implying that 
providers can market their car sharing services in a similar manner. 

  Practical implications–As important determinants of consumer behaviour in the car sharing services market are underlined, several 
managerial implications arise from the study. Car sharing providers should promote awareness to help people not only to expand their 
experience with the service but also to be informed about the potential environmental benefits. Further, a stronger possession-self link 
in the automotive context is suggestive of a greater willingness to use car sharing systems. Managers should also take into account that 
it is much more difficult to engage individuals in car sharing services who are highly involved with car, than those who express very 
little attachment to the product. As people under 45 years old are far more likely to use these services, this generation effect is 
progressively moving the frontiers of the car retailing sector to a broader mobility service sector. 

 Originality/value–The foremost contribution of this paper is to demonstrate empirically how consumer intention to use car sharing is 
driven. To do so, the study addresses the general population of car drivers, I nterviewing users of the service as well as non-users. 

 Keywords Collaborative consumption, Sharing economy, Car ownership, Car sharing services 

 Paper type Research paper 
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Παρενθετικά πρότυπα βιβλιογραφίας 
Harvard  

το πλέον διαδεδομένο σε όλες τις επιστήμες 

παραλλαγές 

 

APA - American Psychological Association   

εξέλιξη του Harvard 

φυσικές, κοινωνικές επιστήμες και ιατρική 

 

MLA - Modern Language Association  

συγκριτική λογοτεχνία 
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Συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών 

https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
https://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_APA.pdf
https://www.mla.org/
https://www.mla.org/
https://www.mla.org/
https://www.mla.org/
https://www.mla.org/
https://www.mla.org/


Αριθμητικά Πρότυπα Βιβλιογραφίας 
Oxford     

ιστορία, δίκαιο, θεολογία 

 

ΙΕΕΕ  

τεχνολογία 

 

Vancouver system  

ιατρική, βιοϊατρική  
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Συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών 

http://www.deakin.edu.au/students/studying/study-support/referencing/oxford
https://libguides.murdoch.edu.au/IEEE/
http://www.deakin.edu.au/students/studying/study-support/referencing/oxford
http://www.deakin.edu.au/students/studying/study-support/referencing/oxford


Ελεύθερα 
Mendeley  
EasyBib  

 
Συνδρομητικά 

EndNote – πρόσβαση μέσω της βάσης Web of Science 
Zotero  
Refworks  
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Εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας 

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
https://www.easybib.com/
https://endnote.com/
https://www.aueb.gr/el/lib/content/web-science-wos-core-collection
https://www.zotero.org/)
https://www.refworks.com/


• Δείχνει σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών 
• Αποφεύγουμε τη λογοκλοπή 
• Προσδίδουμε αξιοπιστία στο κείμενό μας 
• «Παραπέμπουμε» τον αναγνώστη στην πηγή μας 
• Αποδεικνύουμε ότι κάναμε έρευνα 
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Συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών 
Γιατί πρέπει να κάνω αναφορά/παραπομπή?  
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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. For examle, several studies 
examined the relationship between user satisfaction and system effectiveness (e.g., Gluck, 1996;Huffman & 
Hochster, 2007; Johnson, Griffiths, & Hartley,2003; Sandore, 1990; Thomas & Hawking, 2006; Turpin 
&Hersh, 2001); however, these studies did not consider user experience and expectation of the IR system 
under evaluation. 
 
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). 
 
Ο Morton Deutsch, ορίζει τη σύγκρουση ως «κατάσταση στην οποία συμβαίνουν ασυμβίβαστες ενέργειες» (Deutsch, 
1973), ενώ ο James D. Thompson ορίζει την οργανωτική σύγκρουση ως τη συμπεριφορά των οργανωτικών μελών που 
επεκτείνεται σε αντίθεση με άλλα μέλη (Thompson, 1956).  

“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) 

Παραδείγματα 

Gibbarelli (1996, as cited in Okoroma, 2010) suggested that an automation exercise should start with the 

acquisition of software. 



Παραπομπές στο τέλος του κειμένου 
Βιβλίο :  

Baron, D. P., 2008. Business and the organization. Chester: Pearson. 

Άρθρο: 

Perry, C., 2001. What health care assistants know about clean hands. Nursing Times, 97(22), pp.63-64. 

Ηλεκτρονική πηγή (άρθρο ή βιβλίο) : 

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]. 

Ιστοσελίδα :  

NHS Evidence, 2003. National Library of Guidelines. [online] Available at: 
<http://www.library.nhs.uk/guidelinesFinder> [Accessed 10 October 2009]. 

Blogs :  

Whitton, F., 2009. Conservationists are not making themselves heard. Guardian.co.uk Science blog, [blog] 18 
June. Available at: <http://www.guardian.co.uk/science/blog/2009/jun/18/conservation-extinction-open-
ground> [Accessed 23 June 2009].  
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http://www.library.nhs.uk/guidelinesFinder
http://www.guardian.co.uk/science/blog/2009/jun/18/conservation-extinction-open-ground
http://www.guardian.co.uk/science/blog/2009/jun/18/conservation-extinction-open-ground


Τι είναι λογοκλοπή ; 
H παρουσίαση της εργασίας κάποιου άλλου ως δική μας (πχ. κείμενο, πίνακα, εικόνα κλπ). 

Tι περιλαμβάνει; 
1) Την χρησιμοποίηση της εργασίας (ολόκληρης ή μέρους αυτής) χωρίς την αντίστοιχη παραπομπή 

2) Μέθοδος copy - paste 

3) Κάνοντας ασήμαντες αλλαγές στο κείμενο (πχ αλλάζοντας μερικές λέξεις ή αλλάζοντας τη σειρά λέξεων) 

4) Μικρές αλλαγές – πολύ κοντά στην αρχική διατύπωση  

Πώς αποφεύγεται; 
1) Παράφραση του αρχικού κειμένου 

2) Σωστή χρήση των παραπομπών 

3) Άδεια από τον συγγραφέα για την χρησιμοποίηση εικόνων, πινάκων, διαγραμμάτων κλπ.   

Εξίσου σημαντικά  
1) Το/τα αποτέλεσμα/τα δικών μας ερευνών δεν αποτελούν λογοκλοπή 

2) Η κοινή γνώση δεν αποτελεί λογοκλοπή 

3) Προσοχή στην αυτολογοκλοπή (self plagiarism) 
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Λογοκλοπή (Plagiarism) 
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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. 
 

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
turnitin@aueb.gr  

 
 

Turnitin (1/5) 

mailto:turnitin@aueb.gr
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Blue: No matching text 
Green: One word to 24% matching text 
Yellow: 25-49% matching text 
Orange: 50-74% matching text 
Red: 75-100% matching text 

Turnitin (2/5) 
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Turnitin (3/5) 
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Turnitin (4/5) 
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Turnitin (5/5) 



Βιβλιογραφία (1/2) 

Έντυπες πηγές στις συλλογές της Βιβλιοθήκης 
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 

 
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 
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Βιβλιογραφία (2/2) 

Ψηφιακές πηγές 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οδηγός Σύνταξης Εργασίας  
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2016. Πώς να γράφετε με σαφήνεια. Λουξεμβούργο:  Υπηρεσία Επισήμων  
Εκδόσεων https://op.europa.eu/s/u18e 
 
Linnaeus University, The University Library Guide 
 
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ενότητα για θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας  
https://legal.heal-link.gr/index.php/copyright  
 
Harvard System. Anglia Ruskin University [online] Available at:  
<https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm> [Accessed 31 October 2018]  
 
 
 

 
 

 
 

   

58 

https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/Calculator.pdf
https://op.europa.eu/s/u18e
https://lnu.se/en/library/
https://legal.heal-link.gr/index.php/copyright
https://legal.heal-link.gr/index.php/copyright
https://legal.heal-link.gr/index.php/copyright
https://legal.heal-link.gr/index.php/copyright
https://legal.heal-link.gr/index.php/copyright
https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
https://unilearning.uow.edu.au/report/1b.html


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΠΑ 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης 
•  Πατησίων 76, 10434, Αθήνα  
☎  210 8203261, 8203265  
 http://www.aueb.gr/library 
⌨ library@aueb.gr, (Γενικές πληροφορίες) loan@aueb.gr (Αναγνωστήριο, δανεισμοί) 

 
           ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟ F: @opalib 
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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  ΠΟΛΥ 
                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

    ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ  
    ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙς! 

 
 

Για την παρουσίαση συνεργάστηκαν οι: 
Μουρίκης Αντώνης  (e-mail: mourikis@aueb.gr, 210 8203263) 
Ρηγάκου Βίκυ           (e-mail: vrigakou@aueb.gr, 210 8203261) 
Καλλιαμπάκου Βίκυ (e-mail: victory@aueb.gr,    210 8203535) 
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