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Ο παρών οδηγός έχει σχεδιαστεί για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίον γίνονται σωστά οι αναφορές στις πηγές 
σε ακαδημαϊκά κείμενα 
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Εισαγωγή 

 

Ο παρών οδηγός έχει σχεδιαστεί για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίον γίνονται σωστά οι αναφορές στις 

πηγές σε ένα ακαδημαϊκό κείμενο. Η σχεδίαση και συγγραφή του οδηγού έχει βασιστεί στο σύστημα αναφορών 

“Harvard referencing system”, το οποίο χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιο του Harvard από το 1881 και μέχρι 

σήμερα είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα αναφορών και το πιο σύνηθες σε ακαδημαϊκά κείμενα. 

Οι παραπομπές και οι αναφορές είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας γραφής μιας εργασίας. 

Οποτεδήποτε γράφετε μια εργασία και χρησιμοποιείτε ιδέες, φράσεις ή οτιδήποτε  άλλο υλικό από οποιαδήποτε πηγή 

(βιβλίο, journal, διαδίκτυο, εφημερίδα, συνέδριο, κλπ) πρέπει οπωσδήποτε να παραθέσετε μέσα στην εργασία σας, την 

πηγή την οποία έρχεται αυτό το κομμάτι. Επίσης, πρέπει να προσθέσετε στο τέλος αυτής ένα κομμάτι στο οποίο θα 

συγκεντρώσετε όλες τις αναφορές της εργασίας σας με αλφαβητική σειρά ανά συγγραφέα.  

Ο λόγος που οι αναφορές γράφονται δύο φορές, τόσο εντός κειμένου όσο και στο τέλος της εργασίας, 

είναι γιατί την πρώτη φορά γράφεται σύντομα ως αναφορά για να μην παρεμβάλλει τη ροή του κειμένου με 

αχρείαστες ενδεχομένως λεπτομέρειες αλλά να παραπέμψει στο τέλος αυτού τις πλήρεις πληροφορίες ώστε ο 

αναγνώστης να μπορέσει να προσεγγίσει το έγγραφο για περεταίρω ενημέρωση. 

Αναφορές και οι παραπομπές είναι σημαντικές για την αναγνώριση της δουλειάς των άλλων. Επίσης, 

χρησιμοποιώντας αξιόπιστες και εμπεριστατωμένες ακαδημαϊκές πηγές μπορείτε να υποστηρίξετε την θέση και τα 

επιχειρήματά σας. Τέλος ακόμα και η προσπάθεια που έχετε κάνει για να συλλέξετε τις πηγές τις οποίες και 

χρησιμοποιήσατε, είναι αντικείμενο το οποίο αξιολογείται από τον διορθωτή της εργασίας σας. 

Σε περίπτωση που δεν αναφέρετε ότι έχετε χρησιμοποιήσει ιδέες και φράσεις τρίτων,  έχετε υποπέσει σε 

λογοκλοπή η οποία βαθμολογείται πολύ αρνητικά. Λογοκλοπή θεωρείται η παρουσίαση του έργου τρίτου προσώπου 

σαν δικό σας έργο. Για να αποφύγετε την λογοκλοπή πρέπει ΠΑΝΤΑ να σημειώνετε καταλλήλως και λεπτομερώς τις 

πηγές τις οποίες χρησιμοποιήσατε. 

 

 

Η δομή καθώς και ιδέες για την σύνταξη του παρόντος οδηγού αναφορών και παραπομπών έχουν βασιστεί στο 

έγγραφο-οδηγό της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης του Heriot-Watt University, “Harvard System Citing & Referencing 

Guide”.  
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Για τις αναφορές εντός του κειμένου θα χρειαστείτε τρία στοιχεία. 

 

1. Το επίθετο του συγγραφέα 

2. Το έτος της δημοσίευσης 

3. ΟΠΟΥ είναι δυνατό, τον αριθμό της σελίδας στην οποία κάνετε αναφορά – ειδικά όταν κάνετε αυτολεξεί αναφορά 

ή αναφορά απευθείας από την πρωταρχική πηγή. 

 

Για παράδειγμα σε ένα βιβλίο του Porter που εκδόθηκε το 1979, εντός του κειμένου η αναφορά σας πρέπει να είναι : 

 

o Όπως αναφέρει ο Porter (1979, p.180) η δομή των 5 δυνάμεων  ….   

ή  

o Η δομή των 5 δυνάμεων (Porter, 1984) είναι  …. 

 

Είστε υποχρεωμένοι να παραθέτετε αναφορές εντός κειμένου όταν αναφέρετε αυτολεξεί, παραφράζετε ή ακόμα 

όταν γράφετε περιεκτικά κάτι που έχετε συναντήσει σε οποιασδήποτε μορφής πηγή. 

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παραθέτετε αναφορές όταν αναφέρετε δικές σας ιδέες και συμπεράσματα, όταν 

αναφέρεστε σε προσωπικό σας έργο (πειραματικό ή μη), όταν αναφέρετε προσωπικές σας μεθόδους έρευνας και τέλος 

όταν αναφέρεστε σε ζητήματα και γεγονότα ευρέως αποδεκτά (π.χ. ότι η Πάτρα βρίσκεται στην Πελοπόννησο). 

Όπως θα παρατηρήσετε παρακάτω, οι αναφορές και  παραπομπές των πηγών διαφέρουν ανάλογα το είδος 

αυτών. Αναζητήστε το είδος της πηγής που θέλετε να αναφέρετε και ακολουθήστε τα παρακάτω παραδείγματα στις 

αναφορές σας.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δώστε σημασία στην πλάγια γραφή (italics) όπου αυτή εμφανίζεται, κυρίως στις 

αναφορές της λίστας παραπομπών στο τέλος της εργασίας, καθώς αυτός ακριβώς είναι ο 

τρόπος γραφής της αναφοράς. 
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Αναφορές σε Βιβλία 

Για τις αναφορές σε βιβλία πρέπει έχετε τα παρακάτω στοιχεία: 

 Το επώνυμο του συγγραφέα και το αρχικό γράμμα από το μικρό του όνομα  

 Τίτλος του βιβλίου 

 Ημερομηνία έκδοσης  

 Τόπος έκδοσης (πόλη) 

 Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου 

 Σειρά έκδοσης (μετά την 1η έκδοση) 

 Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) 

Ενώ όταν χρησιμοποιείτε ένα κεφάλαιο ή τμήμα (chapter) του βιβλίου πρέπει να έχετε επίσης 

 Όνομα συγγραφέα του κεφαλαίου και αρχικό γράμμα από το μικρό του όνομα καθώς και τον τίτλο του κεφαλαίου  

 

Βιβλίο από 1 συγγραφέα 
 

 Ένα παράδειγμα αναφοράς ΕΝΤΟΣ του κειμένου της εργασίας σας είναι το παρακάτω: 

 Σύμφωνα με τον Ransom (2002, p.100) οι πωλήσεις των τζίν…. 

 Την δεκαετία του 1980 οι πωλήσεις των τζίν μειώθηκαν (Ransom, 2002, p.100). 

 Οι πωλήσεις των τζίν μειώθηκαν την δεκαετία του ‘80 (Ransom, 2002, p.100) και μετά …. 

….ενώ στο τέλος της εργασίας σας, στην λίστα αναφορών (reference list) θα εμφανιστεί ως: 

Ransom, D. (2002) The no-nonsense guide to fair trade, Oxford: New Internationalist 

 

  

 

 

Επώνυμο συγγραφέα 

και αρχικό γράμμα 

Χρονολογία 

έκδοσης 
Τίτλος του βιβλίου  (σε italics) Τόπος έκδοσης Εκδοτικός οίκος 
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Βιβλίο με 2 ή 3 συγγραφείς 
 

Παράδειγμα αναφορών εντός κειμένου 

 Όπως οι Sloman και Wirde (2009, p. 65) υποστηρίζουν… 

 Τα ποσοστά της ανεργίας είναι μεγαλύτερα στις γυναίκες (Sloman and Wirde, 2009, σ.419). 

 Οι εταιρίες που μεροληπτούν εναντίων διαφόρων ομάδων υστερούν σε ταλέντα (Torrington, Hall and Taylor, 

2008, σ.579) και…. 

 Σύμφωνα με τους Torrington, Hall και Taylor (2008, p.579) οι εταιρίες που…... 

Στο τέλος της εργασίας στην λίστα παραπομπών 

 Sloman, J. and Wirde, A. (2009) Economics, 7th ed., Harlow: Pearson Education 

 Torrington, D., Hall, L. and Taylor, S. (2008) Human resource management, 7th ed., Harlow: Prentice Hall 

 

 (7th ed. = 7th έκδοση (edition) του βιβλίου) 

 

Βιβλίο με 4 ή περισσότερους συγγραφείς 
 

        Όταν αναφέρεστε σε βιβλίο με 4 ή περισσότερους συγγραφείς, χρησιμοποιείτε τη λατινική συντομογραφία ‘et al.’ 

(και άλλοι) εντός κειμένου, γραμμένη σε italics. 

Εντός κειμένου γράφετε:  

 Ο Solomon et. al. (2006, σ.69) προτείνει…. 

 Η κατανάλωση έχει πρόσφατα γίνει αντικείμενο μελέτης (Solomon et. al., 2006, σ.23). 

….ενώ στο τέλος της εργασίας, στην λίστα αναφορών γράφετε:  

 Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. and Hogg, M.K. (2006) Consumer behaviour: a European perspective, 

3rd ed., Harlow: Financial Times 
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Κεφάλαια/τμήματα σε βιβλία 
 

Αρκετά ακαδημαϊκά συγγράμματα είναι συλλογές από κεφάλαια γραμμένα από διαφορετικούς συγγραφείς τα 

οποία έχουν διορθωθεί και εκδοθεί από έναν ή περισσότερα πρόσωπα (editor). Στο παρακάτω παράδειγμα ο Tiesdell 

έχει γράψει ένα κεφάλαιο εν ονόματι ‘Glasgow: renaissance on the clyde?’ το οποίο εμφανίζεται σε ένα βιβλίο που έχει 

εκδωθεί από τον Punter και ονομάζεται Urban design and the British urban renaissance. 

 

Έτσι, εντός του κειμένου αναφέρεται ως .. 

 

 Ο Tiesdell (2010, p.263) παραθέτει μια επισκόπηση… 

 Η προκυμαία του Clyde έχει αναπτυχθεί σημαντικά (Tiesdell, 2010, p.272). 

 

…ενώ στην λίστα αναφορών ως : 

 

 Tiesdell, S. (2010) ‘Glasgow: renaissance on the clyde?’, in Punter, J. (ed.). Urban design and the British urban 

renaissance, Abingdon: Routledge, pp.262-279  

 

Βιβλίο μόνο με editor 
 

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μόνο editor και όχι συγγραφέας (author) στο βιβλίο , χρησιμοποιείτε την 

συντομογραφία ed. για να δηλώσετε την ιδιότητα του γράφων. 

 Εντός του κειμένου: Ο Palmer (1996, p.74) σημειώνει οτι… 

 Στο τέλος της εργασίας: Palmer, A. (ed.) (1996) Who’s who in world politics: from 1860 to the present day, 

London: Routledge 

Βιβλίο χωρίς ημερομηνία έκδοσης 
 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρετε η ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου που θέλετε να αναφέρετε , 

χρησιμοποιείτε την συντομογραφία  n.d. (no date). 

 Εντός του κειμένου: Ο Hendry (n.d., σ.21) περιγράφει…. 

 Στο τέλος της εργασίας: Hendry, S. (n.d.) Flora and fauna of Scotland, Glasgow: Collins 

Αναφέρετε τις σελίδες του κεφαλαίου το οποίο 

έχει γράψει ο συγκεκριμένος συγγραφέας. 
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Βιβλίο  χωρίς συγγραφέα 
 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει όνομα συγγραφέα στην πηγή, αυτή αναφέρεται ως: 

 Εντός του κειμένου : Το Πορτογαλικό λεξικό τσέπης Harraps (1988, p.65) ορίζει ως…. 

 Στο τέλος της εργασίας: Harraps’ pocket Portuguese dictionary (1988) London: Harrap 

 

Ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) 
 

Βιβλία τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων αναφέρονται με τον συνήθη τρόπο εντός 

του κειμένου: 

 Οι Chudley και Greeno (2006, p.26) συμπεραίνουν ότι  …. 

 ………… (Chudley and Greeno, 2006, p.26). 

 

….ενώ υπάρχει μια διαφοροποίηση στην λίστα παραπομπών/αναφορών στο τέλος του κειμένου: 

Chudley, R. and Greeno, R. (2006) Building Construction Handbook [online], 6th ed., Oxford: Elsevier. Available from: 

http://www.netlibrary.com/ (Accessed 21 January 2010) 

 

 

Μεταφρασμένα βιβλία  
 

Σε αυτή την περίπτωση παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον μεταφραστή, στην λίστα αναφορών 

Ενώ εντός του κειμένου αναφέρετε κανονικά:  

Σύμφωνα με τον Vondung (2000, σ.64)….. // Στο έργο του Vondung «The apocalypse in Germany» (2000, σσ.36-50)…. 

 

Ενώ στην λίστα αναφορών στο τέλος της εργασίας:  

Vondung, K. (2000) The apocalypse in Germany. Translated from German by S.D. Ricks, Columbia: University of 

Missouri Press 

Αναφέρετε ότι το βιβλίο 

βρίσκεται online 
Αναφέρετε την διεύθυνση στην 

οποία βρήκατε το βιβλίο. Αναφέρετε την τελευταία φορά 

την οποία το προσπελάσατε.  
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Αναφορές σε άρθρα και ακαδημαϊκά journal 

 

Για τις αναφορές σας σε ακαδημαϊκά journal θα χρειαστείτε:  

 Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα των αρθρογράφων  

 Τίτλος άρθρου KAI  τίτλο του Journal 

 Ημερομηνία δημοσίευσης 

 Τους αριθμούς volume και issue του journal 

 Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου 

 Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) 

 Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου που περιέχονται στο journal. 

Ακαδημαϊκό άρθρο 
 

Στην περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε στο άρθρο ‘Who killed the Maples?’ του Motluk στο ακαδημαϊκό 

journal New Scientist, οι αναφορές σας θα πρέπει να είναι: 

Εντός του κειμένου :  

 Η Chalk River reactor είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ραδιενεργών υλικών (Motluk, 2010, σ.30). 

 Ο Motluk (2010, p.31) αναλύει … 

 Σύμφωνα με μια πηγή (Motluk, 2010, σ.30) …. 

Στο τέλος της εργασίας :  

 Motluk, A. (2010) ‘Who killed the Maples?’, New Scientist, 16 January, pp. 30-33 

Ακαδημαϊκά άρθρα με περισσότερους από 4 συγγραφείς 
 

       Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείτε την λατινική συντομογραφία ‘et al.’ (και άλλοι) εντός κειμένου, γραμμένη σε 

italics. 

 Οι Krams et. al. (2009, p.513) υποστηρίζουν …. 

 Σε ένα πρόσφατο άρθρο στο Proceedings of the Royal Society B από τους Krams et. al. (2009, pp.513-518)…. 
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Ενώ στο τέλος του κειμένου, στην λίστα αναφορών γράφετε όλες τις πληροφορίες: 

 

 Krams, I., Berzins, A., Krama, T., Wheatcroft, D., Igaune, K. and Rantala, M.J. (2009) ‘The increased risk of 

predation increases cooperation’, Proceedings of the Royal Society B, vol.277, no.1681, 22 February, pp.513-

518 

 

Ακαδημαϊκά άρθρα online 
 

Αρκετά από τα journal θα τα βρείτε διαδικτυακά, είτε από τους καταλόγους της βιβλιοθήκης είτε από άλλες πηγές, 

γεγονός που πρέπει να το αναφέρετε στην λίστα αναφορών στο τέλος του κειμένου. 

 

 

 

Ενώ εντός εργασίας χρησιμοποιείτε τον γνωστό τρόπο αναφοράς:  

 

 Όπως ο Hogan (2006, σ.379) υποστηρίζει. .. 

 …………..(Hogan, 2006, σ.379). 

 

 

Στο τέλος της εργασίας γράφετε :  

 

 Hogan, J. (2006) ‘Snapshot, face facts: a blow for Mars conspiracy theorists’, Nature [online], vol. 443, 28 

September, p.379. Available from: http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7110/full/443379a.html 

(Accessed 24 January 2010) 

 

 

 

 

 

 

Αναφέρετε ότι το 

προσεγγίσατε διαδικτυακά 

Αναφέρετε την ιστοσελίδα στην οποία το εντοπίσατε Αναφέρετε την ημερομηνία την οποία 

το προσπελάσατε τελευταία φορά. 

http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7110/full/443379a.html
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Βάσεις δεδομένων journal (databases) 
 

 

Η βιβλιοθήκη σας παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες βάσεις δεδομένων για ακαδημαϊκά άρθρα όπως το 

ScienceDirect  ή το Ebsco. Για παράδειγμα μια αναφορά σε άρθρο που βρίσκεται στο ScienceDirect, γράφεται κανονικά 

εντός του κειμένου ενώ στο τέλος της εργασίας παραπέμπετε: 

 

 Geraskin, S.A., Fesenko, S.V. and Alexakhin, R.M. (2008) ‘Effects of non-human species irradiation after the 

Chernobyl NPP accident’, Environmental International [online], vol.34, no.6, pp.880-897. Available from: 

http://www.sciencedirect.com/ (Accessed 21 January 2010)  

 

 

 

Ενώ σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βάσεις δεδομένων παρέχουν μια συντόμευση DOI (Digital Object Identifier) 

για την ευκολότερη και πιο μόνιμη ηλεκτρονική πρόσβαση του άρθρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας την 

ακριβής διεύθυνση:  

 

 Geraskin, S.A., Fesenko, S.V.and Alexakhin, R.M. (2008) ‘Effects of non-human species irradiation after the 

Chernobyl NPP accident’, Environmental International [online],vol.34, no.6, pp.880-897. Available from: 

doi:10.1016/j.envint.2007.12.012 (ScienceDirect) (Accessed 21 January 2010). 

 

 

http://www.sciencedirect.com/
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Αναφορές και παραπομπές σε άρθρα εφημερίδων  

Όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε εφημερίδα, θα πρέπει να έχετε συλλέξει τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

 Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του αρθρογράφου 

 Τίτλος άρθρου KAI τίτλο εφημερίδας 

 Ημερομηνία κυκλοφορίας της εφημερίδας 

 Τις σελίδες της εφημερίδας στην οποία βρίσκεται το άρθρο 

 Την σελίδα από την οποία πήρατε τις πληροφορίες που χρησιμοποιείτε 

 Τον ιστότοπο στον οποίο έχετε εντοπίσει την πηγή, όταν αναφέρεστε σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας. 

Αναφορά σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας: 
 

Για ένα άρθρο του Travis , στην Guardian  την 21η Ιανουαρίου του 2010 

 Εντός του κειμένου αναφέρετε: Ο Travis (2010) αναγνωρίζει….. // Σε ένα άρθρο της εφημερίδας The Guardian 

από τον Travis (2010)…. 

 

 Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών γράφετε: 

Travis, A. (2010) ‘Crime drops 8% despite recession’, The Guardian [online], 21 January. Available from: 

http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jan/21/police-figuresunexpected-drop-crime  (Accessed 3 January 2010) 

Αναφορά σε έντυπη έκδοση εφημερίδας 
 

 Εντός κειμένου αναφέρετε: Macleod (2010, p.3) ερμηνεύει…. // Το άρθρο του Macleod’s στην εφημερίδα The 

Times (2010, p.3) υπογραμμίζει... 

 Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών γράφετε:   

Macleod, A. (2010) ‘Public sector pay freeze’, The Times, 21 January, p.3 

Σε περίπτωση που το άρθρο της εφημερίδας έχει ανώνυμο αρθρογράφο, αναφέρετε:  

 

 Εντός κειμένου:  Σε ένα άρθρο στους Times (2010, p.2) φαίνεται οτι… 

 Στο τέλος της εργασίας: The Times (2010) ‘Diplomacy without arms’, The Times, February 1, p.2 

http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jan/21/police-figuresunexpected-drop-crime
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Αναφορές σε πτυχιακές, διπλωματικές, διατριβές 
και λοιπές εργασίες 

 

Σε περιπτώσεις όπου οι αναφορές σας παραπέμπουν σε πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές και 

διδακτορικές διατριβές, γράφετε με σαφή ένδειξη του επιπέδου σπουδών: 

 

Εντός του κειμένου :  

 

 Όπως ο Arnold (1985, p.167) αναλύει…. 

 Το πείραμα έλαβε χώρο πριν 10 χρόνια (Arnold, 1985, p.70). 

 

Στην λίστα παραπομπών στο τέλος της εργασίας:  

 

 Arnold, R.J. (1985) The Schekino experiment: the question of control over the Soviet industrial workforce, PhD. 

thesis, Glasgow: University of Glasgow.  

 

- Αναφέρετε MSc / PhD thesis ή προπτυχιακή διπλωματική/πτυχιακή αναλόγως - 

 

 

 

Για τις εργασίες τις οποίες βρίσκετε ηλεκτρονικά, αναφέρετε αναλόγως:  

 

 Freeman, M. (2000) Social investigation in rural England, PhD thesis, Glasgow: University of Glasgow. Available 

at: http://theses.gla.ac.uk/1130/01/1999freemanphd.pdf  (Accessed 25 February 2010). 

 

  

http://theses.gla.ac.uk/1130/01/1999freemanphd.pdf
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Αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή 
πληροφορία  που βρίσκεται μέσω διαδικτύου  

Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστείτε για την αναφορά σας τα παρακάτω: 

 Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του γράφων  

 Ηλεκτρονική διεύθυνση που βρήκατε την πληροφορία 

 Τίτλο ή όνομα ιστότοπου 

 Τίτλο άρθρου ή σελίδας 

 Ημερομηνία δημοσίευσης  

 Ημερομηνία που προσεγγίσατε την πληροφορία 

 Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου (π.χ. για PDF εκδόσεις). 

Διαδικτυακό άρθρο με συντάκτη  
 

Εντός του κειμένου :  

 Ο Kenway (2009, pp.10-13) δίνει έμφαση… 

 Μια αναφορά του ιδρύματος Joseph Rowntree Foundation με τίτλο Addressing in-work poverty (2008) αναφέρει... 

 

Στο τέλος της εργασίας : 

 Kenway, P. (2008) Addressing in-work poverty [online]. Available from: 

http://www.jrf.org.uk/publications/addressing-work-poverty (Accessed 21 January 2010)  

Διαδικτυακό άρθρο χωρίς συντάκτη  
 

Εντός του κειμένου :  

 Ένα ρεπορτάζ του BBC (2010) …. 

Στο τέλος της εργασίας : 

 BBC (2010) Obama makes jobs priority [online]. Available from: 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/8484400.stm (Accessed 21 January 2010) 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/8484400.stm
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Διαδικτυακό άρθρο με εταιρική σύνταξη  
 

Εντός του κειμένου :  

 Ο «κώδικας των ηθικών συναλλαγών» της Vodafone (2010) υποστηρίζει … 

 

Στο τέλος της εργασίας :  

 Vodafone Group Plc (2010) Code of ethical purchasing [online]. Available from: 

http://www.vodafone.com/start/responsibility/supply_chain/code_of_ethical_purchasing. html (Accessed 21 

January 2010) 

 

Έγγραφο PDF 
 

Εντός του κειμένου :  

 Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ του H.M Treasury (2009, p.16)….. 

 Στις διαρθρωμένες αγορές (H.M. Treasury, 2009, p.20) εκφράζεται ότι … 

Στο τέλος της εργασίας : 

 H.M. Treasury (2009) Reforming financial markets [online]. London: TSO. Available from: http://www.hm-

treasury.gov.uk/d/reforming_financial_markets080709.pdf (Accessed 25 January 2010) 

Blogs 
 

Εντός του κειμένου :  

 Ο Plait (2010) αναγνωρίζει οτι…. 

 Συμφώνα με τον Plait (2010), που γράφει στο περιοδικό Bad Astronomy…… 

 

Στο τέλος της εργασίας : 

 Plait, P., (2010) ‘Wise uncovers its first near-Earth asteroid!’, Bad Astronomy [weblog], 25 January. Available 

from: http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/ (Accessed 26 January 2010) 

http://www.vodafone.com/start/responsibility/supply_chain/code_of_ethical_purchasing
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/reforming_financial_markets080709.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/d/reforming_financial_markets080709.pdf
http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/
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Αναφορές σε ρυθμιστικές πράξεις, νομοθετικές 
αρχές, επίσημες δημοσιεύσεις του κράτους κλπ. 

Τέτοιες παραπομπές χρησιμοποιείτε όταν θέλετε να αναφέρετε για παράδειγμα 

 Στην Βουλή των Ελλήνων  

 Σε προεδρικά διατάγματα 

 Υπουργικές αποφάσεις 

 Φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 

 Νόμους  

 Γνωμοδοτήσεις  

Σε περίπτωση που βρίσκετε τα παρακάτω διαδικτυακά, θα πρέπει να παραθέσετε την ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεται 

το έγγραφο καθώς και την ημερομηνία που το προσπελάσατε, παρομοίως με τον τρόπο που το κάνετε για άλλα 

έγγραφα (π.χ. Journals) 

 

Command papers / Υπουργικές αποφάσεις   
 

Είναι οι διατάξεις που παρουσιάζονται στο κοινοβούλιο από έναν υπουργό στις οποίες χρησιμοποιείται η 

συντομογραφία  cm (command). 

Εντός του κειμένου 

 

 According to Support for all (2010, p.16), published by the Department for.… 

 A report by the Department for Children, Schools and Families (2010, pp.35-36)…. 

Στο τέλος της εργασίας 

 Department for Children, Schools and Families (2010) Support for all, Cm. 7787., London: TSO. 
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Νόμοι – Διατάξεις 
 

Όπως θα δείτε στα παραδείγματα που ακολουθούν, σε νόμους και διατάξεις κοινοβουλίου είναι απαραίτητο να 

αναφέρετε ότι πληροφορία μπορεί να χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο, όπως ενδεχομένως ονόματα πολιτικών κομμάτων, 

χρονολογίες, δικαστήρια κλπ.. 

 

Εντός του κειμένου 

 The Children’s Rights Bill (2009-10) seeks to… // The decision in Mullin v Richards [1998] 1 WLR 1304 (CA)… 

Στο τέλος της εργασίας 

 Children's Rights HL Bill (2009-10) [8] //  Mullin v Richards [1998] 1 WLR 1304 (CA) 

Συνθήκες/Acts of Parliament 
 

Πρόκειται για νόμους που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την χώρα στην οποία αναφέρονται. Στην παραπομπή σας, 

θα πρέπει να αναφέρετε κεφάλαια, τμήματα και σελίδες στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη συνθήκη. 

 

Εντός του κειμένου 

 The Banking Act (2009, c.1, section 112, p.64) states…. 

Στο τέλος της εργασίας 

 Great Britain (2009) Banking Act 2009. Chapter 1. London: HMSO 

Εισηγήσεις 
 

     Πρόκειται για εισηγήσεις από υπουργούς ή επιτροπές οι οποίες σκοπό έχουν να αλλάξουν την λειτουργία νόμου, 

διάταξης ή συνθήκης. 

 

Εντός του κειμένου 

 The Employers’ Duties (Implementation) Regulations (2010) seeks to… 

Στο τέλος της εργασίας 

 The Employers’ Duties (Implementation) Regulations (2010) SI 2010/4. London: HMSO 
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Αναφορές σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 
προγράμματα 

 

Για την αναφορά σε τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα θα πρέπει να έχετε τον τίτλο του προγράμματος, 

την χρονολογία μετάδοσης, το όνομα του καναλιού που μεταδίδεται, ημερομηνία καθώς και την ώρα μετάδοσης. 

 

Για παράδειγμα, για να παραπέμψετε στο πρόγραμμα Newslight που προβάλλεται στις 25 Ιανουαρίου 2010 στις 

22.30 από το BBC2, 

  

Εντός του κειμένου η αναφορά γράφεται ως εξής: 

 Σε μια συνέντευξη με τον Gordon Brown  στο Newsnight (2010) … 

 Το Newsnight (2010) εξέτασε… 

ενώ στο τέλος της εργασίας στην λίστα παραπομπών: 

 

 Newsnight (2010) [TV Programme] BBC2, 25 January, 22.30. 

 

Σε περιπτώσεις online εκπομπών, αναφέρετε και την ηλεκτρονική διεύθυνση ακολούθως: 

 

 

 Newsnight (2010) [TV Programme] BBC2, 25 January, 22.30. Available from: 

http://www.bbc.co.uk/iplayer/newsnight  (Accessed 25 January 2010) 

 

 

 

  

http://www.bbc.co.uk/iplayer/newsnight
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Αναφορές σε συνέδρια 

Οι αναφορές σε συνέδρια μπορούν να έχουν διαφορετικές μορφές. 

Γενικές αναφορές στα συνέδρια: 
 

Εντός του κειμένου γράφετε :  

 Οι διαπιστώσεις του 10ου συνεδρίου IEEE στις ανερχόμενες τεχνολογίες και τον εργοστασιακό αυτοματισμό 

(2005) δείχνουν οτι…. 

 

Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών :  

 IEEE (2005)10th IEEE conference on emerging technologies and factory automation. EFTA 2005. Catania, Italy, 

19-22 September, 2005.  

 

Αναφορά σε συγκεκριμένο συνεδριακό υλικό  
 

Εντός του κειμένου γράφετε :  

 Τα ευρήματα του Harashima (2005, σ.3) υποδηλώνουν ότι… 

 

Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών :  

 Harashima, F. (2005) ‘Human Adaptive Mechatronics: interaction and Intelligence’, in 10th IEEE conference on 

emerging technologies and factory automation. EFTA 2005. Catania, Italy, 19-22 September, 2005, pp.3-4 

 

Σε περιπτώσεις online συνεδρίων, αναφέρετε και την ηλεκτρονική διεύθυνση ακολούθως: 
 

 Harashima, F. (2005) ‘Human Adaptive Mechatronics: interaction and Intelligence’, in 10th IEEE conference on 

emerging technologies and factory automation. EFTA 2005 [online]. Catania, Italy, 19-22 September, 2005. pp.3-

4. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentCon.jsp?punumber=10734 (Accessed 1 January 2010) 

 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentCon.jsp?punumber=10734
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Λοιποί τύποι αναφορών  

Αναφορές σε ακαδημαϊκές παρουσιάσεις  
 

Εντός της εργασίας:   Σύμφωνα με τον Sims (2009)…. 

Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών: 

 Sims G. (2009) The development of the Scottish economy in the 1990’s, [Lecture] Heriot Watt University, 

Edinburgh, 9 December 

Αναφορές σε εγκυκλοπαίδειες  
 

Εντός της εργασίας:   Σύμφωνα με τους Baker και Prys Jones (1998, σ.74) …. 

Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών: 

 Baker, C. and Prys Jones, S. (1998) ‘Thresholds theory’, Encylopedia of bilingualism and bilingual education, 

Clevedon: Multilingual Matters 

Αναφορές σε λίστες συζητήσεων και forum 
 

Εντός της εργασίας:   According to Athanasiou (2014)… 

Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών: 

 Athanasiou, P. (bma9998@upnet.gr) (2014) Ethical trading [E-mail]. Message sent to E. Dragotis 

(edragotis@upatras.gr). Sent 26 March. Lis-Link. Available from: https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-

bin/webadmin?A2=LISLINK;bfLuBw;20100120132720%2B0000 (Accessed 27 March 2014) 

Αναφορές σε email 
 

Εντός της εργασίας:   According to Giannopoulos (2014)… 

Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών: 

 Giannopoulos, N. (bma9999@upnet.gr) (2014) Greek consumers and fair-trade products [E-mail]. Message sent 

to Ε. Dragotis (edragotis@upatras.gr). Sent 23 January. 

https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A2=LISLINK;bfLuBw;20100120132720%2B0000
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A2=LISLINK;bfLuBw;20100120132720%2B0000
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Δευτερεύουσες αναφορές  

Δευτερογενείς αναφορές προκύπτουν όταν ο συγγραφέας μιας πηγής την οποία διαβάζετε αναφέρεται στο έργο 

ενός άλλου συγγραφέα, στον οποίο θέλετε και να αναφερθείτε. 

Για παράδειγμα , το βιβλίο του Clarke αναφέρεται στο έργο του Taylor, στο οποίο και κάνει αναφορά. Σε περίπτωση 

που θέλετε να αναφερθείτε και εσείς στο έργο του Taylor, δεν έχετε πρόσβαση σε αυτό και πιστεύετε ότι η ερμηνεία του 

Clarke είναι αξιόπιστη και σας εκφράζει, μπορείτε να αναφερθείτε στον Clarke με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

 Σύμφωνα με τον Taylor, που αναφέρεται ο Clarke (2008, σ.17)… // Ο Clarke (2008, σ.17) παραπέμπει στον 

Taylor που υποστηρίζει οτι…. //........(Taylor cited in Clarke, 2008, σ.17) 

 

…ενώ στην λίστα αναφορών θα παραπέμψετε στο έργο του Clarke (ΟΧΙ του Taylor) ανάλογα το είδος του έργου του. 

Σύντομη παράθεση σκέψης άλλου συγγραφέα. 
 

Για να γράψετε απευθείας χωρίς να παραφράσετε τις πληροφορίες που θέλετε να αποτυπώσετε, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε εισαγωγικά. Αυτός ο τύπος αναφοράς χρησιμοποιείται για να μεταφέρετε ακριβώς το περιεχόμενο που 

θέλετε να αναφερθείτε, σε περιπτώσεις όπου η αρχική διατύπωση πιστεύετε ότι δίνει ακριβώς το νόημα που θέλετε να 

αποτυπώσετε. Δεν συνιστάται η εκτεταμένη χρήση διατυπώσεων άλλων αρθρογράφων, καθώς αυτό φανερώνει 

αδυναμία παράφρασης, κριτικής σκέψης και διατύπωσης με δικά σας λόγια. 

 

Έτσι, εντός του κειμένου, γράφετε: 

 

 According to Royle (2000, p.167) ‘the British state was strong because it was militarily effective and relatively 

efficient at raising taxes.’  

 The state in Britian was strong because it was ‘militarily effective and relatively efficient at raising taxes’ (Royle, 

2000, p.167). 

 

Σε περίπτωση που θέλετε να παραλείψετε μερικά από τα λόγια της αρχικής διατύπωσης, μπορείτε να τα 

αντικαταστήσετε με αποσιωπητικά  

 

 According to Royle (2000, p.167) ‘the British state was strong because it was…..relatively efficient at raising 

taxes.’ 
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Αναφορές σε πίνακες και διαγράμματα 

Τόσο οι πίνακες, όσο και τα διαγράμματα στα οποία εμφανίζονται διαφόρων ειδών στοιχεία χρειάζονται επίσης 

παράθεση αναφοράς ώστε να πιστοποιηθεί η εγκυρότητά τους. 

 

 Σε περιπτώσεις που παραθέτετε πίνακες ή διαγράμματα που προέρχονται από το έργο άλλου συγγραφέα, 

παρέχετε τις πληροφορίες κατά τον παρακάτω τρόπο: 

 

(Τίτλος πίνακα) 

 Άνδρες Γυναίκες 

2010 6% 3.2% 

2014 7.4% 4.1% 

Source: Jones, 2012, p.120 

 

 

 Σε περίπτωση που ο πίνακας είναι δευτερεύουσα αναφορά, για παράδειγμα ο Jones έχει παραθέσει πληροφορίες 

από την ΕΛΣΤΑΤ, γράφετε: 

 

(Τίτλος πίνακα) 

 Άνδρες Γυναίκες 

2010 6% 3.2% 

2014 7.4% 4.1% 

Source: ELSTAT (2010), cited in Jones, 2012, p.120 

 

 

 

 

 


