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Τα προτιμώμενα συστήματα αναφοράς στη βιβλιογραφία διαφέρουν τόσο μεταξύ πανεπι-
στημίων όσο και μεταξύ τμημάτων του ίδιου πανεπιστημίου. Ακόμα και το σύστημα που 
είναι σε πιο ευρεία χρήση, το σύστημα «Harvard», διαφέρει στον τρόπο που χρησιμοποιείται 
στην πράξη σε διάφορα ιδρύματα. Αν και κάποιοι καθηγητές είναι αυστηροί στη χρήση του 
συστήματος και άλλοι είναι πιο επιεικείς, είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσετε το σύστημα που 
προβλέπεται στα κριτήρια αξιολόγησής σας. Στους τομείς των επιχειρήσεων και της διοίκη-
σης, κυριαρχεί το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Harvard.

Πέντε σημεία είναι σημαντικά όταν αναφέρετε τη βιβλιογραφία:  

•  Πρέπει να δίνεται πλήρης πίστωση στο συγγραφέα ή συντάκτη (το άτομο ή τον οργανισμό 
που έχει την κύρια ευθύνη για την πηγή) όταν παραθέτετε αυτολεξεί τη δουλειά άλλων ή 
αναφέρεστε σε αυτήν.  

•  Πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορεί να εντοπιστεί η πηγή.  
•  Οι αναφορές πρέπει να είναι συνεπείς και πλήρεις.  
•  Οι αναφορές πρέπει να ακολουθούν ακριβώς το σύστημα που απαιτείται από το πανεπι-

στήμιό σας και είναι μέρος των κριτηρίων αξιολόγησης.  
•  Εάν δεν αναφέρετε πλήρως τις πηγές που χρησιμοποιείτε είναι πιθανό να κατηγορηθείτε 

για λογοκλοπή (Ενότητα 3.9).  

Όπως θα δούμε αργότερα σε αυτό το παράρτημα, όταν αναφέρεστε σε ηλεκτρονικά έγγρα-
φα προσβάσιμα μέσω του Διαδικτύου, είναι προτιμότερο να δίνετε το DOI (ψηφιακό αναγνω-
ριστικό αντικειμένου) αντί του URL τους. Αυτό συμβαίνει επειδή το DOI ενός ηλεκτρονικού 
εγγράφου είναι μόνιμο, ενώ το URL του μπορεί να αλλάξει.

Το σύστημα Harvard

Αναφορές στο σώμα του κειμένου
Το σύστημα Harvard είναι ένα σύστημα “συγγραφέα – ημερομηνίας”, μια παραλλαγή του 
οποίου χρησιμοποιούμε σε αυτό το βιβλίο. Έχει τις ρίζες του σε μια πρακτική που αναπτύ-
χθηκε από έναν καθηγητή ανατομίας στο Πανεπιστήμιο του Harvard (Neville, 2010) και 
συνήθως χρησιμοποιεί το όνομα του συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης για να προσδιορίσει 
τις πηγές που αναφέρονται μέσα στο κείμενο. Όλες οι αναφορές παρατίθενται με αλφαβητική 
σειρά στο τέλος του κειμένου. 

Παραλλαγές του συστήματος περιλαμβάνουν (Neville, 2010): 

•  Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από δύο συγγραφείς, τα ονόματα του δεύτερου 
και μετέπειτα συγγραφέων αντικαθίστανται στο κείμενο με την ένδειξη και άλλοι (et al.). 

•  Το όνομα (ονόματα) των συγγραφέων μπορεί να αναφέρεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ή όχι) στον 
κατάλογο των αναφορών.
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•  Το έτος έκδοσης αλλού περικλείεται σε παρένθεση στον κατάλογο των αναφορών και 
αλλού όχι.

•  Η χρήση λέξεων με το αρχικό γράμμα κεφαλαίο στον τίτλο συνήθως περιορίζεται στο 
ελάχιστο

•  Ο τίτλος της έκδοσης μπορεί να είναι σε πλάγια γραφή ή μπορεί να υπογραμμίζεται στον 
κατάλογο των αναφορών. 

Το κυρίως σύστημα περιγράφεται στον Πίνακα A1.1.

Αναφορά σε Στο κείμενο Στη λίστα βιβλιογραφικών πηγών

Γενική μορφή Παράδειγμα Γενική μορφή Παράδειγμα

Βιβλία

Βιβλίο (πρώτη 
έκδοση)

1 συγγραφέας: 
(Επώνυμο, έτος)

2 ή 3 συγγραφείς: 
(Επώνυμο, 
Επώνυμο και 
Επώνυμο, έτος)

4+ συγγραφείς: 
(Επώνυμο και 
άλλοι, έτος)

1 συγγραφέας: 
(Silverman, 2007)

2 ή 3 συγγραφείς: 
(Berman, Brown 
και Saunders, 
2008)

4+ συγγραφείς: 
(Millmore, και 
άλλοι, 2010)

Επώνυμο, Αρχικά. (έτος). 
Τίτλος. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης.

Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος. Τόπος 
έκδοσης: Εκδότης.

Επώνυμο, Αρχικά., Επώνυμο, 
Αρχικά. και Επώνυμο, Αρχικά  
(έτος). Τίτλος. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης.

Silverman, D. (2007). A very 
short, fairly interesting and 
reasonably cheap book about 
qualitative research. London: 
Sage.

Berman Brown, R. και 
Saunders, M. (2008). Dealing 
with statistics: What you need 
to know. Maidenhead: Open 
University Press.

Millmore, M., Lewis, P., 
Saunders, M., Thornhill, A. και 
Morrow, T. (2007). Strategic 
human resource management: 
Contemporary Issues. Harlow: 
FT Prentice Hall. 

Βιβλίο (εκτός 
πρώτης 
έκδοσης)

Όπως και για την 
πρώτη έκδοση

(Morris, 2008) Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος. (# έκδο-
ση). Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Morris, C. (2008). Quantitative 
approaches to business 
studies. (7η έκδοση). London: 
Financial Times Pitman 
Publishing.

Συλλογικός 
τόμος

Όπως και για την 
πρώτη έκδοση

(Saunders και 
άλλοι, 2010)

Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (επιμ.) (έτος). Τίτλος. 
Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Saunders, M.N.K, Skinner, D., 
Gillespie, N., Dietz, G. και 
Lewicki, R. (επιμ.) (2010). 
Oganizational trust: a cultural 
perspective. Cambridge: 
Cambridge University Press.
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Αναφορά σε Στο κείμενο Στη λίστα βιβλιογραφικών πηγών

Γενική μορφή Παράδειγμα Γενική μορφή Παράδειγμα

Βιβλίο (όχι 
στην Αγγλική 
γλώσσα)

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Fontaine, Salti 
και Thivard, 2010)

Επώνυμο, Αρχικά. και 
Επώνυμο, Αρχικά. (έτος). 
Τίτλος [Μετάφραση τίτλου 
στα Αγγλικά]. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης.

Fontaine, C., Salti, S. και 
Thivard, T. (2010). 100 CV et 
lettres de motivation [100 
CV and cover letters]. Paris: 
Studyrama.

Βιβλίο (μετα-
φρασμένο 
στην Αγγλική 
γλώσσα)

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Hugo, 2003) Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος. (Αρχικά 
μεταφραστή. Επώνυμο μετα-
φραστή. Μετ.). Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης. (Το πρωτότυπο εκδό-
θηκε το έτος).

Hugo, V. (2003). Les 
Miserables. (N. Denny. Μετ.). 
London: Penguin.  
(Το πρωτότυπο εκδόθηκε  το 
1862).

Βιβλίο - Επα-
νέκδοση

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος. Τόπος 
έκδοσης: Εκδότης (αρχικά 
εκδόθηκε από Εκδότης το έτος).

Marshall, J.D. (1981). Furness 
and the industrial revolution. 
Beckermont: Michael Moon 
(αρχικά εκδόθηκε από Barrow 
Town Council το 1958).

Online Βιβλίο Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Saunders και 
άλλοι, 2007)

Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος. (# 
έκδοση) Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης. [Προσπελάστηκε 
ημέρα μήνας έτος από όνομα 
βάσης δεδομένων].

Saunders M., Lewis, P. και 
Thornhill A. (2007). Research 
Methods for Business Students. 
(4η έκδοση) Harlow: FT 
Prentice Hall. [Προσπελάστηκε 
6 Απρ. 2010 από MyLibrary. 
com]

Βιβλίο (άγνω-
στος συγγρα-
φέας)

(Προέλευση ή 
Τίτλος Έκδοσης 
έτος)

(Mintel Marketing 
Intelligence, 
2008)

Προέλευση ή Τίτλος Έκδοσης. 
(έτος). Τίτλος. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης.

Mintel Marketing Intelligence. 
(1998). Designerwear: Mintel 
marketing intelligence report. 
London: Mintel International 
Group Ltd.

Κεφάλαια σε Βιβλία

Κεφάλαιο σε 
Βιβλίο

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Robson, 2002) Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος. Τόπος 
έκδοσης: Εκδότης. Κεφάλαιο #.

Robson, C. (2002). Real World 
Research. (2η έκδοση). Oxford: 
Blackwell. Κεφάλαιο 3.

Κεφάλαιο σε 
συλλογικό 
τόμο που περι-
έχει συλλογή 
άρθρων

(Επώνυμο 
συγγραφέα 
κεφαλαίου, έτος)

(King, 2004) Επώνυμο, Αρχικά. (έτος). 
Τίτλος Κεφαλαίου. Σε Αρχικά. 
Επώνυμο και Αρχικά. Επώνυμο 
(επιμ.) Τίτλος. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης. σελ. ###–###.

King, N. (2004). Using 
templates in the thematic 
analysis of text. Σε C. Cassell 
και G. Symon (επιμ.) Essential 
guide to qualitative methods 
in orgaganizational research. 
London: Sage. σελ. 256–270.

Πίνακας A1.1 (Συνέχεια)
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Αναφορά σε Στο κείμενο Στη λίστα βιβλιογραφικών πηγών

Γενική μορφή Παράδειγμα Γενική μορφή Παράδειγμα

Κεφάλαιο σε 
online Βιβλίο

(Επώνυμο 
συγγραφέα κεφα-
λαίου, έτος)

(Roper, 2007) Επώνυμο συγγραφέα κεφα-
λαίου, Αρχικά. (έτος). Τίτλος 
κεφαλαίου. Σε Αρχικά. Επώνυμο 
και Αρχικά. Επώνυμο (επιμ.) 
Τίτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδό-
της. σελ. ###–###. [Προσπελά-
στηκε ημέρα μήνας έτος από 
Βάση δεδομένων].

Roper, A. (2007). The 
international marketing 
management decisions of 
UK ski tour operators. Σε M. 
Saunders, P.  Lewis και A. 
Thornhill. Research Methods 
for Business Students. 
(4η έκδοση) Harlow: FT 
Prentice Hall. σελ. 158–159. 
[Προσπελάστηκε 6 Απρ. 2010 
από MyLibrary.com]

Λεξικά και άλλα βιβλία αναφοράς

. . . αν ο  συγ-
γραφέας είναι 
γνωστός

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

Επώνυμο, Αρχικά. (έτος). 
Τίτλος. (# έκδοση). Τόπος 
έκδοσης: Εκδότης. σελ. 
###–###.

Vogt, W. P. (2005). Dictionary 
of statistics και methodology: 
a nontechnical guide for the 
social sciences. (3η έκδοση). 
Thousand Oaks, CA: Sage. σελ. 
124–125.

. . . αν ο  συγ-
γραφέας δεν 
είναι γνωστός

(Τίτλος Έκδοσης, 
έτος)

(The right word 
at the right time, 
1985)

Τίτλος Έκδοσης. (έτος). (# 
έκδοση). Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης. σελ. ###–###. 

The right word at the right 
time. (1985). Pleasantville, 
NY: Readers Digest Association. 
σελ. 563–564.

. . . αν είναι 
γνωστός ο 
επιμελητής και 
ο  συγγραφέας 
του συγκεκρι-
μένου άρθρου

(Επώνυμο συγ-
γραφέα, έτος)

(Watson, 2008) Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά. 
(έτος). Τίτλος άρθρου. σε 
Αρχικά. Επώνυμο και Αρχικά. 
Επώνυμο (επιμ.) Τίτλος. 
Τόπος έκδοσης: Εκδότης. σελ. 
###–###.

Watson, T. (2008). Field 
research. In R. Thorpe και 
R. Holt (επιμ.) The SAGE 
dictionary of qualitative 
management research. 
London: Sage. σελ. 99–100. 

. . . online 
πηγή χωρίς 
συγκεκριμένο 
συγγραφέα ή 
επιμελητή

(Τίτλος Έκδοσης, 
έτος)

(Encyclopaedia 
Britannica Online, 
2010)

Τίτλος Έκδοσης. (έτος). 
Διαθέσιμο σε http//www.
remainderoffullInternet- 
address/ [Προσπελάστηκε 
ημέρα μήνας έτος]

Encyclopaedia Britannica 
Online (2010). Διαθέσιμο σε 
http://www.britannica.com/ 
[Προσπελάστηκε 1 Μαΐου 
2010].

. . . online 
πηγή και δεν 
είναι γνωστό 
το όνομα του 
συγγραφέα ή 
επιμελητή για 
το συγκεκριμέ-
νο άρθρο

(Τίτλος Έκδοσης, 
έτος)

(Encyclopaedia 
Britannica Online, 
2010)

Τίτλος Έκδοσης. (έτος). Τίτλος 
άρθρου. Διαθέσιμο σε http//
www.remainderoffullInternet- 
address/ [Προσπελάστηκε 
ημέρα μήνας έτος]

Encyclopaedia Britannica 
Online (2010). Definition 
of ‘Marketing’. Available at 
http://www.britannica.com/ 
EBchecked/topic/365730/ 
marketing [Προσπελάστηκε 1 
Μαΐου 2010].

Πίνακας A1.1 (Συνέχεια)



Παραρτημα 1  το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Harvard

642

Αναφορά σε Στο κείμενο Στη λίστα βιβλιογραφικών πηγών

Γενική μορφή Παράδειγμα Γενική μορφή Παράδειγμα

Εκθέσεις

Έκθεση Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Howard, 2010) Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος. Τόπος 
έκδοσης: Εκδότης.

Howard, G. (2010). Employee 
sickness και fitness for work 
(Thorogood Reports). London: 
Thorogood.

Έκθεση (μη 
κατανομαζόμε-
νος  συγγρα-
φέας)

(Προέλευση ή 
Τίτλος έκδοσης, 
έτος)

(Mintel Marketing 
Intelligence, 
2008)

Προέλευση ή Τίτλος έκδοσης. 
(έτος). Τίτλος. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης.

Mintel Marketing Intelligence. 
(1998). Designerwear: Mintel 
marketing intelligence report. 
London: Mintel International 
Group Ltd. 

Ετήσια Έκθεση 
Οργανισμού

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Cable και 
Wireless Plc, 
2010)

Όνομα οργανισμού. (έτος). 
Τίτλος. Τόπος έκδοσης

Cable και Wireless Plc. (2010). 
Ετήσια Έκθεση 2009. Bracknell

Online Έκθεση Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Birkinshaw και 
Pass, 2008)

Επώνυμο, Αρχικά. και 
Επώνυμο, Αρχικά. (έτος). 
Διαθέσιμο σε http//www.
remainderoffullInternet- 
address/ [Προσπελάστηκε 
ημέρα μήνας έτος]

Birkinshaw, J. και Pass, S. 
(επιμ..) (2006). Innovation 
in the workplace: How are 
organizations responding 
to generation Y employees 
και Web 2.0 technologies? 
Διαθέσιμο σε http://www.
cipd.co.uk/NR/rdonlyres/ 
C2682F1A-0442-492C-831C-
E7E3D828050D/0/ innovation_
wήkplace.pdf [Προσπελάστηκε 
30 Απρ 2010]

Online Έκθεση 
(μη κατανο-
μαζόμενος  
συγγραφέας)

(Προέλευση ή 
Τίτλος έκδοσης, 
έτος)

(African 
Development 
Bank Group, 2008)

Όνομα οργανισμού. (έτος). 
Τίτλος Έκθεσης. Δια-
θέσιμο σε http//www.
remainderoffullInternet- 
address/ [Προσπελάστηκε 
ημέρα μήνας έτος] 

African Development Bank 
Grouσελ.  (2008). Madagascar 
young rural entrepreneurs 
project completion report. 
Διαθέσιμο σε http://
www.afdb.ήg/fileadmin/ 
uploads/afdb/Documents/ 
Project-και-Operations/ 
Madargascar.%20Young%20
Rural%20Entrepreneurs%20
%28PROJER%29%20_%20EN.
pdf [Προσπελάστηκε 9 Μαΐου 
2010].

Κυβερνητικές εκδόσεις

Κοινοβουλευ-
τικά έγγραφα 
και νόμοι

(Χώρα προέλευση  
έτος)

(United Kingdom, 
2005)

Χώρα προέλευσης. (έτος). 
Τίτλος. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης.

United Kingdom. (2005). The 
Prevention of Terrorism Act. 
London: The Stationery Office.

Κοινοβουλευτι-
κές συζητήσεις

(Κοινοβούλιο 
Χώρα έτος)

(United Kingdom 
Parliament, 2001)

Κοινοβούλιο Χώρας. Συζήτηση 
ημέρα μήνας έτος έγγραφο  #.

United Kingdom Parliament. 
Συζήτηση 13 Νοεμ. 2001 
έγγραφο 345.

Πίνακας A1.1 (Συνέχεια)
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Αναφορά σε Στο κείμενο Στη λίστα βιβλιογραφικών πηγών

Γενική μορφή Παράδειγμα Γενική μορφή Παράδειγμα

Άλλες πηγές Όπως για τα 
βιβλία

(Skentelbery, 
2009)

Όπως για τα βιβλία Skentelbery, R. (επιμ.) (2009). 
Family spending: A report on 
the 2008 living costs και food 
survey. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan.

Άλλες πηγές 
(μη κατανο-
μαζόμενος  
συγγραφέας ή 
επιμελητής)

(Τμήμα ή επιτρο-
πή, έτος)

(Department 
of Trade και 
Industry, 1992)

Τμήμα ή επιτροπή. (έτος). 
Τίτλος. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης.

Department of Trade and 
και Industry. (1992). The 
Single Market: Europe 
Open for Professions, UK 
Implementation. London: 
HMSO.

Άλλες πηγές 
(online)

(Επώνυμο, έτος) (Browne και 
Alstrup, 2006)

Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος Έκθεσης. 
Διαθέσιμο σε http//www.
remainderoffullInternet- 
address/ [Προσπελάστηκε 
ημέρα μήνας έτος]

Browne, L. και Alstrup, P. 
(Επιμ.) (2006). What exactly 
is the Labour Office Survey? 
Διαθέσιμο σε http://www.
statistics.gov.uk/downloads/_ 
theme_labour/_What_ 
exactly_is_LFS1.pdf 
[Προσπελάστηκε 25 Δεκ. 
2007].

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Άρθρο σε 
επιστημονικό 
περιοδικό  
(έντυπη μορφή 
του οποίου 
προσπελάστη-
κε μέσω βάσης 
δεδομένων 
πλήρους κειμέ-
νου)

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Storey και άλλοι, 
1997)

Επώνυμο, Αρχικά και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος άρθρου. 
Τίτλος περιοδικού. Τόμος. ##, 
Αρ. ##, σελ. ###–####.

Storey, J., Cressey, P., Morris, 
T. και Wilkinson, A. (1997). 
Changing employment 
practices in UK banking: case 
studies. Personnel Review. 
Τόμος. 26, Αρ. 1, σελ. 24–42.

Άρθρο σε 
επιστημονικό 
περιοδικό  
(έντυπη μορφή 
του οποίου 
προσπελάστη-
κε μέσω βάσης 
δεδομένων 
πλήρους κειμέ-
νου της οποίας 
απαιτείται η 
αναγραφή 
των πλήρων 
στοιχείων)

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Storey και άλλοι, 
1997)

Επώνυμο, Αρχικά και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος άρθρου. 
Τίτλος περιοδικού. Τόμος. 
##, Αρ. ##, σελ. ###–####. 
[Προσπελάστηκε ημέρα 
μήνας έτος από Όνομα βάσης 
δεδομένων].

Storey, J., Cressey, P., Morris, 
T. και Wilkinson, A. (1997). 
Changing employment 
practices in UK banking: case 
studies. Personnel Review. 
Τόμος. 26, Αρ. 1, σελ. 24–42. 
[Προσπελάστηκε 6 Απρ. 2010 
από Emerald Fulltext].
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Άρθρο σε 
online επι-
στημονικό 
περιοδικό

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Illingworth, 
2001)

Επώνυμο, Αρχικά και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος άρθρου, 
Τίτλος περιοδικού. Διαθέσιμο σε 
full doi ή URL [Προσπελάστηκε 
ημέρα μήνας έτος].

Illingworth, N. (2001). The 
Internet matters: exploring 
the use of the Internet as a 
research tool. Sociological 
Research Online, Τόμος. 
6, Τεύχος. 2. Διαθέσιμο σε 
http://www.socresonline.
ήg.uk/6/2/illingworth.html 
[Προσπελάστηκε 20 Μαρ. 
2002]. 

Άρθρο σε 
επιστημονικό 
περιοδικό 
(προδημοσι-
ευμένο online 
που δεν έχει 
ακόμα δημοσι-
ευθεί)

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Yang, 2008) Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος άρθρου, 
Τίτλος περιοδικού. Διαθέσιμο σε 
full doi ή URL/ [Προσπελάστηκε 
ημέρα μήνας έτος].

Yang, D. (2008). Pendency 
and grant ratios on invention 
patents: A comparative 
study of the US και China, 
Research Policy. Διαθέσιμο σε 
http://dx.doi.ήg/10.1016/ 
j.respol.2008. 03.008 
[Προσπελάστηκε 14 Μαΐου 
2008].

Άρθρα σε μη επιστημονικά  περιοδικά

Άρθρο σε μη 
επιστημονικό 
περιοδικό

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Saunders, 2004) Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος άρθρου. 
Τίτλος περιοδικού. Τόμος. ##, 
Τεύχος. ## (ή ημερομηνία και/ή 
μήνας), σελ. ###–###.

Saunders, M. (2004). Land of 
the long white cloud. HOG 
News UK. Tεύχος 23, Οκτ. σελ. 
24–26.

Άρθρο σε μη 
επιστημονικό 
περιοδικό (μη 
κατανομαζόμε-
νος  συγγρα-
φέας)

(Προέλευση ή 
Όνομα έκδοσης, 
έτος)

(Quality World, 
2007)

Προέλευση ή Όνομα έκδοσης. 
(έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος 
περιοδικού. Τόμος. ##, Αρ. ## 
(ή ημερομηνία και/ή μήνας), 
σελ. ###–###. 

Quality World. (2007). 
Immigration abuse. Quality 
World. Τόμος. 33, Αρ. 12, σελ. 
6. 

Εφημερίδες

Άρθρο εφημε-
ρίδας

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Hawkes, 2007) Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. Τίτλος άρθρου. Τίτλος 
εφημερίδας, ημέρα μήνας έτος, 
σελ.  ###.

Hawkes, S. Umbro slashes 
England shirt production. The 
Times. 24 Νοεμ. 2007, σελ.  63.

Άρθρο εφη-
μερίδας (μη 
κατανομαζόμε-
νος  συγγρα-
φέας)

(Τίτλος εφημερί-
δας, έτος)

(The Times, 2007) Τίτλος εφημερίδας. Τίτλος 
άρθρου, ημέρα μήνας έτος, σελ.  
##.

The Times. Business big shot 
Steve Mankin, 24 Νοεμ. 2007, 
σελ.  63.

Άρθρο εφημε-
ρίδας (δημοσι-
ευμένο online)

Όπως για τα άλλα 
άρθρα εφημερίδας

(Barboza, 2010) Επώνυμο, Αρχικά. Και Επώνυμο, 
Αρχικά. Τίτλος άρθρου. Τίτλος 
εφημερίδας, ημέρα μήνας έτος. 
Διαθέσιμο σε http://www.full-
Internet address/ [Προσπελά-
στηκε ημέρα μήνας έτος].

Barboza, D. Market defies 
fear of real estate bubble 
in China. The New Yήk 
Times. 5 Μαρ. 2010. 
Διαθέσιμο σε http://www.
nytimes.com/2010/03/05/ 
business/global/05yuan. 
html?src=linkedin 
[Προσπελάστηκε 5 Μαρ. 2010].
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Άρθρο εφη-
μερίδας (από 
ηλεκτρονική 
βάση δεδομέ-
νων)

Όπως για τα άλλα 
άρθρα εφημερίδας

(Anderson, 2009) Επώνυμο, Αρχικά και Επώνυμο, 
Αρχικά. Τίτλος άρθρου. Τίτλος 
εφημερίδας, ημέρα μήνας έτος, 
σελ.  ### (αν είναι γνωστή). 
[Προσπελάστηκε ημέρα μήνας 
έτος από Όνομα βάσης δεδομέ-
νων] 

Anderson, L. How to choose 
a Business School. Financial 
Times, 23 Ιαν. 2009. 
[Προσπελάστηκε 20 Μαρ. 2010 
από ft.com]

CD-ROM

CD-ROM Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Friedman και 
άλλοι, 2007)

Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Aρχικά. (έτος). Τίτλος CD-ROM. 
[CD-ROM]. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης.

Friedman, M., Friedman, R. 
και Adams, J. (2007). Free to 
chase. [CD-ROM]. Ashland, OR: 
Blackstone Audiobooks.

CD-ROM (μη 
κατανομαζόμε-
νος  συγγρα-
φέας)

(Τίτλος CD-ROM, 
έτος)

(Encarta, 2006 
Encyclopaedia, 
2005)

Τίτλος CD-ROM. (έτος). [CD- 
ROM]. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Encarta 2006 Encyclopaedia. 
(2005). [CD-ROM]. Redmond, 
WA: Microsoft.

Φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία/δελτία τύπου

Φυλλάδιο (Προέλευση του 
φυλλαδίου ή 
Τίτλος, έτος)

(Harley- Davidson 
Europe, 2007)

Προέλευση ή Τίτλος Φυλλαδίου. 
(έτος). Τίτλος. Τόπος έκδοσης

Harley-Davidson Europe. 
(2007). 2008 make every day 
count. Oxford

Δελτίο τύπου/
Ενημερωτικό 
δελτίο

(Προέλευση του 
φυλλαδίου ή 
Τίτλος, έτος)

(BBC, 2010) Προέλευση ή Τίτλος Δελτίου 
Τύπου/Ενημερωτικού δελτίου. 
(έτος). Τίτλος. Τόπος έκδοσης

BBC. (2010). Trust publishes 
proposed strategy for 
reshaping BBC. London

Internet/websites

Internet site ή 
συγκεκριμένη 
σελίδα

(Οργανισμός, 
έτος)

(European 
Commission, 
2007)

Οργανισμός. (έτος). Τίτλος site 
ή σελίδας. Διαθέσιμο σε http://
www.remainderoffullInternet 
address/ [Προσπελάστηκε ημέ-
ρα μήνας έτος].

European Commission. 
(2007). Eurostat – structural 
indicators. Διαθέσιμο σε 
http:// epp.eurostat.
ec.europa.eu/ portal/
page?_pageid=1133, 
47800773,1133_47802558&_
dad= portal&_schema= PORTAL 
[Προσπελάστηκε 27 Νοεμ. 
2007].

Blogs (weblogs), Wikis, web forums

Blogs 
(weblogs)

(Επώνυμο δια-
χειριστή, έτος 
δημοσίευσης)

(Bonham- Carter, 
2007)

Επώνυμο διαχειριστή, Αρχικά. 
(έτος δημοσίευσης). Θέμα. 
Τίτλος blog. ημέρα μήνας έτος 
δημοσίευσης. [Blog] Διαθέσι-
μο σε http://www.remainder 
offullInternetaddress/ [Προσπε-
λάστηκε ημέρα μήνας έτος].

Bonham-Carter, D. (2007) 
Career change questionnaire. 
David’s life coaching blog. 10 
Δεκ. 2007. [Blog] Διαθέσιμο 
σε http://www.davidbonham-
arter.com/2007/12/career-
change-questionnaire.html 
[Προσπελάστηκε 11 Δεκ. 
2007].
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Wiki (Προέλευση ή 
Τίτλος Wiki, έτος 
δημοσίευσης)

(Microformats 
Wiki, 2009)

προέλευση ή τίτλος Wiki. 
Τίτλος Wiki. ημέρα μήνας 
έτος (δημοσίευσης). [άρθρο 
Wiki]. Διαθέσιμο σε http:// 
www.remainderoffullInternet 
address/ [Προσπελάστηκε 
ημέρα μήνας έτος].

Microformats Wiki. Tag cloud 
examples. 8 Jan. 2009. 
[άρθρο Wiki] Διαθέσιμο σε 
http://microformats.ing/
wiki/ tagcloud-examples 
[Προσπελάστηκε 5 Μαρ. 2010].

Web forums 
(Usenet 
groups, 
bulletin boards 
etc.)

(Επώνυμο 
Συγγραφέα, έτος 
δημοσίευσης)

(Seth, 2009) Επώνυμο Συγγραφέα, 
Αρχικά. (έτος δημοσίευσης). 
Τίτλος δημοσίευσης. Όνομα 
forum. Δημοσιεύτηκε ημέρα 
μήνας έτος. [Web forum]. 
Διαθέσιμο σε http://www.
remainderoffullInternetaddress/ 
[Προσπελάστηκε ημέρα μήνας 
έτος]. 

Seth, S. (2009). Using twitter 
to get leads. Small Business 
Forum. Δημοσιεύτηκε 27 Νοεμ. 
2008. [Web forum] Διαθέσιμο 
σε http://www.small-business- 
forum.com/showthread. 
php?t=57833 [Προσπελάστηκε

9 Μαΐου 2010].

email σε 
Discussion 
list (γνωστός 
αποστολέας

(Επώνυμο 
Συγγραφέα, έτος 
δημοσίευσης)

(Manno, 2007) Επώνυμο αποστολέα, Αρχικά. 
(έτος δημοσίευσης). Σχετ. Θέμα 
συζήτησης. Δημοσιεύτηκε ημέρα 
μήνας έτος. email αποστολέα. 
[Προσπελάστηκε ημέρα μήνας 
έτος].

Manno, D.F. (2007). Σχετ. I got 
an email solicitation. Δημο-
σιεύτηκε 6 Δεκ. 2007. dfma…@
mail.com [Προσπελάστηκε 10 
Δεκ. 2007].

Επιστολές και προσωπικά emails

Επιστολή (Επώνυμο 
αποστολέα, έτος)

(Saunders, 2008) Επώνυμο αποστολέα, Αρχικά. 
(έτος). Μη δημοσιευμένη 
επιστολή προς Αρχικά. Επώνυμο 
παραλήπτη σχετ. θέμα, ημέρα 
μήνας έτος.

Saunders, J. (2008). Μη 
δημοσιευμένη επιστολή προς 
M.N.K. Saunders σχετ. French 
Revolution, 10 Σεπτ. 2008.

Προσωπικό 
email

(Επώνυμο 
αποστολέα, έτος)

(McPartlin, 2008) Επώνυμο αποστολέα, Αρχικά. 
(έτος). Email προς Αρχικά. 
Επώνυμο παραλήπτη σχετ. 
θέμα, ημέρα μήνας έτος.

McPartlin, A. (2008). Email 
προς M.N.K. Saunders σχετ. 
Reviewers’ feedback, 23 Νοεμ. 
2008.

Online εικόνες και διαγράμματα

Online εικόνα 
ή διάγραμμα

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Gilroy, 1936) Επώνυμο Συγγραφέα, Aρχικά. 
(έτος δημοσίευσης αν είναι 
γνωστό). Τίτλος εικόνας ή 
διαγράμματος. Τύπος, όνομα 
και τόπος προέλευσης αν είναι 
γνωστά. Διαθέσιμο σε http://
www.remainderoffullInternet 
address/ [Προσπελάστηκε ημέ-
ρα μήνας έτος].

Gilroy, J. (1936). Lovely day 
for a Guinness. Διαφημιστική 
αφίσα, Guinness Website. 
Διαθέσιμο σε http://www.
guinnesswebsite.com/ 
imagesEdp/p82866b.jpg 
[Προσπελάστηκε 20 Μαρ. 
2010].
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Online εικόνα 
ή διάγραμμα 
(μη κατανο-
μαζόμενος  
συγγραφέας)

(Τίτλος εικόνας 
ή διαγράμματος, 
έτος)

Iron Maiden, A 
matter of life και 
death, 2006)

Τίτλος εικόνας ή διαγράμματος. 
(έτος παραγωγής αν είναι 
διαθέσιμο). Τύπος, όνομα και 
τόπος προέλευσης αν είναι 
γνωστά. Διαθέσιμο σε http://
www.remainderoffullInternet 
address/ [Προσπελάστηκε 
ημέρα μήνας έτος].

Iron Maiden, A matter of life 
και death. (2006). Αφίσα, 
Starstore.com. Διαθέσιμο σε 
http://www.starstore.com/
acatalog/ starstore_Catalogue_
IRON_ MAIDEN_POSTERS IRON_ 
MAIDEN_POSTER_1815.html 
[Προσπελάστηκε 20 Μαρ. 
2010].

Παρουσιάσεις σε συνέδρια

Παρουσίαση 
σε συνέδριο 
δημοσιευμένη 
στα πρακτικά

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Saunders, 2009) Επώνυμο, Αρχικά. και 
Επώνυμο, Αρχικά. (έτος). 
Τίτλος παρουσίασης. Σε Αρχικά. 
Επώνυμο και Αρχικά. Επώνυμο 
(επιμ.) Τίτλος. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης. σελ. ###–###.

Saunders, M.N.K. (2009). 
A real world comparison of 
responses to distributing 
questionnaire surveys by mail 
and web. Σε J. Azzopardi 
(επιμ.) Proceedings of the 
8th European Conference on 
Research methods in Business 
και Management. Reading: ACI, 
σελ. 323–30 

Παρουσίαση 
σε συνέδριο μη 
δημοσιευμένη 
στα πρακτικά

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση

(Saunders και 
άλλοι, 2010)

Επώνυμο, Αρχικά. και Επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος 
παρουσίασης. Μη δημοσιευμένη 
εργασία που παρουσιάστηκε σε 
Όνομα συνεδρίου, τόπος, ημέρα 
μήνας έτος.

Saunders, M.N.K., Slack, R. και 
Bowen, D. (2010). Location, 
the development of swift trust 
και learning: insights from 
two doctoral summer schools. 
Μη δημοσιευμένη εργασία 
που παρουσιάστηκε se EIASM 
5th Workshop on Trust Within 
και Between Organizations. 
Madrid, 28–29 Ιανουαρίου 
2010.

Film, Video, TV, Radio, Downloads

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης ή 
ραδιοφώνου

(Τίτλος προγράμ-
ματος, έτος)

(Today 
Programme, 2008)

Τίτλος προγράμματος. (έτος 
παραγωγής). Κανάλι/ραδιο-
φωνικός σταθμός, ημέρα μήνας 
έτος μετάδοσης

The Today Programme. 
(2008). British Broadcasting 
Corporation Ραδιοφωνική 
εκπομπή, 6 Apr. 2008.

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης 
ή ραδιοφώ-
νου που είναι 
μέρος σειράς

(Τίτλος Σειράς, 
έτος)

(Money 
Programme, 2007)

Τίτλος Σειράς. (έτος παρα-
γωγής). Τίτλος επεισοδίου. 
Κανάλι/ραδιοφωνικός σταθμός, 
ημέρα μήνας έτος μετάδοσης

The Money Programme. 
(2007). Episode. Last orders for 
Guinness. British Broadcasting 
Corporation Τηλεοπτική 
μετάδοση, 11 Δεκ. 2007.
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Εμπορικό DVD (Τίτλος DVD, έτος) (Bruce 
Springsteen live 
in New York City, 
2003)

Τίτλος DVD. (Έτος παραγωγής). 
[DVD]. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Bruce Springsteen live in New 
York City (2003). [DVD]. New 
York: Sony.

Εμπορικό DVD 
μέρος σειράς

(Τίτλος σειράς  
DVD, έτος)

(The Office 
complete series 
1 and 2 and 
the Christmas 
specials, 2005)

Τίτλος Σειράς DVD (Έτος παρα-
γωγής) Επεισόδιο. Τίτλος επει-
σοδίου [DVD]. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης.

The Office complete series 1 
and 2  the Christmas specials. 
(2005). Επεισόδιο. Σειρά 1 
Christmas Special. [DVD]. 
London: British Broadcasting 
Corporation.

Video 
download 
(π.χ.. YouTube)

(Όνομα εταιρείας 
ή επώνυμο, έτος)

(Miller, 2010) Όνομα εταιρείας ή επώνυ-
μο, Αρχικά. (έτος). Τίτλος. 
YouTube. Διαθέσιμο σε http://
www.remainderoffullInternet 
address/ [Προσπελάστηκε ημέ-
ρα μήνας έτος].

Miller, L. (2010). Harvard 
style referencing made 
easy. YouTube. Διαθέσιμο σε 
http://www.youtube.com/
watch?v=RH1lzyn7Exc

[Προσπελάστηκε 20 Μαρ. 
2010].

Ηχητικό CD (Όνομα καλλιτέ-
χνη ή ορχήστρας, 
έτος)

(Goldratt, 2005) Επώνυμο, Αρχικά καλλιτέχνη ή 
ορχήστρας.  (έτος). Τίτλος CD. 
[Ηχητικό CD]. Τόπος έκδοσης: 
Εκδότης.

Goldratt, E.M. (2005). Beyond 
the goal. [Ηχητικό CD]. Buffalo 
NY: Goldratt’s Marketing 
Group. 

Ηχητικό από-
σπασμα (π.χ.. 
Podcast)

(Όνομα εταιρείας 
ή επώνυμο, έτος)

(Harvard Business 
IdeaCast, 2010)

Όνομα εταιρείας ή επώνυμο, 
Αρχικά. (έτος). Τίτλος αποσπά-
σματιος. Τίτλος σειράς ### [Ηχη-
τικό απόσπασμα podcast] Διαθέ-
σιμο σε  http://www.remainder 
offullInternetaddress/ [Προσπε-
λάστηκε ημέρα μήνας έτος].

Harvard Business IdeaCast 
(2010). Better decisions 
through analytics. Harvard 
Business IdeaCast 180. 
[Ηχητικό απόσπασμα podcast] 
Διαθέσιμο σε http://hbsp. 
libsyn.com/rss

[Προσπελάστηκε 10. Σεπτ. 
2010].

Εκπαιδευτικό υλικό και υλικό online διδασκαλίας από εικονικά περιβάλλοντα μάθησης (VLEs)

Διάλεξη* (Επώνυμο διδά-
σκοντα, έτος)

(Saunders, 2010) Επώνυμο διδάσκοντα, Αρχι-
κά. (έτος). Διάλεξη σε Τίτλος 
Διάλεξης. Τίτλος Μαθήματος. 
Έτος (αν απαιτείται) και Τίτλος 
προγράμματος σπουδών. Τόπος 
διάλεξης: Ίδρυμα. ημέρα μήνας 
έτος.

Saunders, M.N.K. (2010). 
Lecture on analyzing secondary 
data using statistics. 
Διπλωματική εργασία. 
Τελικό έτος προγράμματος 
προπτυχιακών σπουδών 
στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
Guildford: University of Surrey. 
17 Φεβ. 2010.
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Πίνακας A1.1 (Συνέχεια)

Αναφορά σε Στο κείμενο Στη λίστα βιβλιογραφικών πηγών

Γενική μορφή Παράδειγμα Γενική μορφή Παράδειγμα

Σημειώσεις 
μαθήματος*

Όπως βιβλίο - 
πρώτη έκδοση 

(Nuri, 2010) Επώνυμο διδάσκοντα, Αρχικά. 
(έτος). Τίτλος υλικού. Τίτλος 
Μαθήματος (αν απαιτείται). Επί-
πεδο (αν απαιτείται) και Τίτλος. 
προγράμματος σπουδών, Τμήμα 
ή Σχολή.

Nuri, J. (2010). Postgraduate 
dissertation handbook 
2009–10. MSc Management. 
University of Surrey, Σχολή 
Management.

Υλικό διαθέσι-
μο VLE*

(Επώνυμο 
Συγγραφέα, έτος)

(Warren, 2009) Επώνυμο Συγγραφέα, Αρχικά. 
(έτος παραγωγής). Τίτλος 
υλικού [είδος υλικού]. Τίτλος 
μαθήματος (if appropriate). 
Level (αν απαιτείται) και 
πρόγραμμα σπουδών Τίτλος. 
Ίδρυμα

Όνομα VLE [online]. 
Διαθέσιμο σε  http://www.
remainderoffullInternet 
address/ [Προσπελάστηκε 
ημέρα μήνας έτος].

Warren, S. (2009). Qualitative 
data analysis [Παρουσίαση 
PowerPoint]. Research 
methods. MSc Management. 
University of Surrey ULearn 
[Online]. Available at 
http://vle.surrey.ac.uk/
webct/urw/lc20935. tp0/
cobaltMainFrame. dowebct 

[Προσπελάστηκε 1 Μαΐου 
2010).

Σημειώσεις: Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται, εκτός αν είναι σε δημόσιο χώρο. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να λαμβάνεται άδεια ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αντικαθίσταται από π.χ. «abcd. . . @isp.gr».

* Προειδοποίηση, οι περισσότεροι καθηγητές δεν ευνοούν αναφορές σε διαλέξεις.

Λίστα βιβλιογραφικών πηγών
Στη λίστα βιβλιογραφικών πηγών όλες οι πηγές παρατίθενται αλφαβητικά σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του 
επωνύμου του πρώτου συγγραφέα. Αν υπάρχουν στη λίστα περισσότερες της μίας δουλειές του ίδιου συγγρα-
φέα αυτές παρατίθενται χρονολογικά. Για περισσότερες πληροφορίες το βιβλίο του Colin Neville (2010) 
The Complete Guide to Referencing and Avoiding Plagiarism είναι ένα από τα πληρέστερα που υπάρχουν.

Να θυμάστε να προσθέτετε a, b, c κλπ. Αμέσως μετά το έτος αν αναφέρετε διαφορετικές εργασίες του 
ίδιου συγγραφέα τον ίδιο χρόνο.
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