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Τι είναι βιβλιογραφία: 
Είναι ένας αλφαβητικός κατάλογος όλων των πηγών (βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, CD-ROMs, ιστοσελίδων, 

συνεντεύξεων, κ.λ.π.) που χρησιμοποιήθηκαν για να συνθέσουμε   μια μελέτη, ένα δοκίμιο ή μια ερευνητική εργασία. 

 Στο τέλος της βιβλιογραφικής  ή πειραματικής  σας έρευνας, πρέπει να παραθέσετε με πληρότητα  τη βιβλιογραφία. με 

συγκεκριμένο τρόπο.   

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω σαν  οδηγό για να δημιουργήσετε τη βιβλιογραφία σας  
 

Γιατί πρέπει να γράφουμε τη βιβλιογραφία: 
Για να μπορεί ο αναγνώστης να εντοπίσει τις πηγές αν το κρίνει απαραίτητο και να σιγουρευτεί ότι οι πληροφορίες μας είναι 

ακριβείς. Επίσης για να μην μπορούν να μας κατηγορήσουν για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας .  

Πώς θα γράψουμε τη βιβλιογραφία: 

         Γράφουμε πρώτα τα ξένα βιβλία, ακολουθούν τα ελληνικά  

1. Ακολουθούμε αλφαβητική σειρά με βάση το επίθετο του συγγραφέα. Αν ένα βιβλίο δεν ανήκει σε συγκεκριμένο 
συγγραφέα ή συγγραφείς μπαίνει στη θέση του επίθετου συνεχής γραμμή επτά γραμμάτων και  ακολουθούμε 
αλφαβητική σειρά με βάση τον τίτλο του βιβλίου. 

2. Για βιβλία: 
• Όνομα συγγραφέα: Επίθετο, αρχικό του ονόματος 
• Χρόνος έκδοσης (σε παρένθεση)  
• ο τίτλος του βιβλίου [συνηθίζεται να τον υπογραμμίζουμε ή να τον γράφουμε με έντονους χαρακτήρες (Bold) ή 

με πλάγιους χαρακτήρες  (Italics)], 
• ο τόπος έκδοσης και  
• ο εκδοτικός οίκος. 
 
(Τα δύο τελευταία μπορούν να αλλάξουν σειρά) 
 
Να προσέξουμε ότι: Μετά από το επίθετο του συγγραφέα  ακολουθεί κόμμα , μετά το όνομα ή το αρχικό του 
ονόματός του, τελεία . Αν γράφουμε στον υπολογιστή την βιβλιογραφία, αφήνουμε πάντα ένα κενό μετά το κόμμα 
και δύο κενά μετά από τελεία ή άνω και κάτω τελεία. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

 
Παράδειγμα βιβλίου με έναν συγγραφέα: 

 
Τσίπηρας Κ. (1996), Το οικολογικό σπίτι, ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ εκδ. οργ Λιβάνη,  Αθήνα 

ή 
Τσίπηρας Κ. (1996), Το οικολογικό σπίτι,   Αθήνα,  ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ εκδ. οργ Λιβάνη. 

 
Robinson, Adam.  (1993)    What Smart Students Know, New York: Crown Paperbacks. 

 
Αν στη βιβλιογραφία έχουμε βιβλία του ίδιου συγγραφέα, τα βάζουμε με χρονολογική σειρά, γράφοντας πρώτο αυτό που 

εκδόθηκε πιο πρόσφατα. Π.χ. 

1) Τσίπηρας Κ. (2000), ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,  Αθήνα, πsystems International S.A. 
2) Τσίπηρας Κ. (1996), Το οικολογικό σπίτι,   Αθήνα,  ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ εκδ. οργ Λιβάνη. 

Παράδειγμα βιβλίου με δύο ή περισσότερους συγγραφείς: 
 

Κιούσης Γ., Κουτέπας Ν. και Ταμβάκης Ν. (1992) Εργαστήριο Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας, Ευγενίδειο Ίδρυμα, τ. Α και Τ. Β, 
Αθήνα 

Cohen L., & Manion L., (1980), Research Methods in Education, London: Routledge 

Παράδειγμα βιβλίου που δεν ανήκει συγγραφέα: 

-------------- (1995)  The World of Learning. London: Europa Publications, 

 

Επίθετο  Όνομα 
Χρόνος 
έκδοσης Τίτλος   βιβλίου Τόπος έκδοσης 

Καγκαράκης, Κ.    (1992)     Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία .   Αθήνα :   ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 
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3. Για εγκυκλοπαίδειες: 

            

• Τίτλος εγκυκλοπαίδειας  

                        
• εκδόσεις 

            

• Τόπος έκδοσης • Χρόνος έκδοσης 

• τόπος έκδοσης και  
• εκδοτικός οίκος 
• Αριθμός τόμου 
• Αριθμός σελίδων 

 
4. Για άρθρα περιοδικών: 

• Όνομα συγγραφέα: Επίθετο, όνομα 
• Χρόνος έκδοσης  
• ο «τίτλος του άρθρου» 
• Το όνομα του περιοδικού 
• Ο μήνας / ο τόμος/ ο αριθμός του τεύχους  
• Ο αριθμός σελίδων 

 
5. Άρθρα εφημερίδας 

• Όνομα συγγραφέα: Επίθετο, όνομα 
• Χρόνος έκδοσης  
• ο «τίτλος του άρθρου» 
• Το όνομα της εφημερίδας 
• Ημέρα και  μήνας  
• Ο αριθμός σελίδων 

6. Βίντεο Videos 

• Τίτλος 
• [Video]  
• Χρόνος έκδοσης  
• εκδόσεις 
• Τόπος έκδοσης 
 

7. CD –ROMs 
• Τίτλος 
• [CD –ROM] 
• Χρόνος έκδοσης  

                      Π.χ.  Encarta 97 encyclopedia [CD-ROM] 1997, 
Microsoft,  Redmond, PA. 

         8. Διαδίκτυο ( Internet): 

• Όνομα συγγραφέα ή φορέα 
• Χρόνος έκδοσης  
• Τίτλος 
• [σε απευθείας σύνδεση ] 
• Διεύθυνση ιστοσελίδας 
• Τόπος έκδοσης 
• Ημερομηνία πρόσβασης 

 
Π.χ.  Αναφορά σε ιστοσελίδες  
Ε.Ε.Α (2005). European Environmental  Agency.  
Policy analysis. Ανασύρθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 
2005 από:    
                       http://www.eea.eu.int 
 
ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ (2005β). Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Ανασύρθηκε στις 5 
Φεβρουαρίου 2005 από :    
                                        
http://www.minenv.gr/eyep/profil/general.html 
 

9. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 

• Όνομα συγγραφέα ή φορέα 
• Χρόνος έκδοσης  
• Τίτλος/ Θέμα 
• [Διεύθυνση e-mail] 
• Ημερομηνία  

http://www.eea.eu.int/
http://www.minenv.gr/eyep/profil/general.html
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• Όνομα αυτού/αυτής που δίνει συνέντευξη • Όνομα αυτού/αυτής που δίνει συνέντευξη 

  
10.      Συνεντεύξεις: 10.      Συνεντεύξεις: 

Εκδόσεις 

• Χρόνος που πάρθηκε η συνέντευξη  • Χρόνος που πάρθηκε η συνέντευξη  
• Ιδιότητα/ θέση αυτού/αυτής που δίνει συνέντευξη • Ιδιότητα/ θέση αυτού/αυτής που δίνει συνέντευξη 
• Τίτλος/ Θέμα • Τίτλος/ Θέμα 
• [Συνέντευξη] • [Συνέντευξη] 
• Ημερομηνία  • Ημερομηνία  
  

11. Φυλλάδια, μπροσούρες 11. Φυλλάδια, μπροσούρες 
• Τίτλος • Τίτλος 
• Χρόνος έκδοσης  • Χρόνος έκδοσης  
•  Εκδόσεις •  Εκδόσεις 
• Τόπος έκδοσης • Τόπος έκδοσης 


