
Οι βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ (in text citations) 

Οι οδθγίεσ που ακολουκοφν βαςίηονται ςτθν 5θ ζκδοςθ 
(2000) του Εγχειριδίου Συγγραφισ Επιςτθμονικϊν Εργαςιϊν 
τθσ Αμερικανικισ Ψυχολογικισ Εταιρείασ (Publication Manual 
of the American Psychological Association - APA). 
 
 Οποιαδιποτε παραπομπι υπάρχει μζςα ςε ζνα 

επιςτθμονικό κείμενο, ςυνοδεφεται απαραιτιτωσ από το 
όνομα του ςυγγραφζα και τθ χρονολογία δθμοςίευςθσ του 
ςυγκεκριμζνου κειμζνου (ςφςτθμα Harvard). 

Για τα ςυςτήματα 
βιβλιογραφικών αναφορών (βλ. 

Σεχνολογικό Πανεπιςτήμιο 
Κφπρου) 

http://www.cut.ac.cy/library/gre
ek/services/references%20.html 
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Ραραδείγματα βιβλιογραφικϊν 
παραπομπϊν [1] 

• Ο Roy (1976, 1990) πρότεινε το ακόλουκο γενικό πλαίςιο 
μοντελοποίθςθσ ….. 

• Σφμφωνα με τουσ Weiss and Kulikowski (1984), ζνα Ζμπειρο 
Σφςτθμα επιδιϊκει να ςυλλάβει αρκετι από τθ γνϊςθ ενόσ 
ειδικοφ… 

• Θ επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ μπορεί να περικλείει τθ λιψθ 
απόφαςθσ αλλά μπορεί και όχι (Ebert and Mitchell, 1975). 

• Για τθν περιγραφι των ςταδίων του κφκλου ηωισ του 
λογιςμικοφ, ζχουν αναπτυχκεί διάφορα μοντζλα (Yourdon, 
1989; Norris and Rigby, 1992). 

• Για εφαρμογζσ τθσ μεκόδου δείτε τισ εργαςίεσ (Siskos, 
Grigoroudis, et al., 2001; …..)  
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Ραραδείγματα βιβλιογραφικϊν 
παραπομπϊν [2] 

• Αυτοφςια παραπομπι μπορεί να μπει ςτο κείμενο με αναφορά ςτθ ςελίδα 
και χριςθ ειςαγωγικϊν. Ραράδειγμα: “για να μπορζςει ο αποφαςίηων να 
λαμβάνει καλζσ αποφάςεισ, κα πρζπει να βάηει τον εαυτό του ςτο μζλλον και 
να αξιολογεί τισ επιπτϊςεισ των αποφάςεϊν του” ςφμφωνα με τουσ Wilson 
and Gilbert (2005, pp 134). 

 
• Αν το απόςπαςμα κειμζνου είναι μεγαλφτερο των 40 λζξεων, τότε κα 

παρατίκεται χωρίσ ειςαγωγικά ςτθν επόμενθ γραμμι, ωσ εξισ: 
 Ππωσ τονίηουν οι Wilson and Gilbert (2005) 
  Για να μπορζςει ο αποφαςίηων να λαμβάνει καλζσ αποφάςεισ, κα 

πρζπει να βάηει τον εαυτό του ςτο μζλλον και να αξιολογεί τισ επιπτϊςεισ 
των αποφάςεϊν του. Επειδι αυτό είναι μάλλον δφςκολο να επιτευχκεί, 
προςπακοφμε μζςω των προςομοιϊςεων να κάνουμε ζνα τζτοιο ταξίδι ςτο 
χρόνο, προςεγγίηοντασ κατά το δυνατόν τθν πραγματικότθτα. 

 
• Αν θ παραπομπι αφορά ιςτοςελίδα, κα πρζπει να κάνετε πλιρθ αναφορά 

ςτον υπερςφνδεςμο. Για παράδειγμα: όπωσ προκφπτει από τθν ιςτοςελίδα 
του Τμιματοσ ΜΡΔ (http://www.dpem.tuc.gr), …..  

Μια πρωτοβουλία του Γραφείου ΔΑΣΤΑ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ Βιωματικά Εργαςτιρια Ενίςχυςθσ Γραπτοφ Λόγου 



Οι βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ ςε 
ςχιματα, εικόνεσ και πίνακεσ 

• Ομοίωσ για κάκε ςχιμα ι εικόνα ι πίνακα που βρικατε από 
κάποια πθγι, κα πρζπει να γίνει παραπομπι. Ραραδείγματα 
τίτλων ςχθμάτων ι πινάκων: 

– Σχιμα 6.7. Αντικείμενο (Ρθγι: Sprague and McNurlin, 1993) 

– Σχιμα 2.4. Τα χαρακτθριςτικά αποφοίτων (Ρθγι ιςτοςελίδα: 
http://www.itl.usyd.edu.au) 

– Ρίνακασ 2. Αποτελζςματα Public Issue (2010) 
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Τρόποι ςφνταξθσ βιβλιογραφικϊν 
αναφορϊν (Βιβλιογραφία)[1]  

Αναφορά ςε επιςτημονικό άρθρο (τίτλοσ περιοδικοφ με πλάγια γραφή) 

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Επίκετο α’ ςυγγραφζα 1ο γράμμα ονόματοσ., Επίκετο β’ ςυγγραφζα 1ο γράμμα ονόματοσ., 
ζτοσ δθμοςίευςθσ.  Τίτλοσ δθμοςίευςθσ. Τίτλοσ περιοδικοφ με πλάγια γραφι, αρικμόσ 
τόμου, αρικμόσ τεφχουσ, αρ. ςελίδων από-ζωσ.  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο  
Helgason R.V., Kennington J.L., Zaki H.A., 1988. A parallelization of the simplex method, 
Annals of Operations Research, Vol. 14, No. 3, pp.17-40. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο (με μικρι παραλλαγι. Ροια;) 
Helgason R.V., Kennington J.L., Zaki H.A. (1988). A parallelization of the simplex method, 
Annals of Operations Research, Vol. 14, No. 3, pp.17-40. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο (με διαχωριςτικό ανάμεςα ςτο επίκετο και 1ο γράμμα του ονόματοσ) 
Helgason, R.V., Kennington, J.L., Zaki, H.A. (1988). A parallelization of the simplex method, 
Annals of Operations Research, Vol. 14, No. 3, pp.17-40. 
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Τρόποι ςφνταξθσ βιβλιογραφικϊν 
αναφορϊν (Βιβλιογραφία)[2]  

Αναφορά ςε βιβλίο (τίτλοσ βιβλίου με πλάγια γραφή) 
ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Επίκετο α’ ςυγγραφζα 1ο γράμμα ονόματοσ., Επίκετο β’ ςυγγραφζα 1ο γράμμα ονόματοσ., 
ζτοσ δθμοςίευςθσ.  Τίτλοσ βιβλίου με πλάγια γραφι. Ρόλθ: Εκδότθσ. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο   
Ριαηζ, Η., 1988. Η ψυχολογία τθσ νοθμοςφνθσ. Ακινα: Καςτανιϊτθσ. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο (με μικρζσ παραλλαγζσ. Ροιεσ;)  
Ριαηζ, Η. (1988). Η ψυχολογία τθσ νοθμοςφνθσ, Εκδ. Καςτανιϊτθ, Ακινα. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο (με μικρζσ παραλλαγζσ. Ροιεσ;) 
Ριαηζ Η. (1988). Η ψυχολογία τθσ νοθμοςφνθσ, Καςτανιϊτθσ, Ακινα. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο (με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ) 
Σίςκοσ Ι. (1986). Ρολυκριτιρια ανάλυςθ, Εγκυκλοπαίδεια Πλθροφορικισ & Τεχνολογίασ 
Υπολογιςτϊν, Εκδόςεισ Νζων Τεχνολογιϊν, Ακινα, ςελ. 84-92. 
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Τρόποι ςφνταξθσ βιβλιογραφικϊν 
αναφορϊν (Βιβλιογραφία)[3]  

Αναφορά ςε βιβλίο με επιμελητή ζκδοςησ (τίτλοσ βιβλίου με πλάγια γραφή) 

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Επίκετο α’ ςυγγραφζα 1ο γράμμα ονόματοσ., Επίκετο β’ ςυγγραφζα 1ο γράμμα ονόματοσ. 
(eds.) ζτοσ δθμοςίευςθσ.  Τίτλοσ βιβλίου με πλάγια γραφι. Ρόλθ: Εκδότθσ. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ    
Apostolopoulos Y., Loukissas P. & Leontidou L. (eds) 2001. Mediterranean tourism: Facets of 
socio-economic development and cultural change. Routledge, London. 

Αναφορά ςε κεφάλαιο βιβλίου με ςυγγραφζα και επιμελητή ζκδοςησ (τίτλοσ βιβλίου με πλάγια γραφή) 

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Επίκετο α’ ςυγγραφζα 1ο γράμμα ονόματοσ., Επίκετο β’ ςυγγραφζα 1ο γράμμα ονόματοσ. 
ζτοσ δθμοςίευςθσ.  Τίτλοσ κεφαλαίου. Στο (Αt) Επίκετο επιμελθτι, 1ο γράμμα ονόματοσ 
επιμελθτι., eds. Τίτλοσ βιβλίου με πλάγια γραφι. Ρόλθ: Εκδότθσ, ςελ. από-ζωσ. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ    
O’Dowd, L. 2003. The changing significance of European borders. Στο Anderson, J., O’Dowd, 
L. and Wilson, T.M., eds. New Borders for a changing Europe: Cross-border cooperation and 
governance. London: Frank Cass, pp. 13-36. 
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Τρόποι ςφνταξθσ βιβλιογραφικϊν 
αναφορϊν (Βιβλιογραφία)[4]  

Αναφορά ςε πρακτικά ςυνεδρίου (τίτλοσ ςυνεδρίου με πλάγια γραφή) 

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Επίκετο α’ ςυγγραφζα 1ο γράμμα ονόματοσ., Επίκετο β’ ςυγγραφζα 1ο γράμμα ονόματοσ., 
ζτοσ ςυνεδρίου.  Τίτλοσ άρκρου. Στο (At) Επίκετο επιμελθτι, 1ο γράμμα ονόματοσ 
επιμελθτι., eds. Τίτλοσ ςυνεδρίου με πλάγια γραφι, θμερομθνία-μινασ ςυνεδρίου, πόλθ 
πραγματοποίθςθσ ςυνεδρίου, ςελ. από-ζωσ. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
Σπυριδάκοσ  Α., Τςότςολασ Ν., Μζλλιοσ Ι. 2006. SAINC: Σφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων 
για τον ζλεγχο αποκεμάτων ςτισ μεγάλεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ. Στο Ραπαρρίηοσ, Κ., 
Σαμαράσ, Ν., eds. 18ο Εκνικό Συνζδριο Ελλθνικισ Εταιρίασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν 
‘Σχεδίαςθ Λειτουργιϊν, Ανάκτθςθ Πλθροφοριϊν και Διαχείριςθ Γνϊςθσ’, 15-17 Ιουνίου, 
Κοηάνθ, ςελ. 85-102. 
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Τρόποι ςφνταξθσ βιβλιογραφικϊν 
αναφορϊν (Βιβλιογραφία)[5]  

Αναφορά ςε υλικό από το διαδίκτυο 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   1ο  
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. 2001. Role of reference elements in the selection of 
resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. 
Διακζςιμο ςτον δικτυακό τόπο: http://jbr.org/articles.html (accessed 13 Sept. 2001). 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο  
Κείμενο ςτο διαδίκτυο χωρίσ θμερομθνία: 
Nielsen, M.E. (n.d.). Notable people in psychology of religion. Διακζςιμο ςτο δικτυακό τόπο: 
http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm (3 August 2001) 
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Ελλθνόγλωςςθ – Ξενόγλωςςθ 
Βιβλιογραφία[1] 

Παραδείγματα 

 
Ελληνόγλωςςη βιβλιογραφία:  
  
Βικιπαίδεια, ελεφκερθ εγκυκλοπαίδεια (2009). Λιμμα Τουριςμόσ. Διακζςιμο ςτον δικτυακό 
τόπο: http://el.wikipedia.org/wiki/Τουριςμόσ. Τελευταία ενθμζρωςθ 26 Φεβρουαρίου 
2009. *Ρρόςβαςθ ςτισ 15/3/2009+. 
Καραγιάννθσ, Κ. (1994). Θ παιδαγωγικι του ςφγχρονου κόςμου. Επικεϊρθςθ Αγωγισ, 48, 
75-102. 
Κοκκϊςθσ, Χ. και Τςάρτασ, Ρ. (2001). Βιϊςιμθ Τουριςτικι Ανάπτυξθ και Περιβάλλον. Ακινα: 
Κριτικι. 
Ραπαϊωάννου, Γ. (1999). «Φκθνά και τα ακριβά δάνεια: Ρϊσ γίνεται θ αναχρθματοδότθςθ 
των παλαιϊν ςτεγαςτικϊν». Το Βιμα τθσ Κυριακισ, 24 Ιανουαρίου, ςελ. A01, Κωδικόσ 
άρκρου: B12517A014.  
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Ελλθνόγλωςςθ – Ξενόγλωςςθ 
Βιβλιογραφία[2] 

Ξενόγλωςςη βιβλιογραφία:  
  
Degelman, D., & Harris, M.L. (2000). APA style essentials. Διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα 
του Vanguard University, Department of Psychology: 
http://www.vanguard.edu/psychology/index.cfm?doc_id=796&nbsp *πρόςβαςθ ςτισ 
18/5/2000]. 
Gender and society. (χ.χ.). Διακζςιμο ςτο δικτυακό τόπο: 
http://www.trinity.edu/~mkearl/gender.html (Ρρόςβαςθ ςτισ 3/12/2001).  
Melhuish, E.C., & Moss, P. (Eds.) (1991). Day care for young children. London: 
Tavistock/Routledge. 
Murzynski, J., & Degelman, D. (1996). Body language of women. Journal of Applied 
Social Psychology, vol. 26, pp. 1617-1626. 
 

Παραδείγματα 
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Διανομι κειμζνου με 
προβλιματα λογοκλοπισ. 

Εφρεςθ πθγϊν και 
ενςωμάτωςθ ςτο κείμενο 



Γλωςςικι διατφπωςθ – φφοσ ςτον 
ακαδθμαϊκό γραπτό λόγο 

 Απλόσ και κατανοθτόσ λόγοσ χωρίσ μεγάλεσ προτάςεισ. 

 Το κείμενό ςασ αναλφει, επεξθγεί, χρθςιμοποιεί επιχειριματα, τεκμθριϊνει τισ 
πλθροφορίεσ. 

 Αποφεφγουμε το α’ ενικό πρόςωπο (‘κατά τθν προςωπικι μου γνϊμθ’ ι ‘θ αίςκθςι μου 
είναι ότι...’ ) και χρθςιμοποιοφμε πιο γενικζσ εκφράςεισ (‘κα μποροφςε κανείσ να 
ιςχυριςτεί ότι...’ ι ‘κα μποροφςαμε να κεωριςουμε ότι…, ενδζχεται, κλπ). 

 Ρροςζχομε τθ χριςθ των χρόνων και τθσ φωνισ. 

 Χρθςιμοποιοφμε τθ ςωςτι ςτίξθ, θ οποία βοθκά τον αναγνϊςτθ ςτθν κατανόθςθ του 
κειμζνου (. , ;). 

 Ζχουμε πάντα κατά νου το απλό ςυντακτικό ςχιμα ‘υποκείμενο-ριμα-αντικείμενο’ και 
αποφεφγουμε τισ μακροςκελείσ δευτερεφουςεσ προτάςεισ. 

 Αποφεφγουμε τθ χριςθ εξεηθτθμζνου, λυρικοφ ι λογοτεχνίηοντοσ φφουσ κι επίςθσ τθν 
κατάχρθςθ των πεηοκεφαλαίων όταν αναφερόμαςτε ςε αφθρθμζνεσ ζννοιεσ (λ.χ. Ζκνοσ, 
Ζρωτασ, Ρνεφμα), των bold και των υπογραμμιςμζνων ςτοιχείων για λόγουσ ζμφαςθσ, 
κακϊσ και του καυμαςτικοφ, των αποςιωπθτικϊν και των ρθτορικϊν ερωτθμάτων. 

 Ρροςζχουμε να αλλάηουμε παράγραφο, όταν ολοκλθρϊνεται ζνα επιχείρθμα,  όταν 
περνάμε από μια ζννοια ςε άλλθ ι αλλάηει το αντικείμενο τθσ αναφοράσ. 
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Συνικθ αδφνατα ςθμεία των γραπτϊν αναφορϊν[1] 

• Μθ επαρκζσ/πλιρεσ νόθμα πρόταςθσ (ςφνταξθ). 

• Μεγάλεσ προτάςεισ (ςφνταξθ). 

• Λάκοσ χριςθ των χρόνων των ρθμάτων (ςφνταξθ). 

• Απουςία διαχωριςτικοφ κφριασ πρόταςθσ από δευτερεφουςα 
(ςφνταξθ). 

• Επανάλθψθ λζξεων ςτθν ίδια πρόταςθ (ςφνταξθ). 

• Χριςθ λζξεων που ςυνθκίηονται ςτον προφορικό λόγο 
(ςφνταξθ). 

• Χριςθ ςυντμιςεων-ςυμβόλων που καλφτερα να αποφεφγονται 
(ςφνταξθ). 

• Λάκθ ορκογραφίασ (ορκογραφία). 

• Λάκθ πλθκτρολόγθςθσ ςτον Θ/Υ. Για παράδειγμα, κενά ςτα 
ςθμεία ςτίξθσ (ορκογραφία). 
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! 



Συνικθ αδφνατα ςθμεία των γραπτϊν αναφορϊν[2] 

• Απουςία τονιςμοφ κατά τθν πλθκτρολόγθςθ (ορκογραφία). 
• Χριςθ greeklish κατά τθν πλθκτρολόγθςθ (ορκογραφία). 
• Μθ τιρθςθ προτφπων ςτον κειμενογράφο. Για παράδειγμα, 

μζγεκοσ γραμματοςειράσ (αντί 12pt χριςθ 16pt).  
• Μθ αρίκμθςθ Σχθμάτων-Ρινάκων-Τφπων. 
• Απουςία των βιβλιογραφικϊν παραπομπϊν ςτο κείμενο τθσ 

αναφοράσ και τθσ Βιβλιογραφίασ ςτο τζλοσ. 
• Άγνοια χριςθσ του Equation editor (πχ Microsoft Equation 

3.0), με ςυνζπεια όταν  πλθκτρολογοφνται μακθματικοί τφποι 
να ζχουν λάκθ. 

• Μθ εξοικείωςθ με τθ μορφοποίθςθ Ρινάκων και Σχθμάτων, 
με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν ποιότθτα τθσ αναφοράσ. 

• Συχνι ενςωμάτωςθ Σχθμάτων-Ρινάκων-Τφπων μζςω scan, με 
δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν ποιότθτα τθσ αναφοράσ.  

• Απουςία δομισ τθσ αναφοράσ (πρόλογοσ- κυρίωσ τμιμα - 
επίλογοσ). 
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Οριςμζνοι πρακτικοί κανόνεσ όταν 
πλθκτρολογϊ το κείμενο ςτον Θ/Υ 

• Μετά τα ςθμεία ςτίξθσ αφινομε ζνα κενό χαρακτιρα ενϊ πριν από αυτά δεν αφινομε 
κενό χαρακτιρα. 

• Μεταξφ των λζξεων χρειάηεται ζνα κενό γι’ αυτό πατάω μια φορά το πλικτρο 
spacebar, όχι περιςςότερεσ φορζσ. 

• Το πλικτρο  ENTER το πατάω μόνο όταν αλλάηω παράγραφο. 
• Επιλζγω πλιρθ ςτοίχιςθ του κειμζνου (δεξιά και αριςτερι ςτοίχιςθ). 
• Αν κζλομε μποροφμε ςτθν αρχι τθσ παραγράφου να πατάμε μια φορά το πλικτρο 

ΤΑΒ για να αφιςομε μια εςοχι ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ παραγράφου. 
• Πλα τα ςχιματα, πίνακεσ, μακθματικοί τφποι και εικόνεσ αρικμοφνται (πχ Σχιμα 1. 

……., Ρίνακασ 10. …..).  
• Συνικωσ θ αρίκμθςθ Ρινάκων γίνεται ςτο επάνω τμιμα του Ρίνακα. Θ αρίκμθςθ 

Σχθμάτων/Εικόνων ςτο κάτω τμιμα του Σχιματοσ/Εικόνασ. Τζλοσ, θ αρίκμθςθ 
μακθματικϊν τφπων ςτο πλάι αυτϊν. 

• Ρροςζχω τισ διορκϊςεισ που προτείνει ο ορκογράφοσ διότι αγνοεί οριςμζνεσ λζξεισ. 
Ωςτόςο, οι περιςςότερεσ διορκϊςεισ που προτείνει είναι υποβοθκθτικζσ για να 
αποφεφγω αρκετά ορκογραφικά λάκθ. 
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Ραραδείγματα πρακτικϊν κατά τθν πλθκτρολόγθςθ[1] 

Λάκοσ πλθκτρολόγθςθ: 
… πατάω το πλικτρο Spacebar , το οποίο …. 
Σωςτι πλθκτρολόγθςθ 
… πατάω το πλικτρο Spacebar, το οποίο …. 
 
Χριςθ TAB (μθ υποχρεωτικό για εςοχι ςτθν α’ γραμμι παραγράφου) 
 Αν κζλομε μποροφμε ςτθν αρχι τθσ παραγράφου να πατάμε μια φορά το πλικτρο 
ΤΑΒ για να αφιςομε μια εςοχι ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ παραγράφου. 

Σχιμα 3.14 Συνάρτθςθ και ςυχνότθτεσ απαντιςεων 

Ρίνακασ 2 Βάρθ και Δείκτεσ Εμπιςτοςφνθσ από πολυκριτιρια μζκοδο   

Κριτιριο  Υποκριτιριο  Βάροσ 
(κριτθρίου/υποκρ.) 

Μζςοσ Δείκτθσ 
Εμπιςτοςφνθσ 

Κεντρική Διοίκηςη   59.2% 1.4% 
 Ρρόεδροσ Δθμοκρατίασ  4.6% 29.7% 
 Βουλι 6% 14.1% 
 Κυβερνιςεισ 40.6% 1.4% 
 Υπουργεία 14.3% 5% 
 Ρολιτικά Κόμματα 14.3% 5.1% 
 Ρολιτικοί Αρχθγοί 6% 11.1% 
 Βουλευτζσ 14.3% 5.6% 

 

(6.3)                            για   
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Ραραδείγματα πρακτικϊν κατά τθν πλθκτρολόγθςθ[2] 

Θ πλθροφορία παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτισ επιχειριςεισ. Αυτό ςυμβαίνει 
διότι θ φπαρξθ ζγκαιρθσ και ςωςτισ πλθροφόρθςθσ ςυντελεί ςτθ λιψθ ςωςτϊν 
αποφάςεων και δίνει ςτθν επιχείρθςθ πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με τουσ 
ανταγωνιςτζσ. 
 

Θ πλθροφορία παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτισ επιχειριςεισ. Αυτό ςυμβαίνει 
διότι θ φπαρξθ ζγκαιρθσ και ςωςτισ πλθροφόρθςθσ ςυντελεί ςτθ λιψθ ςωςτϊν 
αποφάςεων και δίνει ςτθν επιχείρθςθ πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με τουσ 
ανταγωνιςτζσ. 
 

ΣΟΙΧΙΗ ΑΡΙΣΕΡΑ 

ΠΛΗΡΗ ΣΟΙΧΙΗ 
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Συνικθ λάκθ γραμματικισ και χριςθσ τθσ γλϊςςασ 

• Στο μονοτονικό ςφςτθμα οι μονοςφλλαβεσ λζξεισ δεν τονίηονται. Εξαίρεςθ 
αποτελοφν οι ερωτθματικζσ λζξεισ ποφ και πϊσ ςε ευκεία ι πλάγια ερϊτθςθ (Ροφ 
μζνεισ; Τον ρϊτθςα ποφ να κακίςω). Αντίκετα, οι αναφορικζσ λζξεισ που και πωσ δεν 
τονίηονται (Εκείνοσ που μιλάει είναι ο αδελφόσ μου). Το ερωτθματικό τι δεν τονίηεται 
ποτζ.   

• Το νι (ν) τθσ αιτιατικισ πτϊςθσ ςτα άρκρα διατθρείται μόνο όταν θ επόμενθ λζξθ 
αρχίηει με φωνιεν ι με ζνα από τα ςφμφωνα κ, π, τ, ξ, ψ και τα δίψθφα μπ, ντ, τς, τη. 

• Θ λζξθ ςαν χρθςιμοποιείται ςε παρομοιϊςεισ ενϊ θ λζξθ ωσ για ιδιότθτα. (Τον 
φρόντιςε ςαν γιατρόσ –δεν ιταν γιατρόσ. Θεωρεί ωσ γιατρόσ ότι …).  

 
Για αποφυγι λακϊν, δεσ ενδεικτικά τα παρακάτω: 
 Ραπαηαφείρθ, Ι. (1994). Λάκθ ςτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ μασ (9θ ζκδ.). Ακινα: Σμίλθ. 
 Ιορδανίδου, Α. (Επιμ.) (1999). Οδθγόσ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ. Ακινα: Ρατάκθσ. 
 Ρφλθ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Ρεριλαμβάνει τα λεξικά: Τριανταφυλλίδθ, Γεωργακά, 

Κριαρά. Για το Λεξικό τθσ κοινισ νεοελλθνικισ http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html 

 Φιλολογικό και Εκπαιδευτικό Ιςτολόγιο, Stratilio’s corner 
http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1388 

 Συνθκιςμζνα λάκθ ςτθ χριςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ 
http://www.gnomikologikon.gr/greek-lamguage-errata.html 
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Ρροτάςεισ βελτίωςθσ γραπτισ αναφοράσ 

 Ξαναδιαβάςτε το κείμενο προςεκτικά. 

Δϊςτε το κείμενο να το διαβάςει ζνασ τρίτοσ. 

Αξιοποιείςτε τθν αυτόματθ διόρκωςθ του Word. 

Αξιοποιείςτε τα ελλθνικά λεξικά μζςω internet. 

Ψάξτε το Word διότι ζχει πολλζσ δυνατότθτεσ.  

Αντιμετωπίςτε τθ ςφνταξθ γραπτϊν αναφορϊν ωσ 
μία δθμιουργία ςασ. 
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 Ζνα κείμενο ςιμερα είναι μια υποχρζωςθ ςε 
ζνα μάκθμα, αφριο κα είναι το ‘εργαλείο’ 

επικοινωνίασ ενόσ μθχανικοφ.  
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Ακολουκεί άςκθςθ διόρκωςθσ λακϊν 
ςφνταξθσ-ορκογραφίασ 

ςε γραπτι αναφορά φοιτθτϊν με τίτλο 

 

‘Συντάξτε αναφορά 2 ςελίδων για τθν αξία τθσ 
πλθροφορίασ ςτισ επιχειριςεισ’ 
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Διανομι αποςπαςμάτων 
εργαςιϊν φοιτθτϊν με 
προβλιματα ςφνταξθσ-

ορκογραφίασ για διόρκωςθ 


