
Προδιαγραφές για Συγγραφή Εργασιών στα Μαθήματα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 
και Ηλεκτρονική Δημοσίευση 

 
Για να είναι πιο εύκολο το έργο της συγκέντρωσης, αρχειοθέτησης και ταξιθέτησης 
των εργασιών που στέλνετε ηλεκτρονικά στα μαθήματα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και 
Ηλεκτρονική Δημοσίευση, είναι καλό να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες σχετικά με 
τα ονόματα των αρχείων (filenames), για όλα τα αρχεία (doc, ppt, PDF) που στέλνετε. 
Επίσης, αυτό θα βοηθήσει στο να είναι οι εργασίες ομογενοποιημένες με ένα 
συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε να είναι εύκολα αναζητήσιμες και προσβάσιμες όταν 
θα τις ανεβάζουμε στο website του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και 
Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης στο http://dlib.ionio.gr/ctheses. 
 
Αναλυτικά οι οδηγίες: 
 
1. Γράφετε το επώνυμο σας με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ο καθένας το αποδίδει. 

Το αρχικό γράμμα του επωνύμου σας είναι πάντοτε κεφαλαίο: 
π.χ. Avastagou, Balatzaras, Gousia, Lampoura, Katsifa, Kostopoulou, Tsakos 
 
• Σε περίπτωση που υπάρχει ταυτοπροσωπία, δηλαδή υπάρχουν δύο ίδια 

επώνυμα, τότε βάζετε και το μικρό σας όνομα, μετά το επώνυμο και χωρίς 
κενό, ξεκινώντας με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα και τα υπόλοιπα μικρά: 
π.χ. LaskariElena, LaskariEyi 

 
• Στην περίπτωση ομαδικών εργασιών τοποθετούμε το επώνυμο αλφαβητικά 

και ανάμεσα χωρίς κενό υπάρχει παύλα -: 
π.χ. Ahilleos-Tsaggari_DOI 
π.χ. Gama-Gouni-Manolea_EbookStores 
π.χ. Gerodimou-Barka_EbookStrategy 
π.χ. Gouti-Evagorou-Kontaxaki_EpreservationGuidelines 
 

2. Μετά το επώνυμο σας και πάλι χωρίς κενό ακολουθεί ένα underscore, δηλαδή το 
σύμβολο _ το οποίο δημιουργείτε και shift + το πλήκτρο όπου υπάρχουν οι 
παύλες, συνήθως είναι μετά το 0 στο πληκτρολόγιο: 
π.χ. Avastagou_, LaskariElena_, LaskariEyi_, Ahilleos-Tsaggari_ 
 

3. Έπειτα από το underscore ακολουθεί, χωρίς κενό πάντα, ο τίτλος. Ο τίτλος 
γράφετε και αυτός με λατινικούς χαρακτήρες. Περιπτώσεις: 
 
• Συνήθως επιλέγουμε μια λέξη κλειδί από τον τίτλο όπου τη γράφουμε 

ξεκινώντας το αρχικό της γράμμα με κεφαλαίο: 
π.χ. Gousia_Preservation, LaskariElena_Citations 

 
• Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε στο τίτλο έως τρεις λέξεις. Όλες οι 

λέξεις θα είναι κολλητές μεταξύ τους και η κάθε μια θα διαχωρίζεται από τη 
άλλη με κεφαλαίο γράμμα, δηλαδή το αρχικό της κάθε λέξης θα είναι με 
κεφαλαίο: 
π.χ. Gouti-Evagorou-Kontaxaki_EpreservationGuidelines 
π.χ. Balatzaras_EPrintsUKProject 

 

http://dlib.ionio.gr/ctheses


• Σε περίπτωση ύπαρξης χώρας αυτή μπαίνει με τα αρχικά της χωρίς κενό και 
κεφαλαία γράμματα: 
π.χ. Balatzaras_EPrintsUKProject 

 
• Σε περίπτωση που έχουμε ebooks, ejournals, epublishing κτλ, γράφουμε το πρώτο 

γράμμα, το E, κεφαλαίο και χωρίς κενό η υπόλοιπη λέξη (book, journal) με μικρά: 
π.χ. Pylarinos_Ebooks 
ή 
ανάμεσα στο Ε και στη λέξη που ακολουθεί βάζουμε μια παύλα, π.χ. E-books, E-
journals κτλ πάντοτε το αρχικό γράμμα Ε με κεφαλαίο: π.χ. Pylarinos_E-books 
και  
οι υπόλοιπες λέξεις ακολουθούν κανονικά το κανόνα, δηλαδή χωρίς κενό και 
κολλητά:  
π.χ. Gouti-Evagorou-Kontaxaki_EpreservationGuidelines 
ή 
π.χ. Gouti-Evagorou-Kontaxaki_E-preservationGuidelines 

 
• Σε περίπτωση που πρόκειται για κάποιο project το γράφουμε: 

Κατά προτίμηση με την καθιερωμένη ονομασία που μας δίνει το website του 
project: 
π.χ. Gidarokosta-Skondra_COLLATE  
π.χ. Brindesi_DiVA 
π.χ. Christodoulou_CrossRef 
ή 
με το αρχικό γράμμα με κεφαλαίο και τα υπόλοιπα με μικρά: 
π.χ. Gidarokosta-Skondra_Collate, Brindesi_Diva 
ή 
με όλα με κεφαλαία: π.χ. Konstantopoulos_SPARC 

 
• Σε περίπτωση που έχουμε περιοδικό, γράφουμε τη συντομογραφία του περιοδικού 

αν υπάρχει: 
π.χ. Koulouris_JOLIS (Journal of Librarianship and Information Science) 
ή 
αλλιώς τη δημιουργούμε εμείς γράφοντας τα αρχικά με κεφαλαία και 
παραλείποντας τις λέξεις of, for, and κτλ: 
π.χ. Koulouris_JIS (Journal of Information Science) 

 
• Σε περίπτωση που έχουμε κάποιες συντομογραφίες που είναι καθιερωμένες τις 

γράφουμε με κεφαλαία γράμματα, αντί να γράφουμε τρεις ή τέσσερις λέξεις που 
αντιπροσωπεύει η συντομογραφία:  
π.χ. Ahilleos-Tsaggari_DOI (όπου DOI=Digital Object Identifier) 
π.χ. Lampoura_DRM (όπου DRM=Digital Rights Management) 
π.χ. LaskariEyi_OAI (όπου OAI=Open Archive Initiative) 
 

• Τέλος σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλά αρχεία, εκτός από τη εργασία, για 
παράδειγμα περίληψη, αναφορά σχετικά με τα προβλήματα τις εργασίας, 
παράρτημα, εξώφυλλο, καλό θα είναι να τα ενσωματώνουμε μέσα στην ίδια την 
εργασία ή αν τα στέλνουμε-δίνουμε ως ξεχωριστά αρχεία τότε: 
Αν έχουμε με κεφαλαία γράμματα το τίτλο η επεξήγηση, ακολουθεί με μικρά, 
δηλαδή: 



π.χ. Gidarokosta-Skondra_COLLATEabstract (περίληψη) 
π.χ. Gidarokosta-Skondra_COLLATEappendix (παράρτημα) 
π.χ. Gidarokosta-Skondra_COLLATEcover (εξώφυλλο) 
π.χ. Gidarokosta-Skondra_COLLATEreport (αναφορά εργασίας) 
π.χ. Gidarokosta-Skondra_COLLATEsupplement (κάτι άλλο) 
 
Αν έχουμε το αρχικό γράμμα κεφαλαίο στον τίτλο και τα υπόλοιπα με μικρά, τότε: 
π.χ. Gidarokosta-Skondra_CollateAbstract (περίληψη) 
π.χ. Gidarokosta-Skondra_CollateAppendix (παράρτημα) 
π.χ. Gidarokosta-Skondra_CollateCover (εξώφυλλο) 
π.χ. Gidarokosta-Skondra_CollateReport (αναφορά εργασίας) 
π.χ. Gidarokosta-Skondra_CollateSupplement (κάτι άλλο) 
και 
π.χ. Gouti-Evagorou-Kontaxaki_E-preservationGuidelinesAbstract  
π.χ. Gouti-Evagorou-Kontaxaki_E-preservationGuidelinesAppendix 
π.χ. Gouti-Evagorou-Kontaxaki_E-preservationGuidelinesCover 
π.χ. Gouti-Evagorou-Kontaxaki_E-preservationGuidelinesReport 
π.χ. Gouti-Evagorou-Kontaxaki_E-preservationGuidelinesSupplement 
 

Προσοχή. Τα ίδια ονόμαρα αρχείων θα υπάρχουν σε κάθε είδος είτε doc, είτε ppt, 
είτε PDF, δηλαδή: 
π.χ. Balatzaras_EPrintsUKProject.doc 
και Balatzaras_EPrintsUKProject.pdf  
και Balatzaras_EPrintsUKProject.ppt 

 
 


