
American Society of Civil Engineers (ASCE) 

 
Το πρότυπο βιβλιογραφίας American Society of Civil Engineers (ASCE) ακολουθεί το μοτίβο 
αναφοράς Συγγραφέας-χρονολογία δημοσίευσης. Οι πληροφορίες οι οποίες εμφανίζονται στο 
κείμενο και δεν αποτελούν πρωτότυπες σκέψεις του δημιουργού, θα πρέπει να δηλώνονται εντός 
του κειμένου ως Aναφορά και στο τέλος του κειμένου ως Λίστα Βιβλιογραφίας.  
 

• Η αναφορά της πηγής εντός κειμένου περικλείεται σε παρένθεση με το  επίθετο του 
συγγραφέα εμφανίζεται πρώτο και ακολουθείται το έτος δημοσίευσης. Δεν χρησιμοποιείται 
κόμμα μεταξύ των δύο, π.χ.  

 
One recent report (Carson 2006) finds evidence that… 

 
• Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός, δίνεται το επίθετο του πρώτου  

συγγραφέα και ακολουθεί η συντομογραφία “et al.”, “κ.ά.”, π.χ.  
 

…yielded varying results (Jones 2005; Marks and Smith 2004a,b) 
 

• Όταν ο δημιουργός αποτελεί μέρος της πρότασης δεν επαναλαμβάνεται το επίθετο 
του στην αναφορά. Στην παρένθεση δηλώνεται μόνο το έτος δημοσίευσης, π.χ.  

 
Carson (2006) finds evidence that… 

 
• Για έργα του ιδίου συγγραφέα τα οποία εκδόθηκαν το ίδιο έτος διαφοροποιούνται 

τοποθετώντας  γράμματα δίπλα από την χρονολογία, π.χ.  
 

(Marks and Smith 2004a) (Marks and Smith 2004b)   
 
• Στη λίστα βιβλιογραφίας περιλαμβάνονται μόνο οι πηγές οι οποίες αναφέρθηκαν 

εντός του κειμένου. Όλες οι παραπομπές ξεκινούν με το επώνυμο του συγγραφέα 
(αυτό ισχύει για όλους τους δημιουργούς της πηγής), ακολουθούμενο από  τη 
χρονολογία δημοσίευσης σε παρένθεση. π.χ.  

 
Stahl, D. C., Wolfe, R. W., and Begel, M. (2004) … 
 
 

Εμφάνιση πηγών στη λίστα βιβλιογραφίας 

Επιστημονικό περιοδικό 

Στοιχεία Παραπομπής: χρονολογία, τόμος, τεύχος και αριθμός σελίδων.   
 
Stahl, D. C., Wolfe, R. W., and Begel, M. (2004). “Improved analysis of timber rivet connections.” 
J. Struct. Eng., 130(8), 1272-1279. 



Πρακτικά συνεδρίων και συμπόσια 

Στοιχεία Παραπομπής: εκδότης των πρακτικών, τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου, πόλη και 
πολιτεία / πόλη και χώρα.  
Ο χορηγός του συνεδρίου αναγράφεται μόνο εάν αποτελεί μέρος του τίτλου. Όταν δεν υπάρχει 
πληροφορία σχετική με το όνομα του εκδότη είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί ο εκδότης και ο 
τόπος έκδοσης.  
 
Garrett, D. L. (2003). “Coupled analysis of floating production systems.” Proc., Int. Symp. on 
Deep Mooring Systems, ASCE, Reston, VA, 152-167.  

Βιβλία  

Στοιχεία Παραπομπής: συγγραφέας, τίτλος βιβλίου, εκδότης, τόπος έκδοσης, τίτλος κεφαλαίου 
και αριθμός σελίδων που χρησιμοποιήθηκαν.  
Όταν χρησιμοποιείται ολόκληρο το βιβλίο ή σκόρπιες σελίδες δεν αναγράφεται ο αριθμός των 
σελίδων. Όταν δεν υπάρχει πληροφορία σχετική με τον συγγραφέα του βιβλίου, η πηγή 
εμφανίζεται στη λίστα βιβλιογραφίας αλφαβητικά με βάση τον τίτλο. 
 
Zadeh, L. A. (1981). “Possibility theory and soft data analysis.” Mathematical frontiers of the 
social and policy sciences, L. Cobb and R. M. Thrall, eds., Westview, Boulder, CO, 69-129 

Εκθέσεις (reports)  

Οι εκθέσεις εμφανίζονται στη λίστα βιβλιογραφίας όπως και τα βιβλία. Όταν συγγραφέας της 
έκθεσης είναι ένας οργανισμός, το όνομα του οργανισμού δίνεται ολογράφως κατά την πρώτη 
αναφορά ακολουθούμενο από το ακρώνυμο σε παρένθεση (εάν είναι γνωστό), ενώ σε επόμενες 
αναφορές αναγράφεται μόνο το ακρώνυμο. Όταν ο συγγραφέας είναι φυσικό πρόσωπο, στην 
παραπομπή συμπεριλαμβάνεται το πλήρες όνομα και η έδρα του οργανισμού. 

Αδημοσίευτο υλικό 

Υλικό το οποίο δεν έχει εκδοθεί δεν περιλαμβάνεται στη λίστα βιβλιογραφίας αλλά μπορεί να 
αναφερθεί εντός του κειμένου ως εξής: 
 
 
 (John Smith, personal communication, May 16, 1983) ή (J. Smith, unpublished internal report, 
February 2003).  
 

Άρθρα που δεν έχουν δημοσιευτεί (in Press)  

Τα συγκεκριμένα άρθρα έχουν γίνει αποδεκτά από τους εκδότες αλλά δεν έχουν ακόμη 
δημοσιευτεί. Συμπεριλαμβάνονται στη λίστα βιβλιογραφίας ως εξής: 
 
Dasgupta, G. (2008). “Stiffness matrix from isoparametric closed form shape functions using 
exact integration.” J. Aerosp. Eng., in press.   

Στην περίπτωση των αδημοσίευτων άρθρων, οι πληροφορίες που δίνονται στη λίστα 
βιβλιογραφίας θα πρέπει να ενημερώνονται όποτε κρίνεται απαραίτητο.  



Ιστοσελίδες 

Στοιχεία Παραπομπής: συγγραφέας, χρονολογία δημοσίευσης ή τελευταίας ενημέρωσης, τίτλος 
«σελίδας», γενικός τίτλος ιστότοπου, ηλεκτρονικός σύνδεσμος σε αγκύλες <…>, και ημερομηνία 
πρόσβασης ή ανάκτησης του υλικού εντός παρανθέσεων.  
 
Burka, L. P. (1993). “A hypertext history of multi-user dimensions.” MUD history, 
<http://www.ccs.neu.edu> (Dec. 5, 1994). 

CD-ROM 

Στοιχεία Παραπομπής: συγγραφέας, χρονολογία copyright, τίτλοι, είδος υλικού εντός 
παρενθέσεων, παραγωγός/εκδότης και τόπος παραγωγής/έκδοσης, ενότητα, κεφάλαιο και 
αριθμός σελίδων (εάν δίνονται).  
 
 Liggett, J. A., and Caughey, D. A. (1998). “Fluid statics.” Fluid mechanics (CD-ROM), ASCE, 
Reston, VA, Section 3.1, Chapter 2, 167-177.  

Διατριβές και διδακτορικές (theses and dissertations) 

Στοιχεία Παραπομπής: συγγραφέας, χρονολογία copyright, τίτλος, το όνομα και η έδρα του 
ινστιτούτου ή οργανισμού στον οποίο εκπονήθηκε η διατριβή/ διδακτορική.  
 
Ορολογία που χρησιμοποιείται:  
Πτυχιακή διατριβή (Bachelor’s Thesis)   
Μεταπτυχιακή διατριβή (MSc Thesis)  
Διδακτορική διατριβή (Dissertations)  
 
 
Sotiropulos, S. N. (1991). "Statis response of bridge superstructures made of fiber reinforced 
plastic." M.S. thesis, West Virginia Univ., Morgantown, WV.   
 
 
 

http://www.ccs.neu.edu/

