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1. Ο σκοπός και το αντικείμενο του επιστημονικού λεξικού κοινωνικών 

όρων 

1.a Σκοπός του έργου 

Σκοπός του έργου είναι: 

1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού 

κοινωνικών όρων: http://socialterms.aegean.gr/ 

2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού αριθμού όρων στα ελληνικά και τα αγγλικά  

με τους αντίστοιχους ορισμούς τους στα ελληνικά, ώστε να καταστήσει το 

λεξικό άμεσα αξιοποιήσιμο 

3. το άνοιγμα μιας συζήτησης για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης μιας τέτοιας 

εφαρμογής με τις ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών. Για να 

επιτευχθεί η ολοκλήρωση πρέπει και τα υπόλοιπα εργαλεία τεκμηρίωσης να 

σχεδιαστούν κατάλληλα και να αναπτυχθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο  

http://socialterms.aegean.gr/
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1.b Ο σκοπός του επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 

Σκοπός του λεξικού  είναι η ορολογική υποστήριξη της εμπειρικής κοινωνικής 

έρευνας. Το λεξικό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για τον αυστηρό ορισμό 

όλων των επιστημονικών όρων που χρησιμοποιούμε στην κοινωνική έρευνα. Το 

λεξικό αποτελεί επομένως ένα εργαλείο εννοιολόγησης, το οποίο εντάσσεται σε ένα 

ευρύτερο σύστημα ερευνητικής τεκμηρίωσης, μια ερευνητική υποδομή. Ταυτόχρονα, 

επειδή η επιστήμη είναι συλλογικό εγχείρημα και επομένως η παραγωγή των όρων 

και των εννοιών που τους αντιστοιχούν δεν μπορεί να είναι έργο μιας μεμονωμένης 

ομάδας επιστημόνων, η παραγωγή των όρων είναι ένα συνεχές έργο που υλοποιείται 

σταδιακά, καθώς νέοι όροι αλλά κυρίως νέες έννοιες για τους υπάρχοντες  όρους 

παράγονται συνεχώς μέσα από την έρευνα.   

 

1.c Το αντικείμενο του επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 

Το λεξικό, επειδή είναι προσανατολισμένο κυρίως στην υποστήριξη της 

εμπειρικής έρευνας, έχει ως στόχο να περιλάβει όλους τους όρους που αφορούν στην 

κοινωνική έρευνα. Περιλαμβάνει τόσο τους όρους στους οποίους βασίζεται άμεσα η 

παρατήρηση (παρατηρησιακοί όροι) και οι οποίοι αποτελούν στοιχεία μιας θεωρίας 

του αντικειμένου των κοινωνικών επιστημών όσο και όρους που αφορούν στις 

μεθόδους, τις διεργασίες ή τις επιστημολογικές παραδοχές, οι οποίοι αποτελούν 

στοιχεία μιας θεωρίας της γνώσης.  

Το επιστημονικό λεξικό κοινωνικών όρων, επειδή  εντάσσεται σε ένα 

συνολικότερο σύστημα τεκμηρίωσης, πρέπει αφενός να δέχεται τόσο ονομαστικούς  
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όσο και λειτουργικούς ορισμούς και αφετέρου  να επιτρέπει την αντιστοίχιση των 

ονομαστικών ορισμών σε λειτουργικούς και σε βιβλία κωδικοποίησης των ερευνών.  

Το λεξικό προβλέπει την εισαγωγή επιστημονικών όρων που αφορούν στην 

κοινωνική έρευνα. Κάθε όρος είναι δυνατόν να αντιστοιχεί σε περισσότερες από μια 

επιστημονικές έννοιες, οι οποίες περιγράφονται με επιστημονικούς ορισμούς. Κάθε 

ορισμός τεκμηριώνεται με αναφορές στη βιβλιογραφία. Η ανάπτυξη του λεξικού 

προϋποθέτει μια τυποποίηση στην τεκμηρίωση των όρων γεγονός που αποτυπώνεται 

στο πρότυπο τεκμηρίωσης που υιοθετεί. 

Επειδή η επιστήμη είναι μια διεθνοποιημένη πρακτική, είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη μιας γλώσσα που θα αναγνωρίζεται ως διεθνής επιστημονική γλώσσα, ως 

lingua franca. Ως τέτοια αναγνωρίζεται σήμερα η αγγλική γλώσσα. Επομένως όλοι οι 

όροι (όχι όμως αναγκαστικά και οι ορισμοί και τα σχόλια που αντιστοιχούν σε αυτούς 

τους όρους) πρέπει να αναφέρονται τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά για να 

είναι έγκυροι. 

Το λεξικό έχει συγκροτηθεί με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

Για κάθε όρο πρέπει: 

1. Να παρέχει τον ορθό επιστημονικό όρο στα αγγλικά όσο και τον αντίστοιχο 

όρο στα ελληνικά  

2. Τόσο οι αγγλικοί όροι όσο και οι ελληνικοί είναι δυνατόν να αποτυπώνονται 

στο λατινικό αλφάβητο, επειδή συχνά ως ελληνικοί όροι  χρησιμοποιούνται 

ξένοι όροι (Το λατινικό αλφάβητο είναι ευρύτερης χρήσης από το ελληνικό). 

Έτσι  είναι δυνατόν ο όρος habitus  να είναι ταυτόχρονα αγγλικός και  
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ελληνικός. Εισάγεται όμως στο λεξικό δύο φορές τόσο ως ελληνικός όσο και 

ως αγγλικός όρος.   

3. Να επιτρέπει τη διατύπωση καινοφανών όρων οι οποίοι δεν έχουν ακόμη 

καταξιωθεί στην επιστημονική κοινότητα αλλά εμφανίζονται στη 

βιβλιογραφία ή σε κάποιες έρευνες 

4. Να μην παρέχει ορισμούς μη επιστημονικών όρων αλλά να επιτρέπει την 

αντιστοίχιση λέξεων της καθομιλουμένης σε επιστημονικούς όρους 

παραπέμποντας σε αυτούς (π.χ. αυθόρμητη έννοια: βλέπε έννοια) 

5. Να διαχωρίζει τους όρους  που περιγράφει σε κατηγορίες, δηλαδή  

a. σε όρους που αφορούν την επιστημολογία και τη μεθοδολογία. Οι 

όροι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αφορούν επιστημολογικές ή 

μεθοδολογικές κατηγορίες ή μεθόδους 

b. σε όρους που αφορούν στα διαφορετικά εμπειρικά αντικείμενα των 

κοινωνικών επιστημών. Οι όροι σε αυτή την περίπτωση διακρίνονται 

σε φαινόμενα, αντικείμενα, χαρακτηριστικά, σχέσεις και άλλο. Στο 

άλλο αντιστοιχούν όλοι οι όροι που δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμοι 

και δεν μπορούν να αναχθούν σε άμεσα παρατηρήσιμους όρους 

(παρατηρησιακοί όροι)  

6. Tο λεξικό πρέπει να είναι διαχρονικό και να αποτυπώνει την εξέλιξη των όρων 

μέσα από τη διατύπωση των ορισμών όπως αυτοί διαφοροποιούνται με την 

πάροδο του χρόνου. 
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Ως προς τους ορισμούς πρέπει: 

1. Να επιτρέπει τη διατύπωση διαφορετικών εννοιών για τον ίδιο όρο, μέσα από 

τη δυνατότητα διατύπωσης διαφορετικών ορισμών, στο πλαίσιο 

διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων.  

2. Κάθε ορισμός αντιστοιχεί σε έναν μόνο επιστημονικό όρο, στον οποίο 

αποδίδει μια συγκεκριμένη ταυτότητα ενώ κάθε όρος μπορεί να αντιστοιχεί 

σε περισσότερους από έναν ορισμούς.  

3. Τον ορισμό να τον δίνει ο συγγραφέας του λήμματος του λεξικού, ο οποίος 

πάντοτε αναφέρεται, είτε παραπέμποντας ρητά σε κάποιον άλλο ερευνητή 

(ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό του) π.χ. σύμφωνα με τον Κάλλα (2015: 27), 

είτε ως δικό του ορισμό χωρίς ρητή παραπομπή. Σε αυτή την περίπτωση 

ωστόσο είναι δυνατόν να υπάρχουν συμπληρωματικές αναφορές στις οποίες 

βασίστηκε για τη διατύπωση του ορισμού.  

4. Κάθε ορισμός είναι δυνατόν  να συμπληρώνεται με πρόσθετες πληροφορίες 
που έχουν τη μορφή σχολίων. Στα σχόλια ο συγγραφέας μπορεί να 
περιλαμβάνει μια αναλυτικότερη περιγραφή,  επεξηγήσεις ή και 
διευκρινήσεις αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Δίνονται ακόμη πρόσθετες 
παραπομπές. 

5. Να επιτρέπει τη διατύπωση τόσο ονομαστικών όσο και λειτουργικών ορισμών 

για κάθε όρο, ως διακριτών ορισμών 

6. Να επιτρέπει τη διατύπωση ενός  ορισμού τόσο στα ελληνικά όσο και στα 

αγγλικά. Οι ελληνικοί και οι αγγλικοί ορισμοί θεωρούνται διακριτοί. 
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Ως προς τη βιβλιογραφία πρέπει: 

1. Να διασφαλίζει βιβλιογραφικές αναφορές για την τεκμηρίωση του κάθε 

ορισμού 

2. Να διασφαλίζει βιβλιογραφικές αναφορές για την τεκμηρίωση των σχολίων 

Ως προς τον έλεγχο της πρόσβασης πρέπει: 

1. Να επιτρέπει σε όλους να αναζητούν  όρους από το λεξικό στα ελληνικά και 

στα αγγλικά.  

2. Να επιτρέπει σε πολλούς διαφορετικούς επιστήμονες να παράγουν όρους  για 

το λεξικό αφού πιστοποιηθούν ως συγγραφείς. Επομένως για κάθε ορισμό 

που εισάγεται υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας που εισηγείται τον όρο και 

έναν τουλάχιστον ορισμό του. Ο συγγραφέας μπορεί να εισηγείται τόσο 

δικούς του ορισμούς όσο και ορισμούς τρίτων παραπέμποντας στην 

αντίστοιχη βιβλιογραφία. Ο συγγραφέας αυτός ευθύνεται για τη διατύπωση 

του ορισμού χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητο να έχει και την πατρότητα της 

έννοιας που ορίζει . 

3. Η εισαγωγή όρων επιτρέπεται μόνο σε πιστοποιημένους  χρήστες 

(τεκμηριωτές), ώστε να διασφαλίζεται η επιστημονική εγκυρότητα του 

λεξικού. Για να εισαχθεί ένας όρος πρέπει να εισαχθεί και ένας  τουλάχιστον 

ορισμός. Οι τεκμηριωτές μπορεί να είναι και οι συγγραφείς  των ορισμών, ή 

όχι. Στη δεύτερη περίπτωση εισάγουν όρους άλλων που είναι συγγραφείς των 

ορισμών.  Η εισαγωγή ενός όρου περιλαμβάνει: 

a. Την εισαγωγή ενός τουλάχιστον ορισμού 

b. Την εισαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών που δεν υπάρχουν ήδη 
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c. Την εισαγωγή αναφορών σε ορισμούς 

4. Η τροποποίηση των ορισμών  και των αναφορών που σχετίζονται με αυτόν 

γίνεται μόνο από τους συγγραφείς των ορισμών, για όσο καιρό ένας ορισμός 

δεν έχει οριστικοποιηθεί. Μετά την οριστικοποίηση του ορισμού η 

τροποποίηση είναι αδύνατη.  Η οριστικοποίηση του ορισμού σημαίνει και 

οριστικοποίηση των αναφορών του ορισμού.  Ο διαχειριστής του λεξικού 

μπορεί να αλλάξει την κατάσταση ενός ορισμού και των αναφορών του σε μη 

οριστικοποιημένο και να επιτρέψει την τροποποίησή του από τον συγγραφέα 

του.  

5. Η διαγραφή όρων από το λεξικό γενικά απαγορεύεται . Μόνο ο διαχειριστής 

του λεξικού (administrator) έχει δικαίωμα διαγραφής όρων. Η διαγραφή ενός 

όρου σημαίνει: 

a. Διαγραφή των αναφορών για κάθε ορισμό του όρου 

b. Διαγραφή των ορισμών του όρου 

c. Διαγραφή του όρου 

6. Η διαγραφή μιας βιβλιογραφικής αναφοράς γίνεται μόνο από το διαχειριστή 
του συστήματος αν η συγκεκριμένη εγγραφή δεν έχει αναφορές ορισμών 

7. Η τροποποίηση των βιβλιογραφικών αναφορών γίνεται από οποιοδήποτε 
χρήστη αν η βιβλιογραφική εγγραφή δεν είναι οριστικοποιημένη, η από τον 
διαχειριστή του συστήματος. 
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1.d Η εννοιολογική χαρτογράφηση του επιστημονικού λεξικού  

κοινωνικών όρων 

Το επιστημονικό λεξικό κοινωνικών όρων σχεδιάστηκε για να αποτελεί μέρος μιας 

ευρύτερης ερευνητικής υποδομής που αποβλέπει στην τεκμηρίωση εμπειρικών 

ερευνών. Το σχήμα 1 παρουσιάζει γραφικά το σύστημα των εννοιών στο οποίο 

βασίζεται η λειτουργία του λεξικού (με κίτρινο χρώμα στο σχήμα) καθώς και τη σχέση 

του με ένα ευρύτερο μοντέλο τεκμηρίωσης των εμπειρικών ερευνών.  

Οι παρατηρησιακοί όροι και τα τεκμήρια διασυνδέονται συστηματικά κατά 

την τεκμηρίωση αλλά και κατά την ταξινόμηση,  με τη βοήθεια των ερευνητικών 

υποδομών. Το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων του σχήματος 1 παρουσιάζει τον 

τρόπο διασύνδεσης παρατηρησιακών όρων, ερευνών και βιβλίων κωδικοποίησης. 
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Σχήμα 1: Διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων που παρουσιάζει τη διασύνδεση όρων 
εννοιών, ερευνών και βιβλίων κωδικοποίησης. 

Με κίτρινο παρουσιάζονται οι οντότητες που περιλαμβάνονται στο λεξικό 
δεδομένων. 

Με πράσινο παρουσιάζονται οι οντότητες που υλοποιούνται σήμερα στις 
ερευνητικές υποδομές σύμφωνα με το Πρότυπο Τεκμηρίωσης DDI2 με άσπρο 
παρουσιάζονται προτεινόμενες οντότητες για να ενσωματωθούν στο μέλλον μαζί με 
αυτές του λεξικού στο Πρότυπο Τεκμηρίωσης. 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑ 

ΟΡΙΣΜΟ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΟΡΟΙ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΓΝΩΣΙΑΚΑ 

ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
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2. Εγχειρίδιο Χρήσης 

για τον επισκέπτη (Guest) 

Οι επιλογές που έχει ο επισκέπτης είναι οι εξής:  

 Να επιλέξει το μενού χρήσης: Ελληνικό ή Αγγλικό. 

 Αναζήτηση Όρου 

 Πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής από την αρχική σελίδα 

(Διατίθεται μόνο η ελληνική έκδοση). 

 Πρόσβαση στο σύστημα Αναφορών Harvard 2015 (πρωτότυπο αγγλικό 

κείμενο) 

 

ΑΡΧΙΚΗ 

Η αρχική σελίδα είναι η εξής: http://socialterms.aegean.gr/ 

Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται ο τίτλος του έργου στα πλαίσια του οποίου 

αναπτύχθηκε η παρούσα εφαρμογή καθώς και οι χρηματοδότες. 

 Το λεξικό περιέχει 2 μενού: το Ελληνικό και το Αγγλικό.  

 Η μετάβαση από το ένα στο άλλο γίνεται από τα αντίστοιχα εικονίδια/σημαίες 

που εμφανίζονται στο διαχειριστικό περιβάλλον πάνω δεξιά.  

Ακολουθούν οι οδηγίες χρήσης του Ελληνικού μενού. (Αντίστοιχα είναι η χρήση και 

του Αγγλικού) 

http://socialterms.aegean.gr/
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΡΟΥ 

Από την σελίδα «Αναζήτηση Όρου»  ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει όρους με 

βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

  «Αναζήτηση ως προς τον Όρο»: (Η αναζήτηση γίνεται μόνο ως προς τον 

ελληνικό όρο/ αντίστοιχα στο αγγλικό μενού η αναζήτηση γίνεται μόνο ως 

προς τον αγγλικό όρο) Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τον ελληνικό όρο 

που θέλουμε στην μηχανή αναζήτησης, επιλέγοντας αναζήτηση «ως προς τον 

Όρο» και πατώντας το πλήκτρο «Αναζήτηση». 

 Προσοχή!! Τον όρο μπορούμε να τον πληκτρολογήσουμε, είτε με όλα τα 

γράμματα μικρά, είτε με όλα τα γράμματα κεφαλαία, είτε βάζοντας μόνο το 

πρώτο γράμμα κεφαλαίο, είτε με τόνο είτε όχι. Στην περίπτωση που ο όρος 

που αναζητάμε δεν είναι καταχωρημένος (ή δεν έχει εγκριθεί ακόμα από 

κάποιον διαχειριστή του προγράμματος), εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. 

Ειδάλλως, ως αποτέλεσμα της αναζήτησης παρατίθενται ο όρος, ο ορισμός/οι 

ορισμοί του και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 

 «Αναζήτηση ως προς τον Συγγραφέα Ορισμού»: Μπορούμε να ζητήσουμε 

την εμφάνιση όλων  των όρων για τους οποίους είναι υπεύθυνος ένας 

συγκεκριμένος Συγγραφέας ορισμού. Αρκεί να εισάγουμε το επίθετό του στην 

μπάρα αναζήτησης, να επιλέξουμε αναζήτηση «ως προς τον Συγγραφέα 

ορισμού» και να πατήσουμε το πλήκτρο «Αναζήτηση». 
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 Προσοχή!! Ομοίως με πριν, το επίθετο του Συγγραφέα ορισμού μπορούμε να 

τον πληκτρολογήσουμε, είτε με όλα τα γράμματα μικρά, είτε με όλα τα 

γράμματα κεφαλαία, είτε βάζοντας μόνο το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, είτε με 

τόνο είτε όχι. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υπεύθυνος συγγραφέας 

ορισμού με το επίθετο που αναζητήσαμε, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. 

Ειδάλλως, ως αποτέλεσμα της αναζήτησης παρατίθενται όλοι οι όροι, οι 

ορισμοί τους και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τους οποίους είναι 

υπεύθυνος ο Συγγραφέας ορισμού που αναζητήσαμε. 

 Εμφάνιση όλων των όρων. 

Η αναζήτηση μας οδηγεί σε μια σελίδα όπου παρατίθενται οι καταχωρημένοι όροι 

και οι ορισμοί τους. Επιλέγοντας τη λέξη «Περισσότερα», θα σας εμφανιστούν οι εξής 

πληροφορίες: 

 Ο αγγλικός όρος και σε παρένθεση ο ελληνικός 

 Ο τύπος του όρου 

 Ο ορισμός του 

 Ο τύπος του ορισμού 

 Πιθανά σχόλια που αφορούν σε αυτόν τον ορισμό 

 Τα στοιχεία του υπεύθυνου συγγραφέα του ορισμού 

 Η λίστα με τις αναφορές 

 Η ημερομηνία και η ώρα τελευταίας επεξεργασίας 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ 

 Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης του λεξικού 

 Το σύστημα αναφορών Harvard 2015 
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3. Εγχειρίδιο Χρήσης 

για τον τεκμηριωτή (Data Curator) 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ 

 Για να εισέλθουμε ως τεκμηριωτής/data curator στο λεξικό, επιλέγουμε το 

πλήκτρο «Είσοδος» (αφού πρώτα έχουμε εγκριθεί ως τεκμηριωτές από τον 

τον διαχειριστή του λεξικού και μας έχουν δοθεί προσωπικοί κωδικοί). 

 Στην καρτέλα αυτή συμπληρώνουμε το «όνομα χρήστη», τον «κωδικό 

χρήστη» που μας έχει δοθεί. Επίσης, επιλέγουμε το είδος του χρήστη που 

είμαστε: «Τεκμηριωτής» και πατάμε το πλήκτρο «Είσοδος». 

 Μόλις εισέλθετε θα σας εμφανίζονται οι όροι με τους ορισμούς τους και τα 

διάφορα σχετικά στοιχεία τους.  

 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΗ 

 Από το περιβάλλον τεκμηριωτή, οι επιλογές που έχουμε είναι οι εξής: 

1. Να δούμε την αρχική σελίδα, στην οποία εμφανίζονται όλοι οι 

καταχωρημένοι όροι και οι ορισμοί τους. 

2. Να αναζητήσουμε κάποιον όρο με βάση κάποια κριτήρια. 

3. Να καταχωρήσουμε έναν νέο όρο. 

4. Να δούμε κάποια χρήσιμα έντυπα που είναι αναρτημένα 



 
 

Υποέργο 1 - ΕΠΑΕ ΑΙΓΑΙΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ& ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» της Πράξης «CESSDA ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη 
ελληνικών εταίρων για συµµετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών 
Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006» 

 
 

15 

 

5. Να εξέλθουμε από το σύστημα 

6. Να αλλάξουμε το μενού και να μεταβούμε στο αγγλικό, επιλέγοντας το 

εικονίδιο με την αγγλική σημαία, ανά πάσα στιγμή. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

Στην αρχική σελίδα παρατίθενται οι καταχωρημένοι όροι και οι ορισμοί τους. 

Επιλέγοντας τη λέξη «Περισσότερα», θα σας εμφανιστούν οι ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 Ο αγγλικός όρος και σε παρένθεση ο ελληνικός 

 Ο τύπος του όρου 

 Ο ορισμός του 

 Ο τύπος του ορισμού 

 Σχόλια που αφορούν αυτόν τον ορισμό (αν έχουν καταχωρηθεί) 

 Τα στοιχεία του υπεύθυνου συγγραφέα του ορισμού 

 Η λίστα με την βιβλιογραφία 

 Το όνομα του χρήστη (user) που έκανε την καταχώρηση 

 

 Η ημερομηνία και η ώρα τελευταίας επεξεργασίας 

 Κατάσταση έγκρισης: Αναμονή ή Εγκεκριμένος Όρος. 

 Όσο ένας όρος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για έγκριση από τον 

διαχειριστή (administrator), ο τεκμηριωτής μπορεί: 

o είτε να επεξεργαστεί τον όρο/ορισμό, επιλέγοντας «Επεξεργασία» 
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 Συγκεκριμένα μπορεί να επεξεργαστεί τα εξής πεδία: Όρος στα 

αγγλικά, όρος στα ελληνικά, τύπος όρου, ορισμός, τύπος 

ορισμού και σχόλια και συγγραφέας ορισμού. 

o είτε να προσθέσει μια νέα αντιστοίχιση αναφοράς σε έναν ορισμό, 

επιλέγοντας «Εισαγωγή νέας αντιστοίχισης αναφοράς». 

o είτε να εισάγει έναν νέο ορισμό, επιλέγοντας «Εισαγωγή νέου 

ορισμού». 

 Από την στιγμή που ένας όρος/ορισμός έχει εγκριθεί από τον διαχειριστή, ο 

τεκμηριωτής μπορεί μόνο: 

o να προσθέσει ένα νέο ορισμό. 

 Όταν κάποιος όρος έχει εγκριθεί, εμφανίζεται και το όνομα του διαχειριστή 

που τον ενέκρινε, έτσι ώστε να μπορεί ο τεκμηριωτής να επικοινωνήσει μαζί 

του αν χρειαστεί κάτι. (Τα στοιχεία όλων των τεκμηριωτών και των 

διαχειριστών είναι αναρτημένα στα Χρήσιμα Έγγραφα) 
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Στην σελίδα αυτή, μπορούμε να αναζητήσουμε όρους με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια: 

 «Αναζήτηση ως προς τον Όρο»: Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τον 

ελληνικό όρο που θέλουμε (αν είμαστε στο ελληνικό μενού. Αν είμαστε στο 

αγγλικό μενού η αναζήτηση γίνεται μόνο με τον αγγλικό όρο) στην μηχανή 

αναζήτησης, επιλέγοντας αναζήτηση «ως προς τον Όρο» και πατώντας το 

πλήκτρο «Αναζήτηση». 

 Προσοχή!! Τον όρο μπορούμε να τον πληκτρολογήσουμε, είτε με όλα τα 

γράμματα μικρά, είτε με όλα τα γράμματα κεφαλαία, είτε βάζοντας μόνο το 

πρώτο γράμμα κεφαλαίο, είτε με τόνο είτε όχι. Στην περίπτωση που ο όρος 

που αναζητάμε δεν είναι καταχωρημένος, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. 

Ειδάλλως, ως αποτέλεσμα της αναζήτησης παρατίθενται ο όρος, ο ορισμός 

του και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 

 «Αναζήτηση ως προς τον Συγγραφέα Ορισμού»: Μπορούμε να ζητήσουμε 

την εμφάνιση όλων  των όρων για τους οποίους είναι υπεύθυνος ένας 

συγκεκριμένος Συγγραφέας ορισμού. Αρκεί να εισάγουμε το επίθετό του στην 

μπάρα αναζήτησης, να επιλέξουμε αναζήτηση «ως προς τον Συγγραφέα 

ορισμού» και να πατήσουμε το πλήκτρο «Αναζήτηση». 

 Προσοχή!! Ομοίως με πριν, το επίθετο του Συγγραφέα ορισμού μπορούμε να 

τον πληκτρολογήσουμε, είτε με όλα τα γράμματα μικρά, είτε με όλα τα 

γράμματα κεφαλαία, είτε βάζοντας μόνο το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, είτε με 

τόνο είτε όχι. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υπεύθυνος συγγραφέας  
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ορισμού με το επίθετο που αναζητήσαμε, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. 

Ειδάλλως, ως αποτέλεσμα της αναζήτησης παρατίθενται όλοι οι όροι, οι 

ορισμοί τους και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τους οποίους είναι 

υπεύθυνος ο Συγγραφέας ορισμού που αναζητήσαμε. 

 «Αναζήτηση ως προς τον τεκμηριωτή»: Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε την 

εμφάνιση όλων των όρων τους οποίους έχει εισάγει ένας συγκεκριμένος 

τεκμηριωτής (data curator). Αρκεί να εισάγουμε το username του στην μπάρα 

αναζήτησης, να επιλέξουμε «αναζήτηση ως προς τον τεκμηριωτή» και να 

πατήσουμε το πλήκτρο «Αναζήτηση». Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

κάποιος τεκμηριωτής με το username που αναζητήσαμε, εμφανίζεται σχετικό 

μήνυμα. Ειδάλλως, ως αποτέλεσμα της αναζήτησης παρατίθενται όλοι οι 

όροι, οι ορισμοί τους και όλες οι σχετικές πληροφορίες που έχουν εισαχθεί 

από τον τεκμηριωτή που επιλέξαμε. Τα ονόματα όλων των τεκμηριωτών 

βρίσκονται στο αρχείο «Στοιχεία Χρηστών» στην καρτέλα «Χρήσιμα αρχεία». 

Προσοχή! Ανεξάρτητα από το κριτήριο της αναζήτησής μου, μπορώ να 

αναζητήσω όρους απλά πληκτρολογώντας την αρχή της λέξης που με 

ενδιαφέρει. Π.χ. κοινων και θα μου εμφανιστούν σε αυτή την περίπτωση όλοι 

οι καταχωρημένοι όροι που περιέχουν στον τίτλο τους το «κοινων». 

 Εμφάνιση όλων των όρων – Ουσιαστικά ζητάμε την μετάβαση στην αρχική 

σελίδα. 

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης μας οδηγούν ουσιαστικά σε μια καρτέλα ίδιας 

λογικής με την αρχική σελίδα. 
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ΝΕΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  

 ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα βήματα της καταχώρησης ενός νέου όρου πρέπει να γίνουν 

αυστηρά με την σειρά που περιγράφονται παρακάτω!!! Μην παραλείπετε 

κάποιο βήμα, εκτός και αν η σελίδα στην οποία βρίσκεστε σας δίνει αυτή 

την επιλογή. Π.χ. επεξεργασία. 

 

1ο Βήμα: Δήλωση Στοιχείων του Όρου 

 Από το διαχειριστικό περιβάλλον, επιλέγουμε «Νέα καταχώρηση». 

 Συμπληρώνουμε τα πεδία που μας ζητιούνται: 

o Όρος στα αγγλικά (απαραιτήτως) 

o Όρος στα ελληνικά (Οι όροι συμπληρώνονται με το πρώτο γράμμα 

τους Κεφαλαίο. Αν οι όροι αποτελούνται από περισσότερες λέξεις 

τότε βάζουμε το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης κεφαλαίο, π.χ. 

Ποιοτική Έρευνα) 

 Προσοχή! Στην περίπτωση που δεν υπάρχει στην ορολογία ο 

ελληνικός αντίστοιχος όρος, το πεδίο αυτό ΔΕΝ το αφήνουμε 

κενό, αλλά δηλώνουμε ξανά τον αγγλικό όρο. Π.χ. Αγγλικός 

όρος: Habitus. Ελληνικός όρος: Habitus 

o Τύπος όρου (Φαινόμενο, Αντικείμενο, Χαρακτηριστικό, Σχέση, Άλλο).  

 Επιλέγουμε το πλήκτρο «Έλεγχος και Συνέχεια». 

 Προσοχή!! Ο τεκμηριωτής φέρει την ευθύνη για την σωστή ορθογραφία των 

όρων.  

  



 
 

Υποέργο 1 - ΕΠΑΕ ΑΙΓΑΙΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ& ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» της Πράξης «CESSDA ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη 
ελληνικών εταίρων για συµµετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών 
Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006» 

 
 

20 

 

 Αν ο όρος που προσπαθείτε να καταχωρήσετε υπάρχει ήδη, θα σας 

εμφανιστεί σχετικό μήνυμα, αλλιώς συνεχίζετε κανονικά στην εξής σελίδα: 

 

2ο Βήμα: Δήλωση στοιχείων του ορισμού 

 

 Σε αυτή την σελίδα πρέπει να καταχωρήσετε τον ορισμό του όρου, τον τύπο 

του ορισμού και πιθανά σχόλια. Αν στο πεδίο των σχολίων δεν έχουμε κάτι να 

καταχωρήσουμε, το αφήνουμε απλά κενό. 

 Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση επιλέγετε το πλήκτρο «Καταχώρηση». 

 

3ο Βήμα: Δήλωση Υπεύθυνου Συγγραφέα 

 Σε αυτό το βήμα, καλείστε να επιλέξετε το όνομα του υπεύθυνου συγγραφέα 

από την λίστα. Τέλος, επιλέγετε το πλήκτρο «Αντιστοίχιση συγγραφέα». 

 Στην επόμενη σελίδα έχετε τις εξής επιλογές: 

1. Να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του όρου και του ορισμού 

2. Να δηλώσετε τα στοιχεία της βιβλιογραφίας, σύμφωνα με το πρότυπο 

Αναφορών Harvard 2015. Το επίσημο έγγραφο είναι αναρτημένο στα 

«Χρήσιμα Έγγραφα» του λεξικού. Επίσης, εκεί είναι αναρτημένο και ένα πιο 

συνοπτικό -βοηθητικό αρχείο μεταφρασμένο στα ελληνικά. 

 Για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση, δηλώνουμε τα στοιχεία της 

βιβλιογραφίας. 
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4ο Βήμα: Δήλωση στοιχείων βιβλιογραφίας 

1η Περίπτωση: Επιλογή από την ήδη διαθέσιμη βιβλιογραφία του λεξικού 

 Στην καρτέλα «Επιλογή Αναφοράς, μπορούμε να ελέγξουμε αν το 

βιβλίο/άρθρο/κλπ που θέλουμε να δηλώσουμε είναι ήδη καταχωρημένο και 

τότε απλά το επιλέγουμε από την λίστα. (Η βιβλιογραφία παρατίθεται κατά 

αλφαβητική σειρά). 

 Στην καρτέλα αυτή πρέπει να δηλώσουμε και τον αριθμό της σελίδας στον 

οποίον εντοπίσαμε τα δεδομένα μας. Αυτό γίνεται ως εξής: 

o Αν ο ορισμός βρίσκεται μόνο σε μια σελίδα, π.χ. στην 115 την 

δηλώνουμε ως εξής: σ. 115. 

o Αν ο ορισμός είναι γραμμένος σε διαδοχικές σελίδες τις δηλώνουμε 

ως εξής: Π.χ. σ. 214 – 220. 

o Αν ο ορισμός βρίσκεται σε διάσπαρτες σελίδες τις δηλώνουμε ως εξής: 

σ. 214, 225, 230. 

o Αν δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των σελίδων, το πεδίο αυτό το 

αφήνουμε κενό. 

 Ολοκληρώνουμε, πατώντας το πλήκτρο «Αντιστοίχιση αναφοράς». 
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2η Περίπτωση: Καταχώρηση μιας νέας αναφοράς 

 Στην καρτέλα «Νέα Αναφορά», δηλώνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

 Προσοχή!! Για την ορθή συμπλήρωση αυτών των πεδίων χρειάζεται να 

ανατρέξετε στα 2 αρχεία που είναι αναρτημένα στο λεξικό: 

o Το πρωτότυπο «Σύστημα Αναφορών Harvard 2015»  στα αγγλικά. 

o Και  το βοηθητικό αρχείο που είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά 

«Χρήσιμες οδηγίες για το σύστημα αναφορών Harvard 2015». 

 

 Προσοχή στην συμπλήρωση αυτών των πεδίων (δίνουμε ενδεικτικά ως 

παράδειγμα την βιβλ. Αναφορά:  

Νικολόπουλος, Χ., 2015. Κοινωνιολογία και Έρευνα. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 

214-220 

Ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία στίξης !!! 

o Όνομα συγγραφέα: Νικολόπουλος, Χ., 

o Χρονολογία: 2015 

o Σειριακός αριθμός: Αν αυτή η βιβλ. Αναφορά δηλώνεται για 1η φορά, 

στο πεδίο αυτό βάζουμε μια τελεία «.». Αν όμως, στο ΙΔΙΟ έτος, ο 

ΙΔΙΟΣ συγγραφέας έχει κι άλλο (ή κι άλλα) βιβλίο (βιβλία), τότε 

πρέπει στο πεδίο αυτό να δηλώσουμε τον σειριακό αριθμό (μικρό 

γράμμα της λατινικής αλφαβήτου, π.χ. a, b, c κλπ) ακολουθούμενο 

από την τελεία «.» Π.χ. «b.» 

( βλέπε το αρχείο με το σύστημα παραπομπών Harvard 2015 για 
αντίστοιχη περίπτωση.) 
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Προσοχή!! Ο σειριακός αριθμός είναι απλώς ενδεικτικός της σειράς 
με την οποία καταχωρήθηκαν οι βιβλιογραφικές αναφορές στην 
εφαρμογή. 

o Τίτλος: Κοινωνιολογία και Έρευνα. 

Προσοχή!! Στο πεδίο αυτό συμπληρώνουμε, αναλόγως την 

περίπτωση της βιβλ. Αναφοράς που θέλουμε να καταχωρήσουμε, και 

ΟΛΕΣ  τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες, όπως π.χ. όνομα εκδότη, 

όνομα μεταφραστή, αριθμός έκδοσης βιβλίου, ή τίτλος άρθρου, 

τίτλος περιοδικού, link κλπ. 

o Τοποθεσία: Αθήνα:     (δηλώνουμε δηλ. τον τόπο έκδοσης) 

o Εκδότης: Μεταίχμιο,    (δηλώνουμε δηλ. τον εκδοτικό οίκο) 

o Σελίδες: 

 Αν ο ορισμός βρίσκεται μόνο σε μια σελίδα, π.χ. στην 115 την 

δηλώνουμε ως εξής: σ. 115. 

 Αν ο ορισμός είναι γραμμένος σε διαδοχικές σελίδες τις 

δηλώνουμε ως εξής: Π.χ. σ. 214 – 220. 

 Αν ο ορισμός βρίσκεται σε διάσπαρτες σελίδες τις δηλώνουμε 

ως εξής: σ. 214, 225, 230. 

 Αν δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των σελίδων, το πεδίο αυτό το 

αφήνουμε κενό. Αλλά Προσοχή!! Στο προηγούμενο πεδίο του 

Εκδότη, πρέπει μετά το όνομα του εκδοτικού οίκου αντί για 

κόμμα να βάλουμε τελεία «.»!!!! 

 Τέλος πατάμε το πλήκτρο «Καταχώρηση Αναφοράς». 
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 Παρατήρηση 1η: Αν στην βιβλιογραφία θέλετε να καταχωρήσετε το link μιας 

ιστοσελίδας όπου εντοπίσατε τον όρο/ορισμό, τότε συμπληρώνετε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες (σύμφωνα με το πρότυπο Harvard 2015) στο 

πεδίο «Τίτλος» και τα υπόλοιπα τα αφήνετε κενά. 

 Παρατήρηση 2η: Αν στην βιβλιογραφία θέλετε να καταχωρήσετε ένα άρθρο 

περιοδικού, τότε συμπληρώνετε εκείνα τα πεδία για τα οποία έχετε 

πληροφορίες, και στο πεδίο «Τίτλος» βάζετε όλα τα στοιχεία του άρθρου, π.χ. 

τεύχος, τόμος κλπ 

 Παρατήρηση 3η: Όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω, έχετε το δικαίωμα να 

διαγράψετε την αντιστοίχιση μίας αναφοράς από έναν συγκεκριμένο ορισμό 

ενός όρου, σε περίπτωση που έχετε διαπιστώσει κάποιο λάθος. Απλά 

χρειάζεται να την καταχωρήσετε εκ νέου. Να θυμάστε ότι η διαδικασία της 

διαγραφής αναφοράς δεν μπορεί να αναιρεθεί. 

 Στην σελίδα που θα εμφανιστεί, επαναλαμβάνουμε όσες φορές χρειαστεί την 

διαδικασία της καταχώρησης αναφοράς, αν έχουμε να δηλώσουμε και άλλη 

βιβλιογραφία. Ή απλά, μπορούμε να επεξεργαστούμε στοιχεία του όρου και 

του ορισμού. 

 Σημείωση: Κάθε φορά που πατάτε πάνω στις καρτέλες «Επιλογή Αναφοράς», 

«Νέα Αναφορά,» ανοίγει ή κλείνει το περιεχόμενό τους. 

 Έχοντας ολοκληρώσει την καταχώρησή σας, μπορείτε είτε να πλοηγηθείτε σε 

όποια καρτέλα θέλετε στο επιστημονικό λεξικό, ή να αλλάξετε μενού 

καταχώρησης ή να εξέλθετε τελείως από το σύστημα (επιλέγοντας την 

καρτέλα «Έξοδος»). 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 Ο τεκμηριωτής μπορεί να επεξεργαστεί έναν όρο, όσο αυτός είναι ακόμα σε 

κατάσταση αναμονής (δηλαδή δεν έχει εγκριθεί από τον διαχειριστή), 

μεταβαίνοντας στην αρχική σελίδα ή από την καρτέλα της αναζήτησης, 

επιλέγοντας τον όρο/ορισμό που θέλει να επεξεργαστεί και επιλέγοντας το 

πλήκτρο «Επεξεργασία». 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 Ο τεκμηριωτής μπορεί να προσθέσει μια αναφορά σε έναν ορισμό, όσο αυτός 

είναι ακόμα σε κατάσταση αναμονής (δηλαδή δεν έχει εγκριθεί από τον 

διαχειριστή), μεταβαίνοντας στην αρχική σελίδα ή από την καρτέλα της 

αναζήτησης, επιλέγοντας τον όρο/ορισμό που θέλει να επεξεργαστεί και 

επιλέγοντας το πλήκτρο «Εισαγωγή νέας αντιστοίχισης αναφοράς». 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΟΡΟ 

 Στην περίπτωση που θέλουμε να καταχωρήσουμε έναν νέο ορισμό σε κάποιον 

ήδη καταχωρημένο όρο, τότε πρέπει από την «Αρχική σελίδα» ή από την 

«Αναζήτηση», να εντοπίσουμε τον όρο, να ανοίξουμε όλες τις σχετικές 

πληροφορίες του και να πατήσουμε το πλήκτρο «Εισαγωγή νέου ορισμού». Η 

διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με αυτήν που περιγράφεται στην ενότητα «ΝΕΑ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ». 

 Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία κατά τον ίδιο τρόπο όσες φορές χρειαστεί, 

αναλόγως το πλήθος των ορισμών που θέλουμε να καταχωρήσουμε.  
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Στην σελίδα αυτή ο τεκμηριωτής έχει πρόσβαση στα εξής έντυπα: 

 Εγχειρίδιο Χρήσης 

 Σύστημα Αναφορών Harvard 2015 

 Χρήσιμες οδηγίες για το σύστημα αναφορών Harvard 2015 

 Στοιχεία τεκμηριωτών-διαχειριστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://socialterms.aegean.gr/docs/manual.docx
http://socialterms.aegean.gr/docs/Harvard_referencing_2015.pdf
http://socialterms.aegean.gr/docs/Harvard%202015.docx
http://socialterms.aegean.gr/docs/users-superusers.pdf
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4. Εγχειρίδιο Χρήσης 

για τον διαχειριστή της εφαρμογής (Administrator) 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ 

 

 Η αρχική σελίδα είναι η εξής: http://socialterms.aegean.gr/ 

 Το λεξικό περιέχει 2 μενού: το Ελληνικό και το Αγγλικό.  

 Η μετάβαση από το ένα στο άλλο γίνεται από τα αντίστοιχα εικονίδια/σημαίες 

που εμφανίζονται στο διαχειριστικό περιβάλλον πάνω δεξιά.  

 

 Ακολουθούν οι οδηγίες χρήσης του Ελληνικού μενού. (Αντίστοιχα είναι η 

χρήση και του Αγγλικού) 

 Για να εισέλθουμε ως διαχειριστής/administrator στο λεξικό, επιλέγουμε το 

πλήκτρο «Είσοδος». 

 Στην καρτέλα αυτή συμπληρώνουμε το «όνομα χρήστη», τον «κωδικό 

χρήστη» που μας έχει δοθεί. Επίσης, επιλέγουμε το είδος του χρήστη που 

είμαστε: «Διαχειριστής» και πατάμε το πλήκτρο «Είσοδος». 

 Μόλις εισέλθετε θα σας εμφανίζονται οι όροι με τους ορισμούς τους και τα 

διάφορα σχετικά στοιχεία τους.  

 

http://socialterms.aegean.gr/
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Από το διαχειριστικό περιβάλλον, οι επιλογές που έχουμε είναι οι εξής: 

 Να δούμε την αρχική σελίδα, στην οποία εμφανίζονται όλοι οι καταχωρημένοι 

όροι και οι ορισμοί τους. 

 Να αναζητήσουμε κάποιον όρο με βάση κάποια κριτήρια. 

 Να καταχωρήσουμε έναν νέο συγγραφέα ορισμού 

 Να δούμε κάποια χρήσιμα έντυπα που είναι αναρτημένα 

 Να εξέλθουμε από το σύστημα 

 Να αλλάξουμε το μενού και να μεταβούμε στο αγγλικό, επιλέγοντας το 

εικονίδιο με την αγγλική σημαία. 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

Στην αρχική σελίδα παρατίθενται οι καταχωρημένοι όροι και οι ορισμοί τους. 

Επιλέγοντας τη λέξη «Περισσότερα», θα σας εμφανιστούν οι εξής πληροφορίες: 

 Ο αγγλικός όρος και σε παρένθεση ο ελληνικός 

 Ο τύπος του όρου 

 Ο ορισμός του 

 Ο τύπος του ορισμού 

 Σχόλια που αφορούν αυτόν τον ορισμό (αν έχουν καταχωρηθεί κάποια) 

 Τα στοιχεία του υπεύθυνου συγγραφέα του ορισμού 

 Η λίστα με την βιβλιογραφία 

 Το όνομα του τεκμηριωτή που έκανε την καταχώρηση 

 Η ημερομηνία και η ώρα τελευταίας επεξεργασίας 

 Κατάσταση έγκρισης: Αναμονή ή Εγκεκριμένος Όρος. 
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 Όσο ένας όρος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για έγκριση από τον 

διαχειριστή, ο τεκμηριωτής μπορεί: 

o είτε να επεξεργαστεί τον όρο/ορισμό, επιλέγοντας «Επεξεργασία» 

o είτε να εισάγει μια νέα αντιστοίχιση αναφοράς σε έναν ορισμό, 

επιλέγοντας «Εισαγωγή νέας αντιστοίχισης αναφοράς». 

o είτε να εισάγει έναν νέο ορισμό, επιλέγοντας «Εισαγωγή νέου 

ορισμού». 

 Από την στιγμή που ένας όρος/ορισμός έχει εγκριθεί από τον διαχειριστή, ο 

τεκμηριωτής μπορεί μόνο: 

o να προσθέσει ένα νέο ορισμό. 

 Εμφανίζεται και το όνομα του τεκμηριωτή που καταχώρησε τον όρο/ορισμό, 

έτσι ώστε να μπορεί ο διαχειριστής να επικοινωνήσει μαζί του αν χρειαστεί 

κάτι. (Τα στοιχεία όλων των τεκμηριωτών και των διαχειριστών είναι 

αναρτημένα στα Χρήσιμα Έγγραφα) 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Στην σελίδα αυτή, μπορούμε να αναζητήσουμε όρους με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια: 

 «Αναζήτηση ως προς τον Όρο»: Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τον 

ελληνικό όρο που θέλουμε (αν είμαστε στο ελληνικό μενού. Αν είμαστε στο 

αγγλικό μενού η αναζήτηση γίνεται μόνο με τον αγγλικό όρο) στην μηχανή  
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αναζήτησης, επιλέγοντας αναζήτηση «ως προς τον Όρο» και πατώντας το 

πλήκτρο «Αναζήτηση». 

 Προσοχή!! Τον όρο μπορούμε να τον πληκτρολογήσουμε, είτε με όλα τα 

γράμματα μικρά, είτε με όλα τα γράμματα κεφαλαία, είτε βάζοντας μόνο το 

πρώτο γράμμα κεφαλαίο, είτε με τόνο είτε όχι. Στην περίπτωση που ο όρος 

που αναζητάμε δεν είναι καταχωρημένος, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. 

Ειδάλλως, ως αποτέλεσμα της αναζήτησης παρατίθενται ο όρος, ο ορισμός 

του και όλες οι σχετικές πληροφορίες. 

 «Αναζήτηση ως προς τον Συγγραφέα Ορισμού»: Μπορούμε να ζητήσουμε 

την εμφάνιση όλων  των όρων για τους οποίους είναι υπεύθυνος ένας 

συγκεκριμένος Συγγραφέας ορισμού. Αρκεί να εισάγουμε το επίθετό του στην 

μπάρα αναζήτησης, να επιλέξουμε αναζήτηση «ως προς τον Συγγραφέα 

ορισμού» και να πατήσουμε το πλήκτρο «Αναζήτηση». 

 Προσοχή!! Ομοίως με πριν, το επίθετο του Συγγραφέα ορισμού μπορούμε να 

τον πληκτρολογήσουμε, είτε με όλα τα γράμματα μικρά, είτε με όλα τα 

γράμματα κεφαλαία, είτε βάζοντας μόνο το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, είτε με 

τόνο είτε όχι. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υπεύθυνος συγγραφέας 

ορισμού με το επίθετο που αναζητήσαμε, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. 

Ειδάλλως, ως αποτέλεσμα της αναζήτησης παρατίθενται όλοι οι όροι, οι 

ορισμοί τους και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τους οποίους είναι 

υπεύθυνος ο Συγγραφέας ορισμού που αναζητήσαμε. 
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 «Αναζήτηση ως προς τον τεκμηριωτή»: Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε την 

εμφάνιση όλων των όρων τους οποίους έχει εισάγει ένας συγκεκριμένος 

τεκμηριωτής. Αρκεί να εισάγουμε το username του στην μπάρα αναζήτησης, 

να επιλέξουμε «αναζήτηση ως προς τον τεκμηριωτή» και να πατήσουμε το 

πλήκτρο «Αναζήτηση». Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος 

τεκμηριωτής με το username που αναζητήσαμε, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. 

Ειδάλλως, ως αποτέλεσμα της αναζήτησης παρατίθενται όλοι οι όροι, οι 

ορισμοί τους και όλες οι σχετικές πληροφορίες που έχουν εισαχθεί από τον 

τεκμηριωτή που επιλέξαμε. Τα ονόματα όλων των τεκμηριωτών βρίσκονται 

στην καρτέλα «Χρήσιμα αρχεία». 

 Προσοχή! Ανεξάρτητα από το κριτήριο της αναζήτησής μου, μπορώ να 

αναζητήσω όρους απλά πληκτρολογώντας την αρχή της λέξης που με 

ενδιαφέρει. Π.χ. κοινων και θα μου εμφανιστούν σε αυτή την περίπτωση όλοι 

οι καταχωρημένοι όροι που περιέχουν στον τίτλο τους το «κοινων». 

 Εμφάνιση όλων των όρων – Ουσιαστικά ζητάμε την μετάβαση στην αρχική 

σελίδα. 

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης μας οδηγούν ουσιαστικά σε μια καρτέλα ίδιας 

λογικής με την αρχική σελίδα. 
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ΝΕΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να καταχωρήσετε έναν νέο υπεύθυνο συγγραφέα και τα 

σχετικά στοιχεία του, ώστε να προστεθεί το όνομά του στη λίστα των υπευθύνων 

συγγραφέων (στο μενού των τεκμηριωτών). 

Παράδειγμα: 

Όνομα συγγραφέα: Μάνος 

Επώνυμο συγγραφέα: Σαββάκης 

Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ειδικά για το πεδίο Ιδιότητα πρέπει να δηλώνουμε: 

1. βαθμίδα (αν είναι καθηγητής)/ή απλά να αναφέρουμε αν  είναι Υποψήφιος 

Διδάκτωρ, 

2. Τμήμα και  

3. Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει ο υπεύθυνος συγγραφέας. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: msavvakis@soc.aegean.gr 

Τηλέφωνο: 2251036556 

 Όταν θα έχετε συμπληρώσει την καρτέλα με τα στοιχεία του υπεύθυνου 

συγγραφέα, επιλέγετε το πλήκτρο «Ολοκλήρωση εισαγωγής». 

 

 

mailto:msavvakis@soc.aegean.gr
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Ο διαχειριστής μπορεί από την αρχική σελίδα ή μέσω της καρτέλας της αναζήτησης, 

να επιλέξει έναν όρο/ορισμό και να τον επεξεργαστεί. Τα ήδη επεξεργασίας που 

μπορεί να κάνεις είναι τα ακόλουθα: 

 Να διαγράψει μια συγκεκριμένη αναφορά από έναν ορισμό. 

 Να εγκρίνει έναν όρο που έχει καταχωρήσει ένας τεκμηριωτής. 

 Να ακυρώσει την έγκριση ενός ορισμού. 

 Να διαγράψει έναν συγκεκριμένο ορισμό. 

 Να διαγράψει έναν συγκεκριμένο όρο. 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΟΡΙΣΜΟΥ 

 Ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει μια συγκεκριμένη αναφορά από έναν 

ορισμό, μεταβαίνοντας στην αρχική σελίδα (ή μέσω της καρτέλας της 

αναζήτησης), επιλέγοντας τον όρο/ορισμό που θέλει να επεξεργαστεί και 

επιλέγοντας το πλήκτρο «Διαγραφή αντιστοίχισης αναφοράς-ορισμού». 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 

 Ο διαχειριστής μπορεί να εγκρίνει έναν ορισμό που έχει καταχωρήσει ένας 

τεκμηριωτής. Από την στιγμή που γίνεται η έγκριση, ο ορός/ορισμός αυτός θα 

μπορεί να εμφανιστεί και στο μενού του επισκέπτη.   
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ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ 

 Ο διαχειριστής μπορεί να ακυρώσει την έγκριση ενός ορισμού που έχει 

καταχωρήσει ένας τεκμηριωτής. Από την στιγμή που γίνεται η ακύρωση αυτή, 

ο όρος/ορισμός αυτός είναι πάλι διαθέσιμος στον χρήστη για επεξεργασία. 

Αλλά δεν εμφανίζεται πλέον στο μενού του επισκέπτη (μέχρι να εγκριθεί εκ 

νέου). 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 

 Ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει έναν συγκεκριμένο ορισμό από έναν 

όρο. Αυτόματα διαγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του ορισμού.  

Προσοχή!! Αν ο ορισμός αυτός είναι ο ένας και μοναδικός ενός όρου, 

αυτόματα θα διαγραφεί και ο όρος.  

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΟΥ 

 Ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει έναν συγκεκριμένο όρο. Αυτόματα 

διαγράφονται και όλες οι σχετικές πληροφορίες του και όλοι οι ορισμοί που 

του έχουν καταχωρηθεί. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής έχει πρόσβαση στα εξής έντυπα: 

 Εγχειρίδιο Χρήσης 

 Σύστημα Αναφορών Harvard 2015 

 Χρήσιμες οδηγίες για το σύστημα αναφορών Harvard 2015 

 Στοιχεία τεκμηριωτών-διαχειριστών. 

http://socialterms.aegean.gr/docs/manual.docx
http://socialterms.aegean.gr/docs/Harvard_referencing_2015.pdf
http://socialterms.aegean.gr/docs/Harvard%202015.docx
http://socialterms.aegean.gr/docs/users-superusers.pdf

