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Δηζαγσγή 

 

Ζ Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπλέηαμε ηηο «Οδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή 

πηπρηαθψλ ή δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ» πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη 

πξνπηπρηαθνί ή κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, θαζψο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, λα 

εηνηκάζνπλ ην ηειηθφ πξνο θαηάζεζε θείκελν, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ησλ δηαηξηβψλ πνπ γίλνληαη απνδεθηέο γηα ηελ απνλνκή ησλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ.  

 Σν πεξηερφκελν ηεο πξνπηπρηαθήο ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

είλαη επζχλε ηνπ πξνπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, αληίζηνηρα, θαη 

ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή θαη ησλ άιισλ δχν κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή 

επηηξνπή. Ζ παξνπζίαζε, φκσο, ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα ηεξεί κε ζρνιαζηηθφηεηα ηνπο βαζηθνχο 

θαλφλεο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην θείκελν. 

 Οη νδεγίεο πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

παξνπζίαζε ηεο πξνπηπρηαθήο ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ηε 

ζπγγξαθή ηνπο. Δπίζεο, πξνηείλνληαη ζρεηηθά θείκελα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνχλ νη 

θνηηεηέο  θαη παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα θαη ππνδείγκαηα.  

 Ζ πηπρηαθή ή δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη 

ζε κία απφ ηηο θχξηεο επξσπατθέο γιψζζεο (αγγιηθά, γαιιηθά ή γεξκαληθά), ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ζπνπδψλ θάζε ηκήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη εξγαζίεο ή ε δηαηξηβή πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη θαη απφ κία πεξίιεςε (ππφζεζε ή εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζθνπφο, κεζνδνινγία, 

απνηειέζκαηα, ζπκπεξάζκαηα) ζηα ειιεληθά, έθηαζεο έσο 500 ιέμεηο. Αληηζηνίρσο, νη πηπρηαθέο ή 

δηπισκαηηθέο εξγαζίεο θαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ ππνβάιινληαη ζηα ειιεληθά, πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κία πεξίιεςε ζηα αγγιηθά, έθηαζεο έσο 500 ιέμεηο. 

 Ζ έθηαζε ησλ πηπρηαθψλ ή δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ 

νξίδεηαη σο αξηζκφο ιέμεσλ (ζηνλ νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ην εμψθπιιν, ηα πεξηερφκελα, ε 

πεξίιεςε, ε βηβιηνγξαθία θαη ηα παξαξηήκαηα) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θάζε Σκήκαηνο.   

Ζ παξνπζίαζε ησλ πηπρηαθψλ ή δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ζπγγξαθηθφ χθνο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ American Psychological 

Association (APA):  

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American    

Psychological Association (6th edition). Washington, DC: APA. 
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Ζ επηινγή ηνπ APA style θαη ε πεξαηηέξσ πηνζέηεζή ηνπ σο ζπγγξαθηθφ χθνο θαη ηδηαίηεξα 

σο πξφηππν ζχληαμεο βηβιηνγξαθηθψλ παξαπνκπψλ ζηνλ νδεγφ δελ είλαη ηπραία: είλαη ηδηαίηεξα 

δεκνθηιέο, φρη κφλν ζηηο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά ζρεδφλ ζην ζχλνιν 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θαη απαληάηαη επξέσο ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη γεληθφηεξα ζηηο 

επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο. Δίλαη έλα πξφηππν πνπ αλαπηχζζεηαη απφ κηα κεγάιε θαη ηζρπξή 

νκάδα επηζηεκφλσλ (American Psychological Association) θαη αλαλεψλεηαη ζε εθδφζεηο εδψ θαη  80 

πεξίπνπ ρξφληα,  ελψ έρεη κεηαθξαζηεί ζε αξθεηέο γιψζζεο. 

Αο ζεκεησζεί φηη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζην ζηάδην ηεο ζπγγξαθήο 

ησλ δηαηξηβψλ ηνπο αθνινπζνχλ ην ζπγγξαθηθφ χθνο πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ην νηθείν Σκήκα. 

Όκσο, νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ ην πξνηεηλφκελν εμψθπιιν θαη ηε δηάηαμε ησλ αξρηθψλ ζειίδσλ. 

Ζ ειεθηξνληθή θαηάζεζε ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ─ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ νδεγνχ ─ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή (Βηβιηνζήθε → Φεθηαθή βηβιηνζήθε-Πάλδεκνο → Φφξκα ππνβνιήο ςεθηαθνχ 

πιηθνχ → ππνβνιή) θαη ε ζρεηηθή βεβαίσζε πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηφο ηνπο πξηλ απφ 

ηελ νξθσκνζία ηνπο.  

Δπηπιένλ, νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ πξηλ απφ ηελ νξθσκνζία ηνπο έλα έληππν αληίγξαθν ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπο 

δηαηξηβήο δεκέλν κε πξάζηλν ιηλφ δέζηκν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Βηβιηνζήθεο.  
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Γεληθέο νδεγίεο 

Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία ζπληζηνχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ελψ ε πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί επηινγή ησλ θνηηεηψλ. Ζ εθπφλεζή 

ηνπο είλαη κέξνο ηεο αθαδεκατθήο άζθεζεο θαη καζεηείαο θαη αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα: 

 πξσηνηππία ηνπ αληηθεηκέλνπ – ζέκαηνο, 

 θξηηηθή αληίιεςε γηα ηελ ππάξρνπζα ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ηθαλφηεηα έθζεζήο ηεο, 

 ζεκειίσζε απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ, 

 αθαηξεηηθή θαη ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα, ινγηθή δνκή θαη ζπλέπεηα, 

 ηεθκεξίσζε απφςεσλ θαη πιεξνθνξηψλ (ππνζεκεηψζεηο – παξαπνκπέο - παξαζέκαηα), 

 πιεξφηεηα βηβιηνγξαθίαο θαη πεγψλ, 

 πξνζεγκέλε δηαηχπσζε, νξζή γξαθή, νξζή  ζχληαμε, ζπλνιηθή επηκέιεηα,  

 ζαθήο θαη εχιεπηε δνκή (ζαθήο δηάθξηζε ζε θεθάιαηα, ελφηεηεο, ππνελφηεηεο θ.ιπ.), 

 ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη νδεγηψλ γηα ηε ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε. 

 

Σνλίδεηαη φηη ε πηπρηαθή ή δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, φπσο θάζε 

επηζηεκνληθή εξγαζία, πξέπεη λα  

 νξίδνπλ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηα εξσηήκαηα ζηα νπνία ζηνρεχνπλ λα απαληήζνπλ,  

 αληρλεχνπλ ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία,  

 ζπλδένπλ ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ (αλ ππάξρεη) κε ηα 

εξσηήκαηα απηά, θαη  

 θαζηζηνχλ ζαθή ηε ζπκβνιή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ή ηεο δηαηξηβήο ζηελ απάληεζε ησλ 

εξσηεκάησλ, θαζψο θαη ηα πξσηφηππα ζηνηρεία πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία.  

 

Σα παξαπάλσ είλαη απηνλφεηα, αιιά ηνλίδνληαη, γηαηί, ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ, ζπκβαίλεη ζπρλά λα κελ αθνινπζνχληαη. Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη ηα θείκελα 

επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ απαηηνχλ κνξθνινγηθή, πξαγκαηνινγηθή  θαη ζρνιαζηηθή γισζζηθή 

επηκέιεηα. 

Δπεηδή νη απαηηήζεηο γηα ηε ζπγγξαθή θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ πηπρηαθψλ ή δηπισκαηηθψλ 

εξγαζηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ είλαη πςειέο, ζπληζηάηαη ζηνπο θνηηεηέο λα ζπκβνπιεπηνχλ 

ηα παξαθάησ θείκελα, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ ζηελ εθπφλεζή ηνπο:  
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 American Psychological Association (2010). Publication manual of the American 

Psychological Association (6th edition). Washington, DC: APA. 

 Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderlund, L., & Brizee, A. 

(2010). General format. Retrieved from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

 Dunleavy, P. (2006). Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή: Οξγάλσζε, ζρεδηαζκόο, ζπγγξαθή, 

νινθιήξσζε (κηθξ. Ν. Ζιηάδεο). Αζήλα: Πιέζξνλ. (Tν πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε ην 2003). 

 Bell, J. (2007). Πώο λα ζπληάμεηε κηα επηζηεκνληθή εξγαζία: Οδεγόο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο (κηθξ. Δ. Παλάγνπ). Αζήλα: Μεηαίρκην. (Tν πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε ην 

2005). 

 Eco, U. (1994). Πώο γίλεηαη κηα δηπισκαηηθή εξγαζία (κηθξ. θαη επηκ. Μ. Κνλδχιε). Αζήλα: 

Νήζνο. (Tν πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε ην 1989). 

 Howard, K., & Sharp, J. (1998). Η επηζηεκνληθή κειέηε: Οδεγόο ζρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο 

παλεπηζηεκηαθώλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ (κηθξ. Β. Νηαιάθνπ). Αζήλα: Gutenberg. (Σν 

πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε ην 1983).  

 Εαθεηξφπνπινο, Κ. (2006). Πώο γίλεηαη κηα επηζηεκνληθή εξγαζία:  Επηζηεκνληθή έξεπλα θαη 

ζπγγξαθή εξγαζηώλ. Αζήλα: Κξηηηθή. 

 Λαηηλφπνπινο, Π. (2010). Τα πξώηα βήκαηα ζηελ έξεπλα: Έλαο ρξεζηηθόο νδεγόο γηα λένπο 

εξεπλεηέο. Αζήλα: Κξηηηθή. 

 Μπνπξιηάζθνο, Β. (2010). Πώο γξάθεηαη κηα επηζηεκνληθή εξγαζία: Σπγγξαθή επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Αζήλα: Γηφληθνο. 

 

Δπίζεο, ζπληζηάηαη ζηνπο θνηηεηέο λα ζπκβνπιεπηνχλ ηηο παξαθάησ εθδφζεηο ηνπ American 

Psychological Association, νη νπνίεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο έθηεο έθδνζεο ηνπ  Publication 

manual of the American Psychological Association θαη παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά θαη κε 

παξαδείγκαηα πσο θαηαζθεπάδνληαη πίλαθεο θαη γξαθήκαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο πνζνηηθήο ή 

πνηνηηθήο αλάιπζεο ή ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ πξέπεη λα πεξηγξαθεί παξαζηαηηθά:   

 

 Nicol, Α., & Pexman P. (2010). Presenting your findings: A practical guide for creating 

tables (6th edition). Part of the APA Style Series. Washington, DC: APA. 

 Nicol, A., & Pexman, P. (2010). Displaying your findings: A practical guide for creating 

figures, posters, and presentations (6th edition). Part of the APA Style Series. Washington, 

DC: APA. 

http://www.apa.org/search.aspx?query=&fq=ContributorFilt:%22Nicol,%20Adelheid%20A.%20M.%22&sort=ContentDateSort%20desc
http://www.apa.org/search.aspx?query=&fq=ContributorFilt:%22Pexman,%20Penny%20M.%22&sort=ContentDateSort%20desc


 

 

11 

 

Αθαδεκατθή δενληνινγία  

Ζ ζπγγξαθή κηαο πηπρηαθήο ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απαηηεί ηε ρξήζε 

απνζπαζκάησλ θαη παξαζεκάησλ απφ ην έξγν επηζηεκφλσλ ζηα φπνηα πξέπεη πάληα λα γίλνληαη 

παξαπνκπέο κε κεγάιε πξνζνρή θαη αθξίβεηα, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο θαη ηηο νδεγίεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Γηα κηθξά απνζπάζκαηα ελφο έξγνπ (ζπλνιηθά ην πνιχ έσο 40 

ιέμεηο) ε παξαπνκπή ζπλήζσο επαξθεί, έηζη ψζηε λα θαιπθζνχλ δεηήκαηα πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ. Όκσο, ηα εθηελή απνζπάζκαηα (ζπλνιηθά πεξηζζφηεξν απφ 40 ιέμεηο) απαηηνχλ 

πάληα ηε γξαπηή άδεηα ηνπ ζπγγξαθέα θαη κηα ζρεηηθή αλαθνξά ζηηο επραξηζηίεο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε δηεμαγσγήο κειέηεο πεξίπησζεο, κεγάιε πξνζνρή απαηηεί ε κεηαρείξηζε 

ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηά ηνπο 

θαζψο θαη εθείλε ησλ εξεπλεηψλ. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα πξνζηαηέςνπλ ηελ θπζηθή, ςπρνινγηθή 

θαη θνηλσληθή επεμία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα 

ζπκθέξνληα θαη ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα παξακείλνπλ αλψλπκνη. ε θάζε πεξίπησζε νη έξεπλεο πνπ εκπιέθνπλ άηνκα πξέπεη λα 

δηεμάγνληαη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξσηφθνιισλ ζπγθαηάζεζεο (consent forms). 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, είλαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά (ζηελ ελφηεηα φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

κεζνδνινγία) ζην φηη ε έξεπλα ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο ηνπ Γηεζλνχο ηαηηζηηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ ή ηεο εθάζηνηε θαηάιιειεο επηζηεκνληθήο εηαηξείαο.
1
 

Παξαπνηήζεηο απνηειεζκάησλ θαη θινπή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζπληζηνχλ κε 

αθαδεκατθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία δελ είλαη απνδεθηή θαη ηηκσξείηαη κε δηαγξαθή απφ ην 

αληίζηνηρν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. Ο έιεγρνο ησλ 

εξγαζηψλ γηα δεηήκαηα ινγνθινπήο είλαη επζχλε ησλ ηξηκειψλ εμεηαζηηθψλ ή ζπκβνπιεπηηθψλ 

επηηξνπψλ. Ζ βηβιηνζήθε δηαζέηεη ζηα κέιε ΓΔΠ ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ην νπνίν ελεκεξψλεηαη 

ζπλερψο γηα ηε δηελέξγεηα ηέηνησλ ειέγρσλ. 

Αλαδεκνζίεπζε ή πξνζαξκνγή πηλάθσλ, γξαθεκάησλ, δηαγξακκάησλ, εηθφλσλ θαη άιινπ 

θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πξνυπνζέηνπλ φηη ππάξρεη ε ζρεηηθή άδεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν 

θάηνρν ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ε νπνία θαη θαηαηίζεηαη καδί κε ηελ εξγαζία. ηε πεξίπησζε 

απηή, αλαγξάθεηαη ε πιήξεο αλαθνξά ηνπ θαηφρνπ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζρεηηθή 

                                                        
1 International Statistical Institute (2010). Declaration on professional ethics. Αλάθηεζε απφ: http://www.isi-

web.org/images/about/Declaration-EN2010.pdf 
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ππνζεκείσζε ζηελ εηθφλα, θσηνγξαθία, δηάγξακκα, γξάθεκα ή πίλαθα. Ζ αλαθνξά γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεη ν θάηνρνο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.  

Ζ αλαδεκνζίεπζε αλαθέξεηαη φηαλ αλαπαξάγεηαη αθξηβψο ην δηάγξακκα ή ην γξάθεκα ή ν 

πίλαθαο. Ζ πξνζαξκνγή αλαθέξεηαη φηαλ ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε ήδε 

δεκνζηεπκέλν δηάγξακκα, γξάθεκα ή πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα: 

 

Αλαδεκνζίεπζε Αλαδεκνζίεπζε ηεο θσηνγξαθίαο «ηζκαλφγιεην Ννζνθνκείν, ρεηξνπξγείν» ηεο 

Β. Παπατσάλλνπ, 1945. ©Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Μνπζείνπ Μπελάθε. 

 Αλαδεκνζίεπζε απφ ην βηβιίν Research methods in the social sciences (4th 

edition), ησλ C. Nachmias-Frankfort θαη D. Nachmias, 1992, Γηάγξακκα 1, ζ. 22. 

©Edward Arnold. 

Πξνζαξκνγή  Πξνζαξκνγή απφ ην άξζξν «On a population sample for Greece» ησλ R.J. Jessen, 

R.H. Blythe, O. Kempthorne θαη W.E. Deming, 1947, Journal of the American 

Statistical Association, 42, Πίλαθαο 1, ζ. 365. ©Taylor & Francis. 
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Η δνκή ησλ εξγαζηψλ θαη δηαηξηβψλ 

Ζ πηπρηαθή ή δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή απνηεινχληαη απφ ηξία θπξίσο κέξε: 

ηηο αξρηθέο ζειίδεο, ην θπξίσο θείκελν θαη ηηο πεγέο - βηβιηνγξαθία. Κάζε κέξνο πεξηιακβάλεη 

αξθεηά ηκήκαηα. Σα ηκήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ ππνδεηθλχνληαη σο πξναηξεηηθά, 

αιιά ε παξαθάησ πξνηεηλφκελε δηάηαμε πξέπεη πάληα λα ηεξείηαη:  

 

     Αξρηθέο ζειίδεο  

 Δμψθπιιν (δελ αξηζκείηαη, βι. ην ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα) 

 Ζ δεχηεξε ζειίδα (ε ηξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα βι. ην 

ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα) 

 Αθηέξσζε (πξναηξεηηθά, ηξίηε ζειίδα, πεδά πιάγηα γξάκκαηα, πάλσ δεμηά) 

 πληνκνγξαθίεο (πξναηξεηηθά) 

 Δπραξηζηίεο (πξναηξεηηθά) 

 Πεξηερφκελα 

 Πίλαθεο (θαηάινγνο, ππνρξεσηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πίλαθεο) 

 Γηαγξάκκαηα (θαηάινγνο, ππνρξεσηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαγξάκκαηα) 

 Γξαθήκαηα, εηθφλεο, θσηνγξαθίεο (θαηάινγνο, ππνρξεσηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη) 

 Πεξίιεςε (ζχκθσλα κε ηνλ νξηδφκελν αξηζκφ ιέμεσλ) θαη ιέμεηο-θιεηδηά 

 Abstract θαη keywords  

 

Κπξίσο θείκελν (ελδεηθηηθά γηα εξγαζίεο κε εκπεηξηθό κέξνο) 

 Δηζαγσγή 

 Μεζνδνινγία  

 Απνηειέζκαηα (επηκέξνπο θεθάιαηα, αλαιφγσο κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα) 

 πδήηεζε 

 πκπεξάζκαηα 

 

Πεγέο – Βηβιηνγξαθία 

 Πεγέο (ππνρξεσηηθά, φηαλ ππάξρνπλ) 

 Βηβιηνγξαθία 

 

Παξαξηήκαηα (ππνρξεσηηθά, φηαλ ππάξρνπλ ) 
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Οη αξρηθέο ζειίδεο 

 

Δμψθπιιν (ππνρξεσηηθά). ην εμψθπιιν ησλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεηαη ην φλνκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ηεο ρνιήο, ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ αθαδεκατθνχ ηίηινπ, ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ή ηεο 

δηαηξηβήο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπγγξαθέα θαη ην αθαδεκατθφ έηνο θαηά ην νπνίν εθπνλήζεθε ε 

εξγαζία.  

ην Παξάξηεκα παξαηίζεηαη ην πξφηππν ηνπ εμσθχιινπ θαη έλα παξάδεηγκα. Οη θνηηεηέο 

πξέπεη λα ην αληηγξάςνπλ θαη λα ην ζπκπιεξψζνπλ κε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο. Ζ ζειίδα ηνπ 

εμσθχιινπ δελ αξηζκείηαη. Ζ αξίζκεζε ηνπ θεηκέλνπ μεθηλά απφ ηελ ακέζσο επφκελε ζειίδα.  

 

Η δεχηεξε ζειίδα (ππνρξεσηηθά). ηε δεχηεξε ζειίδα αλαγξάθνληαη ηα κέιε ηεο 

ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. 

Η ηπιμελήρ εξεηαζηική επιηποπή. ηε δεχηεξε ζειίδα αλαγξάθνληαη ν επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο θαη ηα άιια δχν κέιε ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Αο ζεκεησζεί φηη νη 

βαζκίδεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. αλαγξάθνληαη πιήξσο ρσξίο ζπληκήζεηο. 

Πνεςμαηικά δικαιώμαηα. Ζ πνιηηηθή ηνπ θάζε Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα  

θπξηφηεηαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο εξγαζίεο αθνινπζεί ηε δηεζλή πξαθηηθή. Ζ 

ζεκείσζε γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αλαγξάθεηαη ζηελ πίζσ ζειίδα ηνπ εμσθχιινπ, ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν πνπ παξαηίζεηαη ζρεηηθά ζην Παξάξηεκα. Οη θνηηεηέο πξέπεη λα ην αληηγξάςνπλ θαη 

λα ην ζπκπιεξψζνπλ κε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο. 

 

Αθηέξσζε (πξναηξεηηθά). Ζ αθηέξσζε γξάθεηαη ζηελ ηξίηε ζειίδα, ζε πεδά πιάγηα 

γξάκκαηα ζην πάλσ δεμηά κέξνο ηεο ζειίδαο (Times New Roman 12+italic, ζηνίρηζε δεμηά).  

 

πληνκνγξαθίεο (πξναηξεηηθά). Δθφζνλ ζην θείκελν πεξηιακβάλεηαη ηθαλφο αξηζκφο 

ζπληνκνγξαθηψλ, ζπλεζίδεηαη απηέο λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε δηαθξηηή ζειίδα, ν ηίηινο 

(πληνκνγξαθίεο, Times New Roman 12+bold) θαη νη ζπληνκνγξαθίεο κε ζηνίρηζε ζην θέληξν, σο 

εμήο: 

πληνκνγξαθίεο 

ΔΤΔ: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο 

                                                NSSG: National Statistical Service of Greece 

 

Δπραξηζηίεο (πξναηξεηηθά). Τπνρξεσηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο άδεηαο γηα αλαθνξά ζε 
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εθηελή απνζπάζκαηα θαη άδεηαο γηα επηηφπηεο έξεπλεο (ηίηινο Δπραξηζηίεο, Times New Roman 

12+bold, ζηνίρηζε ζην θέληξν). Οη επραξηζηίεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα γίλνληαη κε 

γεληθνχο φξνπο αλαθνξάο πνπ δελ παξαβηάδνπλ ηελ απαίηεζε ηεο αλσλπκίαο. Σν θείκελν αθνινπζεί 

ηνπο θαλφλεο κνξθνπνίεζεο ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ. 

 

Πεξηερφκελα (ππνρξεσηηθά). Γξάθνπκε ηνλ  ηίηιν Πεξηερφκελα (Times New Roman 

12+bold, ζηνίρηζε ζην θέληξν), θαζψο θαη ηα θεθάιαηα (Δηζαγσγή, Μέζνδνο, Απνηειέζκαηα, 

πδήηεζε, πκπεξάζκαηα, Times New Roman 12), ελψ νη ηίηινη θεθαιαίσλ θαη ππνθεθαιαίσλ ζε 

πεδά γξάκκαηα. (Πξνζνρή: κφλν ν ηίηινο Πεξηερφκελα ζε bold.) Σα πεξηερφκελα ζπληάζζνληαη κε 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, έηζη ψζηε νη ηίηινη ησλ θεθαιαίσλ, ελνηήησλ θαη ππφ-ελνηήησλ λα 

είλαη ζπλεπείο κε απηνχο ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ. Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζρεηηθή 

εληνιή ηνπ Word πνπ επηηξέπεη ηελ απηφκαηε κνξθνπνίεζε ησλ πεξηερνκέλσλ (βι. ζεκ. 9 ζηε ζει. 

19). 

 

Πίνακερ (καηάλογορ, ςποσπεωηικά όηαν σπηζιμοποιούνηαι πίνακερ). Μπαίλεη ν ηίηινο 

Πίλαθεο (Times New Roman 12+bold, ζηνίρηζε ζην θέληξν) θαη αθνινπζεί ν θαηάινγνο ησλ 

πηλάθσλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζην θείκελν σο εμήο: 

Πίλαθεο 

Πίλαθαο 1. Σν δεηγκαηνιεπηηθφ ζρέδην ησλ εξεπλψλ ηεο AMFOGE 1 …………………………. 240 

 

Πξνζνρή: κφλν ν ηίηινο Πίλαθεο είλαη ζε bold. Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ ηίηινπ ηνπ Πίλαθα ππάξρεη 

έλα θελφ θαη κεηά νη ηειείεο πνπ παξαπέκπνπλ ζηε ζειίδα ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο. Ο 

θαηάινγνο ησλ πηλάθσλ ζπληάζζεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, έηζη ψζηε νη ηίηινη ησλ 

πηλάθσλ λα είλαη ζπλεπείο κε απηνχο ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ. 

 

Διαγπάμμαηα (καηάλογορ, ςποσπεωηικά όηαν σπηζιμοποιούνηαι διαγπάμμαηα). Μπαίλεη ν 

ηίηινο Γηαγξάκκαηα (Times New Roman 12+bold, ζηνίρηζε ζην θέληξν) θαη αθνινπζεί ν θαηάινγνο 

ησλ δηαγξακκάησλ φπσο εκθαλίδνληαη ζην θείκελν σο εμήο: 

Γηαγξάκκαηα 

Γηάγξακκα 1. Σα θχξηα ζηάδηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ………….………………………….. 32 

 

Πξνζνρή: κφλν ν ηίηινο Γηαγξάκκαηα είλαη ζε bold. Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ ηίηινπ ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ππάξρεη έλα θελφ θαη κεηά νη ηειείεο πνπ παξαπέκπνπλ ζηε ζειίδα ζηελ νπνία 



 

 

16 

εκθαλίδεηαη ην δηάγξακκα. Ο θαηάινγνο ησλ δηαγξακκάησλ ζπληάζζεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο, έηζη ψζηε νη ηίηινη ησλ δηαγξακκάησλ λα είλαη ζπλεπείο κε απηνχο ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ. 

 

Γπαθήμαηα, εικόνερ και θωηογπαθίερ (καηάλογορ, ςποσπεωηικά όηαν σπηζιμοποιούνηαι). 

Μπαίλεη ν ηίηινο Γξαθήκαηα, Δηθφλα, Φσηνγξαθία (Times New Roman 12+bold, ζηνίρηζε ζην 

θέληξν) θαη αθνινπζεί ν θαηάινγνο ησλ γξαθεκάησλ φπσο εκθαλίδνληαη ζην θείκελν σο εμήο: 

Γξαθήκαηα 

Γξάθεκα 1. Ο ράξηεο – θαηάινγνο πνπ ζρεδίαζε θιπ. ………………………….…..…………. 203 

 

Πξνζνρή: κφλν ν ηίηινο Γξαθήκαηα (Δηθφλα, Φσηνγξαθία) είλαη bold. Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ 

ηίηινπ ηνπ γξαθήκαηνο ππάξρεη έλα θελφ θαη κεηά νη ηειείεο πνπ παξαπέκπνπλ ζηε ζειίδα ζηελ 

νπνία εκθαλίδεηαη ην γξάθεκα. Ο θαηάινγνο ησλ γξαθεκάησλ ζπληάζζεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο, έηζη ψζηε νη ηίηινη ησλ γξαθεκάησλ λα είλαη ζπλεπείο κε απηνχο ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ. 

 

Πεξίιεςε θαη ιέμεηο-θιεηδηά, Abstract θαη keywords (ππνρξεσηηθά). ηελ πεξίιεςε 

πεξηγξάθνπκε ζπλνπηηθά ην αληηθείκελν, ηε κεζνδνινγία θαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εξγαζίαο, επηζεκαίλνληαο ηα ζεκεία απφ ηα νπνία κπνξεί λα μεθηλήζεη κειινληηθή έξεπλα.  

Ζ πεξίιεςε έρεη έθηαζε έσο 500 ιέμεηο. Ο ηίηινο είλαη  Πεξίιεςε (Times New Roman 

12+bold, ζηνίρηζε ζην θέληξν). Σν θείκελν αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο κνξθνπνίεζεο ηνπ θπξίσο 

θεηκέλνπ. Μεηά ηελ πεξίιεςε θαη αθξηβψο απφ θάησ αθνινπζεί κία ζχληνκε παξάγξαθνο πνπ 

πεξηιακβάλεη ην πνιχ  έμη  (6) ραξαθηεξηζηηθέο θαη πεξηγξαθηθέο ιέμεηο-θιεηδηά ηεο εξγαζίαο. Ο 

ηίηινο είλαη Λέμεηο-θιεηδηά: (Times New Roman 12+italic) θαη αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ ιέμεσλ-

θιεηδηά ζε πεδά. ην θείκελν παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

Πεξίιεςε 

Πεξηιακβάλεη ζε εληαίν ζχληνκν θείκελν ηελ παξνπζίαζε ηεο ππφζεζεο/εξελεηηθνχ 

εξσηήκαηνο, ηνπ ζθνπνχ, ηεο κεζνδνινγίαο, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ θπξηνηέξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Οη ιέμεηο θιεηδηά είλαη ζεκαηηθνί φξνη πνπ ν ζπγγξαθέαο θξίλεη φηη 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθνί θαζψο ζα 

βειηηψζνπλ ηε ζεκαηηθή αλαδήηεζε ηεο, ν αξηζκφο ηνπ λα είλαη έσο πέληε (5) θαη δελ ζα πξέπεη λα 

είλαη πξνηάζεηο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο ζπιινγηθνχ πξνζψπνπ (π.ρ.  Δπξσπατθφ 
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Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ). Να είλαη ζηελ νλνκαζηηθή πηψζε, ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ 

φπνπ είλαη δπλαηφλ (π.ρ. Παλεπηζηήκηα) εθηφο απφ γεληθέο έλλνηεο (π.ρ. Λνγηθή ή Γηαθσηηζκφο). Γελ 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αζαθείο ή γεληθέο ιέμεηο (π.ρ. πξφγξακκα, ζχζηεκα, ζρέδην θιπ.). 

 

Ζ πεξίιεςε θαη νη ιέμεηο-θιεηδηά κεηαθξάδνληαη ζηα αγγιηθά ακέζσο κεηά ην θπξίσο 

θείκελν ζηα ειιεληθά (ζηελ επφκελε ζειίδα ηεο εξγαζίαο). Ζ ζειίδα απηή πεξηιακβάλεη πξψηα ηνλ 

ηίηιν ηεο εξγαζίαο ζηα αγγιηθά (πεδά, Times New Roman 12+bold, ζηνίρηζε ζην θέληξν), ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπγγξαθέα (πεδά, Times New Roman 12, ζηνίρηζε ζην θέληξν), ηνλ ηίηιν 

Abstract (Times New Roman 12+bold, ζηνίρηζε ζην θέληξν) θαη αθνινπζεί ε αγγιηθή κεηάθξαζε 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο κνξθνπνίεζεο ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ. Μεηά ην Abstract αθνινπζνχλ νη 

ιέμεηο-θιεηδηά ζηα αγγιηθά κε ηίηιν Keywords: (Times New Roman 12+italics).  
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Σν θπξίσο θείκελν 

 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα έρεη πξνζεγκέλε δηαηχπσζε, νξζή γξαθή θαη νινθιεξσκέλε 

δνκή. Όζνλ αθνξά ηνλ θνξκφ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ 

νδεγίεο: 

 Σν κέγεζνο ηεο ζειίδαο λα είλαη Α4.  

 Σν θείκελν λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλν ζε Times New Roman 12, κε ελάκηζη (1,5) δηάζηεκα 

κεηαμχ ησλ γξακκψλ (line spacing 1.5) θαη ζε πιήξε ζηνίρηζε. 

 Οη ζειίδεο λα είλαη αξηζκεκέλεο θάησ δεμηά. Ζ αξίζκεζε μεθηλά απφ ην εμψθπιιν, ζην 

νπνίν φκσο δελ εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ζειίδαο.  

 Να ππάξρνπλ θαλνληθά πεξηζψξηα (margins): αξηζηεξά 3,18 cm, δεμηά 3,18 cm, πάλσ 2,54 

cm θαη θάησ 2,54 cm. 

 Ζ πξψηε παξάγξαθνο λα μεθηλά πάληα απφ ηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ. Όιεο νη επφκελεο 

παξάγξαθνη κεηά ηελ πξψηε, είλαη ζε Δζνρή → Δηδηθή → πξψηε γξακκή → θαηά 1,27 cm. 

Δλδηάκεζα ζηηο παξαγξάθνπο δελ ππάξρεη θελφ. 

 Οη ηίηινη θεθαιαίσλ, ππνθεθαιαίσλ θαη ππνελνηήησλ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (1, 2, 3 θαη 4).  

 Ζ εξγαζία εθηππψλεηαη θαη ζηηο δχν φςεηο ησλ θχιισλ. 

 

Δπηπιένλ:  

1. Ζ έλδεημε ηνπ θεθαιαίνπ (επηθεθαιίδα 1) είλαη ΠΑΝΣΑ ζε πεδά (π.ρ. Δηζαγσγή, Times New 

Roman 12+bold, ζηνίρηζε ζην θέληξν).  

2. Οη ηίηινη ησλ ππoθεθαιαίσλ (επηθεθαιίδα 2) είλαη ΠΑΝΣΑ ζε πεδά (Times New Roman 

12+bold, ζηνίρηζε αξηζηεξά).  

3. Οη ηίηινη ησλ ππφ-ελνηήησλ ζε θάζε ππνθεθάιαην (επηθεθαιίδα 3) είλαη ΠΑΝΣΑ ζε πεδά 

(Times New Roman 12+bold, πξνεμνρή 1,27) θαη θιείλνπλ κε ηειεία. Σν θείκελν γξάθεηαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηελ ίδηα γξακκή.  

4. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηαίξεζε ζηηο ππφ-ελφηεηεο (επηθεθαιίδα 4), νη 

ηίηινη ηνπο λα είλαη πάληα ζε πεδά (Times New Roman 12 + bold+ italics, πξνεμνρή 1,27) 

θαη θιείλνπλ κε ηειεία. Σν θείκελν γξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ίδηα γξακκή. 

5. Πξνζνρή: Οη ηίηινη θεθαιαίσλ, ππoθεθαιαίσλ, πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ θαη γξαθεκάησλ λα 

κελ θιείλνπλ κε ηειεία. 
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6. To θείκελν κε bullets λα είλαη ΠΑΝΣΑ bullets (Times New Roman 11+bullets). 

7. Σα παξαζέκαηα πνπ μεπεξλνχλ ηηο 40 ιέμεηο είλαη ΠΑΝΣΑ Times New Roman 11 θαη ζε 

εζνρή. 

8. Οη ππνζεκεηψζεηο (Times New Roman 10) λα είλαη ΠΑΝΣΑ ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο 

αλαθνξάο, ζε ζπλερή αξίζκεζε (1, 2, 3, ….θιπ.). 

9. Σα πεξηερφκελα γξάθνληαη κε TOC1 κέρξη TOC4. Κάλνληαο δεμί θιηθ ζην πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ πνπ ήδε ππάξρεη θαη επηιέγνληαο “update field”, ελεκεξψλεηαη ν πίλαθαο 

πεξηερνκέλσλ. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε έλα παξάδεηγκα γηα ηε δνκή ελφο θεηκέλνπ κε εκπεηξηθφ κέξνο 

θαη ηέζζεξα επίπεδα επηθεθαιίδσλ: 

 

Δηζαγσγή 

Η κέηξεζε ζηάζεσλ 

Αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα 

 

Μεζνδνινγία 

Σν δείγκα θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

Οη κεηξήζεηο 

Η θιίκαθα Likert. 

Η θιίκαθα Guttman. 

ηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 

Σν επίπεδν κέηξεζεο. 

Παξαγνληηθέο αλαιχζεηο. 

Διεπεςνηηική ανάλςζη παπαγόνηων. 

Επιβεβαιωηική ανάλςζη παπαγόνηων. 

 

Απνηειέζκαηα 

Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ 

Δπηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ 

 

πδήηεζε 

πκπεξάζκαηα 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε έλα παξάδεηγκα γηα ηε δνκή ελφο θεηκέλνπ ρσξίο εκπεηξηθφ κέξνο 

θαη δχν επίπεδα επηθεθαιίδσλ:
2
 

Δηζαγσγή 

 

Κεθάιαην πξψην  

Θξελνινγψληαο γηα ηελ ηερληθή κεραληζηηθή θχζε ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ 

 

Κεθάιαην δεχηεξν 

Η πξαγκαηηθφηεηα σο ρψξνο εθδήισζεο ηεο θαληαζκαηηθήο αληηθεηκεληθφηεηαο 

Απηφο πνπ βιέπεη δελ μέξεη λα βιέπεη 

 

Κεθάιαην ηξίην 

Η δεκνθξαηία σο επηλφεζε-πξντφλ ηνπ ηέινπο ηνπ ζενχ-βαζηιηά 

Ο ζπληεξεηηζκφο σο «πνιχπινθε αιρεκεία»: Η ζκηηηαλή επηθαηξφηεηα 

 

Κεθάιαην ηέηαξην 

Σν ππνθείκελν ηεο ζπλάξζξσζεο 

Οξίδνληαο ηηο ζπλαξζξψζεηο 

 

Κεθάιαην πέκπην 

Η θξηηηθή δχλακε πξνυπνζέηεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ «εγψ» σο θάηη αιεζηλνχ 

ε πνην βαζκφ είλαη ζεκηηή ε χπαξμε ηεο κίκεζεο ζηνλ εζηθφ ρψξν; 

 

Κεθάιαην έθην 

Θενθξαηία 

Απσζψληαο ηδέεο εκπξφζεηεο ηειηθφηεηαο 

 

πκπεξάζκαηα 

 

 

                                                        
2
 Γηα ην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηήζακε  κέξνο απφ ηα πεξηερφκελα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Παηεξάθεο, Ν. (2015). 

Jacques Rancière: Μία ξηδνζπαζηηθή αλαδηαηύπσζε ησλ όξσλ εμαζθάιηζεο ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

(Γηπισκαηηθή εξγαζία). Αζήλα: Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. 
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Πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, γξαθήκαηα, εηθφλεο, θσηνγξαθίεο. Δθφζνλ ππάξρνπλ, νη πίλαθεο, 

ηα δηαγξάκκαηα, ηα γξαθήκαηα, νη εηθφλεο θαη νη θσηνγξαθίεο κπαίλνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε, 

κεηά απφ ην ζεκείν φπνπ αλαθέξνληαη γηα πξψηε θνξά (ζε απφζηαζε απφ ην θείκελν 1,5 θελφ 

δηάζηεκα). Δάλ ην κέγεζφο ηνπο ππεξβαίλεη ηε κία ζειίδα, ηφηε θαιφ είλαη λα ηππψλνληαη κε 

νξηδφληην πξνζαλαηνιηζκφ (landscape orientation). Ζ ηπρφλ ππνζεκείσζε (ηίηινο Σεκείσζε: πεδά 

πιάγηα, Times New Roman 10+italic) ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηνπ πίλαθα, δηαγξάκκαηνο, 

γξαθήκαηνο κε κηθξφηεξα γξάκκαηα (Times New Roman 10). Οη ππνζεκεηψζεηο ζπληάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

Ζ έλδεημε ηνπ πίλαθα, δηαγξάκκαηνο, γξαθήκαηνο είλαη ΠΑΝΣΑ πεδά (Πίλαθαο 1, 

Γηάγξακκα 1, Γξάθεκα 1, Times New Roman 12+bold), ελψ νη αληίζηνηρνη ηίηινη είλαη ζε πεδά 

(Times New Roman 12) θαη ζε ζπλερή αξίζκεζε, π.ρ. Πίλαθαο 1, Πίλαθαο 2,.. ή Γηάγξακκα 1, 

Γηάγξακκα 2, … ή Γξάθεκα 1, Γξάθεκα 2, θιπ.  

Γηα ηελ πεξίπησζε πνιιψλ πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ, γξαθεκάησλ αλά θεθάιαην, νη πίλαθεο, 

ηα δηαγξάκκαηα θαη ηα γξαθήκαηα αξηζκνχληαη ζχκθσλα κε ην θεθάιαην αλαθνξάο (π.ρ. Πίλαθαο 

1.1, Πίλαθαο 1.2,… ή Γηάγξακκα 2.1, Γξάθεκα 2.2,… θ.ιπ.).  

Ο πίλαθαο ζπληάζζεηαη πάληα  ζε πεδά (Times New Roman 11) θαη νη ππφηηηινη ζε πεδά 

(Times New Roman 11+bold). Ο ηίηινο «ζεκείσζε» ζπληάζζεηαη ζε πιάγηα (Times New Roman 

9+italics). ηα παξαδείγκαηα πξψηα παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά πψο θαηαζθεπάζηεθαλ νη Πίλαθεο 1 

θαη 2 θαη κεηά ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή πνπ ζα ελζσκαησζεί ζην θείκελν. 

Πξψηα θαηαζθεπάδνπκε ρσξηζηά θάζε πίλαθα σο εμήο: Υξεζηκνπνηνχκε ΠΑΝΣΑ κνλφ 

δηάζηηρν εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ζρεηηθή νδεγία. 

 

1. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 2 γξακκέο, κία ζηήιε (ε 2
ε
 γξακκή ζε δηάζηηρν πνιιαπιφ 0,5) 

Πίλαθαο 1. Σα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθξηλφκελσλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ 1991  
 
 
2. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 2 γξακκέο, 4 ζηήιεο  

  Απνγξαθή  

 Γείγκα Πιεζπζκνχ  Απφθιηζε 

 

3. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 2 γξακκέο, 5 ζηήιεο (ε 2
ε
 γξακκή ζε δηάζηηρν πνιιαπιφ 0,5) 

Μεηαβιεηή (%) (%) (%)  
     

 

4. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 1 γξακκή, 2 ζηήιεο  

Φχιν  
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5. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 2 γξακκέο, 6 ζηήιεο  

 Άληξεο 50,1 48,6 1,5  

 Γπλαίθεο 49,9 51,4 -1,5  

 

6. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 1 γξακκή, 2 ζηήιεο  

Ζιηθία  

 

7. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 4 γξακκέο, 6 ζηήιεο  

 18-29 24,2 24,9 -0,7  

 30-44 25,7 26,8 -1,1  

 45-59 24,6 25,9 -1,3  

 60-80 25,5 22,4 3,1  

 

8. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 1 γξακκή, 2 ζηήιεο  

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

 

9. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 3 γξακκέο, 6 ζηήιεο  

 Αλχπαληξνη 21,4 21,0 0,4  

 Παληξεκέλνη 73,1 70,0 3,1  

 Γηαδεπγέλνη/Υήξνη 5,6 9,0 -3,4  

 

10. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 1 γξακκή, 2 ζηήιεο  

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  

 

11. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 7 γξακκέο, 6 ζηήιεο  

  Αλαιθάβεηνί/κεξηθέο ηάμεηο δεκνηηθνχ 7,7 17,5 -9,8  

 Γεκνηηθφ 32,3 40,2 -7,9  

 Μεξηθή κέζε εθπαίδεπζε 17,0 10,8 6,2  

 Πιήξεο κέζε εθπαίδεπζε 29,3 23,1 6,2  

 Πηπρηνχρνο Αλψηεξεο ρνιήο 5,7 2,0 3,7  

 Πηπρηνχρνο Αλψηαηεο ρνιήο 7,5 6,1 1,4  

 Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα 0,5 0,3 0,2  

 

12. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 1 γξακκή, 2 ζηήιεο  

Οηθνλνκηθά ελεξγνί  

 

13. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 2 γξακκέο, 6 ζηήιεο  

 Απαζρνινχκελνη 49,6 44,2 5,4  

 Άλεξγνη 5,8 4,0 1,8  
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14. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 1 γξακκή, 5 ζηήιεο  

Οηθνλνκηθά κε ελεξγνί 44,6 51,8 -7,2  

 

15. Δηζαγσγή → Πίλαθαο → 2 γξακκέο, 1 ζηήιε (ε 1
ε
 γξακκή ζε δηάζηηρν πνιιαπιφ 0,5) 

 
Σεκείσζε: N = 1200. Αλαδεκνζίεπζε απφ ην βηβιίν «Μαθεδνλία θαη Βαιθάληα: Ξελνθνβία θαη αλάπηπμε» 

ησλ Α. Μηραινπνχινπ, Π., Σζάξηαο, Μ., Γηαλλεζνπνχινπ, Π., Καθεηδήο, θαη Δ. Μαλψινγινπ, 1998, 

Πίλαθεο 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.22, ζ. 161, 165, 168. © Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ-Αιεμάλδξεηα. 

 

ηε ζπλέρεηα ελψλνληαη νη ρσξηζηνί πίλαθεο θαη ε ηειηθή κνξθή ηνπ πίλαθα (ρεδίαζε → 

Πεξηγξάκκαηα) είλαη:  

 

Πίλαθαο 1. Σα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθξηλφκελσλ 

ζε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηηο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ 1991  
 
  Απνγξαθή  

 Γείγκα Πιεζπζκνχ  Απφθιηζε 

Μεηαβιεηή (%) (%) (%)  
     
Φχιν  

 Άληξεο 50,1 48,6 1,5  

 Γπλαίθεο 49,9 51,4 -1,5  

Ζιηθία  

 18-29 24,2 24,9 -0,7  

 30-44 25,7 26,8 -1,1  

 45-59 24,6 25,9 -1,3  

 60-80 25,5 22,4 3,1  

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

 Αλχπαληξνη 21,4 21,0 0,4  

 Παληξεκέλνη 73,1 70,0 3,1  

 Γηαδεπγέλνη/Υήξνη 5,6 9,0 -3,4  

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  

 Αλαιθάβεηνί/ηηο ηάμεηο δεκνηηθνχ 7,7 17,5 -9,8  

 Γεκνηηθφ 32,3 40,2 -7,9  

 Μεξηθή κέζε εθπαίδεπζε 17,0 10,8 6,2  

 Πιήξεο κέζε εθπαίδεπζε 29,3 23,1 6,2  

 Πηπρηνχρνο Αλψηεξεο ρνιήο 5,7 2,0 3,7  

 Πηπρηνχρνο Αλψηαηεο ρνιήο 7,5 6,1 1,4  

 Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα 0,5 0,3 0,2  

Οηθνλνκηθά ελεξγνί  

 Απαζρνινχκελνη 49,6 44,2 5,4  

 Άλεξγνη 5,8 4,0 1,8  

Οηθνλνκηθά κε ελεξγνί 44,6 51,8 -7,2  
 
Σεκείσζε: N = 1200. Αλαδεκνζίεπζε απφ ην βηβιίν «Μαθεδνλία θαη Βαιθάληα: Ξελνθνβία θαη αλάπηπμε» 

ησλ Α. Μηραινπνχινπ, Π., Σζάξηαο, Μ., Γηαλλεζνπνχινπ, Π., Καθεηδήο, θαη Δ. Μαλψινγινπ, 1998, 

Πίλαθεο 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.22, ζ. 161, 165, 168. © Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ-Αιεμάλδξεηα. 
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Πίλαθαο 2. Ζ ζπρλφηεηα εθθιεζηαζκνχ ζχκθσλα κε ην θχιν  
 
 

 Φχιν (%)  

 

πρλφηεηα εθθιεζηαζκνχ  Άληξεο Γπλαίθεο  
     
 
 
 
Κάζε Κπξηαθή 11,0 25,5  

Γχν ηξείο θνξέο ην κήλα 17,3 29,6  

Σηο θνξέο ην ρξφλν 50,9 37,8  

Μφλν ην Πάζρα 14,3 5,8  

Πνηέ 6,5 1,3  

χλνιν 100,0 100,0  

 

 
Σεκείσζε: N = 1200, p < 0,001. Αλαδεκνζίεπζε απφ ην βηβιίν «Μαθεδνλία θαη 

Βαιθάληα: Ξελνθνβία θαη αλάπηπμε» ησλ Α. Μηραινπνχινπ, Π., Σζάξηαο, Μ., 

Γηαλλεζνπνχινπ, Π., Καθεηδήο, θαη Δ. Μαλψινγινπ, 1998, Πίλαθαο Π2.7, ζ. 489. © 

Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ-Αιεμάλδξεηα. 

 

Πίλαθαο 2. Ζ ζπρλφηεηα εθθιεζηαζκνχ ζχκθσλα κε ην θχιν  
 
 Φχιν (%)  

πρλφηεηα εθθιεζηαζκνχ  Άληξεο Γπλαίθεο  
     
Κάζε Κπξηαθή 11,0 25,5  

Γχν ηξείο θνξέο ην κήλα 17,3 29,6  

Σηο θνξέο ην ρξφλν 50,9 37,8  

Μφλν ην Πάζρα 14,3 5,8  

Πνηέ 6,5 1,3  

χλνιν 100,0 100,0  
 
Σεκείσζε: N = 1200, p < 0,001. Αλαδεκνζίεπζε απφ ην βηβιίν «Μαθεδνλία θαη 

Βαιθάληα: Ξελνθνβία θαη αλάπηπμε» ησλ Α. Μηραινπνχινπ, Π., Σζάξηαο, Μ., 

Γηαλλεζνπνχινπ, Π., Καθεηδήο, θαη Δ. Μαλψινγινπ, 1998, Πίλαθαο Π2.7, ζ. 489. © 

Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ-Αιεμάλδξεηα. 

 

Τπνζεκεηψζεηο. Οη ππνζεκεηψζεηο (Times New Roman 10) παξνπζηάδνληαη ΠΑΝΣΑ ζην 

θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο αλαθνξάο, ζε ζπλερή αξίζκεζε (1, 2, 3, ….θιπ.) θαη ζε δέθα ζηηγκέο.  
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Βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο θαη παξαζέκαηα 
 

Οη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην APA. Δμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα 

απνηεινχλ νη εξγαζίεο θαη νη δηαηξηβέο πνπ εθπνλνχληαη ζε αληηθείκελα ηεο Ηζηνξίαο, νη νπνίεο θαη 

αθνινπζνχλ ηηο παξαδεθηέο επηζηεκνληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην:  

Πνιίηεο, Α. (2002). Υπνζεκεηώζεηο θαη παξαπνκπέο. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο 

Κξήηεο.  

 

Οη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο κέζα ζην θείκελν παξαηίζεληαη κε ην επίζεην ηνπ ζπγγξαθέα 

(ή ησλ ζπγγξαθέσλ) θαη ην έηνο ηεο αλαθνξάο. Γηα ηελ πεξίπησζε παξελζεηηθψλ παξαπνκπψλ  ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα θείκελα αθνινπζείηαη αιθαβεηηθή ζεηξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνδεηθλχνληαη  

νη πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αιθαβεηηθά ζηε βηβιηνγξαθία. Κάζε παξαπνκπή πνπ αλαθέξεηαη ζην 

θείκελν πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, θαη γηα θάζε αλαθνξά ζηε βηβιηνγξαθία πξέπεη λα 

ππάξρεη ε αληίζηνηρε παξαπνκπή ηεο ζην θείκελν. Έηζη, πξέπεη πάληα λα ειέγρεηαη φηη θάζε 

βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά εκθαλίδεηαη θαη ζην θείκελν θαη ζηε βηβιηνγξαθία κε ηελ ίδηα νξζνγξαθία 

ζην φλνκα ή ζηα νλφκαηα ηνπ ζπγγξαθέα ή ζπγγξαθέσλ θαη ην έηνο.  

 

Παξαδείγκαηα παξαπνκπψλ κέζα ζην θείκελν: 

1. Έξγν ελφο ζπγγξαθέα 

 Ο Μπάγθαβνο (2014) θαηέδεημε φηη … 

 Σα απνηειέζκαηα γηα ηε γνληκφηεηα ππνδεηθλχνπλ φηη […] θαη επηβεβαηψλνπλ πξνεγνχκελα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο (Μπάγθαβνο, 2014). 

2. Έξγα ελφο ζπγγξαθέα δεκνζηεπκέλα ην ίδην έηνο 

 Ο Μπάγθαβνο (2014α θαη 2014β) θαηέδεημε φηη … 

3. Έξγν δχν ζπγγξαθέσλ 

 Οη Μπάγθαβνο θαη πκεσλάθε (2009) πξνηείλνπλ … 

 Σα απνηειέζκαηα γηα ηε γνληκφηεηα ππνδεηθλχνπλ φηη […] θαη επηβεβαηψλνπλ πξνεγνχκελα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηηο Διιάδαο (Μπάγθαβνο & 

πκεσλάθε,  2009). 

4. Έξγν πεξηζζνηέξσλ ζπγγξαθέσλ 

 Οη Μπάγθαβνο, πκεσλάθε θαη Παπαδνπνχινπ (2010) πξνηείλνπλ … [επφκελε αλαθνξά 

ζην θείκελν: Μπάγθαβνο θ.ά.  (2010)]. 
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 Σα απνηειέζκαηα γηα ηε γνληκφηεηα ππνδεηθλχνπλ φηη […] θαη επηβεβαηψλνπλ πξνεγνχκελα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηηο Διιάδαο (Μπάγθαβνο, πκεσλάθε 

& Παπαδνπνχινπ,  2010). Όκσο, φπσο επηζεκαίλεηαη … [επόκελε αλαθνξά ζην θείκελν] … 

(Μπάγθαβνο θ.ά.,  2010). 

5. Παξελζεηηθέο αλαθνξέο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα έξγα ζπληάζζνληαη αιθαβεηηθά, φπσο 

εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

 Σα απνηειέζκαηα γηα ηε γνληκφηεηα ππνδεηθλχνπλ φηη […] θαη επηβεβαηψλνπλ πξνεγνχκελα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηηο Διιάδαο (Μπάγθαβνο, 2014˙ 

Μπάγθαβνο & πκεσλάθε,  2009
.
 Μπάγθαβνο, πκεσλάθε & Παπαδνπνχινπ,  2010). 

 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη θαλφλεο γηα ηε ζχληαμε ησλ παξαπνκπψλ. 

 

Πίλαθαο 3. Καλφλεο γηα ηε ζχληαμε ησλ παξαπνκπψλ 

Σχπνο 

παξαπνκπήο 

Πξψηε αλαθνξά 

ζην θείκελν 

Δπφκελεο 

αλαθνξέο ζην 

θείκελν 

Παξελζεηηθέο 

αλαθνξέο, πξψηε 

αλαθνξά ζην 

θείκελν 

Παξελζεηηθέο 

αλαθνξέο, 

επφκελεο 

αλαθνξέο ζην 

θείκελν 

     
Έλα έξγν απφ έλαλ 

ζπγγξαθέα 

Μπάγθαβνο (2014) Μπάγθαβνο (2014) (Μπάγθαβνο, 2014) (Μπάγθαβνο, 2014) 

     

Έλα έξγν απφ δχν 

ζπγγξαθείο 

Μπάγθαβνο θαη 

πκεσλάθε (2013) 

Μπάγθαβνο θαη 

πκεσλάθε (2013) 

(Μπάγθαβνο & 

πκεσλάθε, 2013) 

(Μπάγθαβνο & 

πκεσλάθε, 2013) 

     

Έλα έξγν απφ 

ηξεηο ή 

πεξηζζφηεξνπο 

ζπγγξαθείο 

Μπάγθαβνο, 

πκεσλάθε θαη 

Παπαδνπνχινπ 

(2012) 

Μπάγθαβνο θ.ά., 

(2012) 

(Μπάγθαβνο, 

πκεσλάθε & 

Παπαδνπνχινπ, 

2012) 

(Μπάγθαβνο θ.ά., 

2012) 

     

Μεηαθξαζκέλν 

έξγν 

Bell (2005/2007) Bell (2005/2007) (Bell, 2005/2007) (Bell, 2005/2007) 

     

Κείκελα 

νξγαληζκψλ θ.ιπ. 

Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή 

(ΔΛΣΑΣ, 2011) 

ΔΛΣΑΣ (2011) (Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Αξρή 

[ΔΛΣΑΣ], 2011) 

(ΔΛΣΑΣ, 2011) 

     
 
Σεκείσζε: Όηαλ πξφθεηηαη γηα κεηαθξαζκέλν έξγν πξνεγείηαη ην έηνο έθδνζεο ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ θαη αθνινπζεί απηφ ηεο 

κεηάθξαζεο. ηηο μελφγισζζεο παξαπνκπέο ρξεζηκνπνηείηαη ν ίδηνο ηχπνο, αιιά αληί γηα θ.ά. γξάθνπκε et al. 

 

Γηα ηελ παξαπνκπή ζην θείκελν ζε απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα, γξάθεκα, 

δηάγξακκα ή παξάξηεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηέινο ηνπ ζρνιίνπ ε έλδεημε (Πίλαθαο 1) ή 
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(Γξάθεκα 1) ή (Γηάγξακκα 2) ή (φηαλ πξφθεηηαη γηα πίλαθα ζε Παξάξηεκα, Πίλαθαο Α1, Α2 θ.ν.θ). 

Οη ίδηνη θαλφλεο αθνινπζνχληαη θαη γηα ηα παξαζέκαηα. Όηαλ απηά δελ μεπεξλνχλ ηηο 40 

ιέμεηο εληάζζνληαη θαλνληθά ζηε ξνή ηνπ θεηκέλνπ (κέζα ζε εηζαγσγηθά), ελψ φηαλ μεπεξλνχλ ηηο 

40 ιέμεηο κπαίλνπλ ζε δηαθξηηέο παξαγξάθνπο (ρσξίο εηζαγσγηθά). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο γίλεηαη 

αλαθνξά ζε αξηζκφ ζειίδαο ή ζειίδσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

1. Παξαζέκαηα ζηε ξνή ηνπ θεηκέλνπ (φηαλ δελ μεπεξλνχλ ηηο 40 ιέμεηο) 

Ο Μπάγθαβνο (2010), εξκελεχνληαο απηά ηα απνηειέζκαηα πξφηεηλε φηη «ππνδεηθλχνπλ … 

γνληκφηεηα» (ζ. 12), εχξεκα ην νπνίν ζπληζηά ζπκβνιή ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα 

ηελ Διιάδα. 

ή 

Ζ εξκελεία απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ππνδεηθλχεη φηη «ε γνληκφηεηα … ζηελ Διιάδα» 

(Μπάγθαβνο, 2010, ζ. 12). 

2.   Παξαζέκαηα ζε δηαθξηηέο παξαγξάθνπο (φηαλ μεπεξλνχλ ηηο 40 ιέμεηο) 

Γηα ην παξάζεκα δελ απαηηνχληαη εηζαγσγηθά, ρξεζηκνπνηείηαη πιήξεο ζηνίρηζε, κέγεζνο 

γξάκκαηνο 11 ζηηγκέο, κνλφ δηάζηηρν θαη 1 cm γηα ηηο  εζνρέο αξηζηεξά θαη δεμηά:  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ζπκκεηέρνληεο ππέδεημαλ φηη … ελψ ε έξεπλα έρεη  θαηαδείμεη 

φηη γηα ηε γνληκφηεηα … Ζ εξκελεία … απνηειέζκαηα  Ζ εξκελεία … απνηειέζκαηα … 

γνληκφηεηα … Ζ εξκελεία … απνηειέζκαηα … γνληκφηεηα … Σα απνηειέζκαηα … γηα 

ηε γνληκφηεηα … Ζ εξκελεία … απνηειέζκαηα … γνληκφηεηα (Μπάγθαβνο, 2010, ζ. 11-

12) 
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Πεγέο – Βηβιηνγξαθία 

 

ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ παξαηίζεληαη νη πεγέο, φηαλ ππάξρνπλ, θαη αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία. Ο 

ηίηινο είλαη Πεγέο – Βηβιηνγξαθία (Times New Roman 12+bold, ζηνίρηζε ζην θέληξν). ηηο πεγέο 

θαη ηε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα έξγα γηα ηα νπνία ππάξρεη αλαθνξά ζην θείκελν.  

ηηο πεγέο παξαηίζεληαη ηα θείκελα - πιεξνθνξίεο απφ αξρεία, πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ, 

λφκνπο, δηαηάγκαηα, εγθπθιίνπο θαηαζηαηηθά θ.ιπ., θαζψο θαη πιεξνθνξίεο απφ ειεθηξνληθέο 

πεγέο. Παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ην παξάδεηγκα πνπ δίλεηαη παξαθάησ (πξνζνρή ζηε δηάηαμή 

ηνπο) θαη ζε θάζε θαηεγνξία παξαηίζεληαη θαηά αιθαβεηηθή ή/θαη ρξνλνινγηθή ζεηξά κε δηάζηεκα 

1,5. 

Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζρεηηθά ζηηο παξαπνκπέο,  δειαδή ην APA. Πξνεγνχληαη νη ειιελφγισζζεο αλαθνξέο κε ηελ 

έλδεημε Διιελφγισζζε θαη κεηά απφ δχν θελά νη μελφγισζζεο κε ηελ έλδεημε Ξελφγισζζε (βι. 

ζρεηηθά ην αλαιπηηθφ παξάδεηγκα ζηε ζειίδα 34). Παξαηίζεληαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά (επψλπκν 

ζπγγξαθέα θ.ιπ.) θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο εξγαζηψλ απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα 

θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά ζε δηάζηεκα 1,5. Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζπληάζζνληαη ζε πξνεμνρή 

1,27 εθ. (βι. ζρεηηθά ην αλαιπηηθφ παξάδεηγκα ζηε ζειίδα 34). 

Πξνζνρή: Κείκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε Wikipedia δελ ζπληζηνχλ θαη’ αλάγθελ 

επηζηεκνληθέο αλαθνξέο.  

Οη ηίηινη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ πεγψλ γξάθνληαη ζε πεδά (Times New Roman 12+bold) θαη 

κε 1,5 δηάζηεκα. Οη Πεγέο-Βηβιηνγξαθία ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην παξάδεηγκα-ππφδεηγκα πνπ 

παξαηίζεηαη: 

Παξάδεηγκα – Τπφδεηγκα 

Πεγέο – Βηβιηνγξαθία [Times New Roman 12+bold, ζηνίρηζε ζην θέληξν, δηάζηεκα 1,5] 

 

Πεγέο [Times New Roman 12+bold, ζηνίρηζε αξηζηεξά, δηάζηεκα 1,5] 

Α΄ Αξρεία [θαηεγνξία Αξρεία, δηάζηεκα 1,5]  

Αξρείν Γξακαηηθήο ρνιήο Δζληθνχ Θεάηξνπ  

Αξρεία εγγξάθσλ ζρνιηθψλ εηψλ 1957-58 έσο 1960-61 

Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ 1957-58, 1958-59,1959-60,1971-72 

Μαζεηνιφγηα (1930 -  ) 

Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ζπκβνπιίνπ θαζεγεηψλ 1930-2007 
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Πξαθηηθά ζπζθέςεσλ θαζεγεηψλ Τπνθξηηηθήο 1957-1958 

ηαηηζηηθά δειηία 1957-73  

Φάθεινη (1972-1978 ) 

 

Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο  

Αξρείν Γ. Βιαρνγηάλλε, θπηίν Γ.10 (ζεαηξηθά), 47 

Σα Καηάινηπα Ησάλλε Γακβέξγε, ΗΗΗ. Αξρείν Κεληξηθήο Δπηηξνπήο 100εηεξίδνο ηεο Δζληθήο 

Παιηγγελεζίαο, (1918-1937), Φάθεινη 24-38 

Μηθξέο πιινγέο ΓΑΚ Κ 301 Φάθεινη 27, 47,70  

  

Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε 

Αξρείν Άγγεινπ Σεξδάθε ελφηεηα VΗΗΗ: Δπαγγεικαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο , Φάθεινο 25, ππνθάθεινο 

1 

 

Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο Δζληθήο Σξαπέδεο  

Αξρείν Θενδψξνπ πλαδηλνχ 

Φάθεινο 2.1, ππνθάθεινο Δπαγγεικαηηθή ρνιή Θεάηξνπ, Αιιεινγξαθία 1924-1942 

Φάθεινο 2.1 ππνθάθεινο Δπαγγεικαηηθή ρνιή Θεάηξνπ,  Οξγαληζκφο θαη Δζσηεξηθφο 

Καλνληζκφο (1924-1928) 

Φάθεινο 2.4 Τπεξεζηαθή αιιεινγξαθία 1931-1946  

Φάθεινο.2.5, ππνθάθεινο.1, Δπαγγεικαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

Αξρείν Πέινπ θαη Αιέθαο Καηζέιε  

Αξρείν Χδείνπ Αζελψλ 

Αξρείν νθηαλνχ Μηραήι 

 

Παξάδεηγκα βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο ζε αξρεία:  

ΚΓΔΘ/πλεδξίαζε 32/18.3.1938/ΑΓΔΘ 

ΣΔΒΘ/πλεδξίαζε 17/10.12.1938/Αξρείν Άγγεινπ Σεξδάθε /VIII/25/1 

 

Β΄ Νφκνη  
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Γ΄ Ιζηνζειίδεο (κφλν γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο) 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα δηαηξνθήο ηνπ 1948 ζηελ Κξήηε θαη ηε κεζνγεηαθή δίαηηα: 

http://www.orst.edu/dept/lpi/f-w00/mediterr.htm (πξφζβαζε ζηηο 5/3/1990). 

     

Βηβιηνγξαθία [Times New Roman 12+bold, ζηνίρηζε αξηζηεξά φηαλ ππάξρνπλ πεγέο αιιηψο ζην 

θέληξν, δηάζηεκα 1,5] 

 

 Γεληθνί θαλφλεο θαη παξαδείγκαηα ζχληαμεο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Βηβιίν Δπίζεην ζπγγξαθέα, Αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηνο (έηνο). Τίηινο ηνπ έξγνπ. 

Σφπνο: Δθδφηεο. 

Έλαο  ζπγγξαθέαο Κνξαζίδνπ, Μ. (1995). Οη άζιηνη ησλ Αζελώλ θαη νη ζεξαπεπηέο ηνπο. Φηώρεηα 

θαη θηιαλζξσπία ζηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα ηνλ 19ν αηώλα. Αζήλα: 

Ηζηνξηθφ Αξρείν Διιεληθήο Νενιαίαο-Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. 

Γχν ζπγγξαθείο Βεξγίδεο Γ., & Πξφθνπ Δ. (2005). Σρεδηαζκόο, δηνίθεζε, αμηνιόγεζε 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ: Σηνηρεία θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. Πάηξα: ΔΑΠ.  

Πεξηζζφηεξνη απφ 

δχν ζπγγξαθείο 

Καξάγησξγαο, ., Καζηκάηε, Κ., & Παληαδίδεο, Ν. (1988). Έξεπλα γηα ηε 

ζύλζεζε θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ Ειιάδα. Αζήλα: 

ΔΚΚΔ. 

Δπηκέιεηα  Πξφθνπ, Δ. (επηκ.) (2011). Κνηλσληθέο δηαζηάζεηο ησλ πνιηηηθώλ ζηελ αλώηαηε 

εθπαίδεπζε: Σπγθξηηηθή θαη δηεζλήο πξνζέγγηζε. Αζήλα: Δπηζηεκνληθή 

Δηαηξεία Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο -  Γηφληθνο. 

Ηιεθηξνληθφ 

βηβιίν 

ηάκνπ, Γ. (2015). Αλαπαξάζηαζε νληνινγηθήο γλώζεο θαη ζπιινγηζηηθή 

[ειεθηξνληθφ βηβιίν] Αζήλα: χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ.  Γηαζέζηκν ζην: http://hdl.handle.net/11419/4226 

Μεηαθξαζκέλν 

βηβιίν 

Δπίζεην ζπγγξαθέα, Α. (έηνο). Τίηινο ηνπ έξγνπ (επηκ. κηθξ. Α. Δπίζεην). 

Σφπνο: Δθδφηεο. (Σν πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε ην έηνο). 

 Diamond, I., & Jefferies, J. (2006). Αξρίδνληαο ηε ζηαηηζηηθή: Μηα εηζαγσγή γηα 

ηνπο θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο (κηθξ. θαη επηκ. Μαξία πκεσλάθε). 

Αζήλα: Παπαδήζεο. (Σν πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε ην 2000). 

Κεθάιαην ζε 

βηβιίν 

Δπίζεην ζπγγξαθέα, Α. (έηνο). Σίηινο ηνπ θεθαιαίνπ. ην Α. επίζεην (επηκ.), 

Τίηινο ηνπ έξγνπ (ζ. 45-50). Σφπνο: Δθδφηεο. 

 Πξφθνπ, Δ. (2011). Πνιηηηθέο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα: Πξνο ηελ 
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αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ην Α. Μσυζίδεο & Γ. 

Παπαδνπνχινπ (επηκ.), Η θνηλσληθή έληαμε ησλ ππεθόσλ ηξίησλ 

ρσξώλ ζηελ Ειιάδα: Εξγαζία, εθπαίδεπζε, θνηλσληθή πξνζηαζία (ζ. 

161-182). Αζήλα: Κξηηηθή. 

 Παπαζηξάηεο, Π. (1992). Ζ εθθαζάξηζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηελ 

Διιάδα ηηο παξακνλέο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. ην L. Baerentzen θ.ά. 

(επηκ.), Μειέηεο γηα ηνλ εκθύιην πόιεκν, 1945-1949 (ζ. 47-66). Αζήλα: 

Οιθφο. 

Άξζξν ζε 

επηζηεκνληθφ 

πεξηνδηθφ 

Δπίζεην ζπγγξαθέα, Α.,  Δπίζεην ζπγγξαθέα, Β.,  & Δπίζεην ζπγγξαθέα, Γ.,  

(έηνο). Σίηινο ηνπ άξζξνπ. Τίηινο ηνπ Πεξηνδηθνύ, 2, 5-6 

 Πνιίηεο, Α. (1989). Τπνζεκεηψζεηο θαη παξαπνκπέο. Μλήκσλ, 12, 172-183. 

 Πξφθνπ, Δ. (2014). Αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ πνιηηηθψλ πνπ πξνσζεί ν λφκνο 

3879/2010 ππφ ηνλ ηίηιν “Αλάπηπμε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο”. Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ, 31, 8-17. 

Απφ 1 έσο 7 

ζπγγξαθείο (Με 

DOI φπνπ είλαη 

δηαζέζηκν) 

Αζαλαζίνπ, Α., & Σζηκνπξήο Γ. (2013). Υαξηνγξαθψληαο ηε βηνπνιηηηθή ησλ 

ζπλφξσλ: ψκαηα, ηφπνη, απεδαθνπνηήζεηο. Επηζεώξεζε Κνηλσληθώλ 

Εξεπλώλ, 140, 1-36. doi: 10.12681/grsr.54 

Άξζξν κε πάλσ 

απφ 7 ζπγγξαθείο  

Rickels, D., Brewer, W., Councill, K., Fredrickson, W., Hairston, M., Perry, D., 

… Schmidt, M. (2013). Career influences of music education audition 

candidates. Journal of Research in Music Education, 61, 115-134. 

Γχν δεκνζηεχζεηο 

ελφο ζπγγξαθέα 

Γθαδή, Α. (1999α). Απφ ηηο κνχζεο ζην κνπζείν. Ζ ηζηνξία ελφο ζεζκνχ δηα 

κέζνπ ησλ αηψλσλ. Αξραηνινγία θαη Τέρλεο, 70, 39-46. 

ην ίδην έηνο Γθαδή, Α. (1999β). Ζ έθζεζε ησλ αξραηνηήησλ ζηελ Διιάδα (1829-1909). 

Ηδενινγηθέο αθεηεξίεο - Πξαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Αξραηνινγία θαη 

Τέρλεο, 73, 45-53. 

Γεκνζηεχζεηο 

ρσξίο αλαθνξά ζε 

φλνκα ζπγγξαθέα 

ή έηνο ή εθδφηε 

Υξεζηκνπνηείηαη ην Αλψλπκνο γηα δεκνζηεχζεηο ρσξίο αλαθνξά ζην φλνκα ηνπ 

ζπγγξαθέα.  Όηαλ δελ ππάξρεη αλαθνξά ζην έηνο ηεο δεκνζίεπζεο ή ζηνλ 

εθδφηε ρξεζηκνπνηνχληαη (ρ.ρ.) θαη ρ.έ., αληίζηνηρα. 

  Αλψλπκνο (1921). Ζ αθξίβεηα ηνπ βίνπ ελ Διιάδη θαηά ηνλ γεληθφλ θαη 

εξγαηηθφλ ηηκάξηζκνλ. Πινύηνο, 21, 5. 
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Σερληθέο ή 

εξεπλεηηθέο 

εθζέζεηο 

Δπίζεην ζπγγξαθέα, Α. (έηνο). Τίηινο ηεο έθζεζεο (Έθζεζε 234). Σφπνο: 

Δθδφηεο. 

 Γξνχδαο, Π., Κσζηφπνπινο, Γ., & Πηληέιαο, Π. (2014). Μηα ζύλνςε γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ εθηίκεζε 

θόζηνπο (Έθζεζε TR14-01). Πάηξα: Παλεπηζηήκην Πάηξαο. 

Αλαθηήζεθε απφ: http://hdl.handle.net/10889/6839 

Παξνπζηάζεηο ζε 

ζπλέδξηα θαη 

ζπκπφζηα 

Δπίζεην ζπγγξαθέα, Α., Δπίζεην ζπγγξαθέα, Β., & Δπίζεην ζπγγξαθέα, Γ. 

(Έηνο, κήλαο). Τίηινο ηεο παξνπζίαζεο ή ηνπ πόζηεξ. Όλνκα ηνπ 

νξγαληζκνχ δηελέξγεηαο ηνπ ζπλεδξίνπ, Σφπνο, εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο. 

 Πξφθνπ, Δ. (2008). Από ηελ ηζόηεηα εθπαηδεπηηθώλ επθαηξηώλ ζηηο πνιηηηθέο 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο θαη ηηο ηάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο αλώηαηεο 

εθπαίδεπζερ.  Αλαθνίλσζε ζην 3ν Γηεζλέο πλέδξην ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Αζήλα, Οθηψβξηνο, 24-25. 

 Campbell, L. (2009). Recollection: Integrating data through access. Paper 

presented at the 13th European Conference, ECDL. Corfu, Greece, 

September, 27 – October, 2. 

Γηδαθηνξηθέο 

δηαηξηβέο ή 

δηπισκαηηθέο 

εξγαζίεο 

πγγξαθέαο, Α. (έηνο). Τίηινο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή ή δηπισκαηηθή εξγαζία). Όλνκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, Σφπνο. 

 Νηθνιαΐδνπ, Α. (2012). Πόιε θαη θηλεκαηνγξαθηθή κνξθή: Οη ηαηλίεο πόιεο ηνπ 

ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ, 1994-2004 (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή). Αζήλα: 

Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Αλαθηήζεθε απφ: http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=search& 

            type=0&scope=0&page=1 

 Σάθνπ, Δ. (2006). Η έλλνηα ηνπ ξεηνξηθνύ ήζνπο ζηελ αλάιπζε ηνπ ιόγνπ: Τν 

παξάδεηγκα ηνπ θηινζνθηθνύ θεηκέλνπ (Γηπισκαηηθή εξγαζία). Αζήλα:  

Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Αλαθηήζεθε απφ: http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op= 

            record&type=cid:9&page=5&pid=iid:297 

Οπηηθναθνπζηηθά 

κέζα 

Δπίζεην παξαγσγνχ, Α. (Παξαγσγφο), & Δπίζεην ζθελνζέηε, Β. (θελνζέηεο). 

(Έηνο). Τίηινο ηεο ηαηλίαο (Σαηλία). Υψξα: ηνχληην. 
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 Αγγειφπνπινο, Θ. (θελνζέηεο). (1975). Ο Θίαζνο [Κηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία]. 

Διιάδα: New Star. 

Άξζξα 

εθεκεξίδσλ 

Δπίζεην ζπγγξαθέα, Α. (Έηνο, Μήλαο Ζκεξνκελία). Σίηινο ηνπ άξζξνπ. Τίηινο 

ηεο Εθεκεξίδαο, ζ. ρρρ. 

 Αζδξαράο, π. (2009, Ηνχιηνο 5). Ζ ηζηνξηνγξαθηθή πξφζιεςε ησλ αζηψλ. Η 

Καζεκεξηλή, ζ. 12.  

Αδεκνζίεπηα 

έξγα 

Δπίζεην ζπγγξαθέα, Α. (Έηνο). Τίηινο εξγαζίαο. Αδεκνζίεπην θείκελν [ή 

Κείκελν πνπ έρεη ππνβιεζεί πξνο δεκνζίεπζε ή Κείκελν ππφ 

πξνεηνηκαζία]. 

 Raj, D. (n.d.). Sampling theory: Outlines of an intermediate course in the 

design and execution of sample surveys. Unpublished manuscript. 

 

Γηα ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηεο μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο βιέπε ηηο αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο 

ζην: 

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American    

Psychological Association (6th edition). Washington, DC: APA. 

 

Δπίζεο, ζρεηηθέο νδεγίεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ: http://libguides.cut.ac.cy/etds  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε έλα παξάδεηγκα παξνπζίαζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο:  

 

Βηβιηνγξαθία 

Διιελφγισζζε  

Αγγειφπνπινο, Θ. (θελνζέηεο). (1975). Ο Θίαζνο [Κηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία]. Διιάδα: New Star. 

Αζαλαζίνπ, Α., & Σζηκνπξήο Γ. (2013). Υαξηνγξαθψληαο ηε βηνπνιηηηθή ησλ ζπλφξσλ: ψκαηα, 

ηφπνη, απεδαθνπνηήζεηο. Επηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Εξεπλώλ, 140, 1-36. doi: 10.12681/grsr.54 

Αλψλπκνο (1921). Ζ αθξίβεηα ηνπ βίνπ ελ Διιάδη θαηά ηνλ γεληθφλ θαη εξγαηηθφλ ηηκάξηζκνλ. 

Πινύηνο, 21, 5. 

Αζδξαράο, π. (2009, Ηνχιηνο 5). Ζ ηζηνξηνγξαθηθή πξφζιεςε ησλ αζηψλ. Η Καζεκεξηλή, ζ. 12. 

Γθαδή, Α. (1999α). Απφ ηηο κνχζεο ζην κνπζείν. Ζ ηζηνξία ελφο ζεζκνχ δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ. 

Αξραηνινγία θαη Τέρλεο, 70, 39-46. 
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Γθαδή, Α. (1999β). Ζ έθζεζε ησλ αξραηνηήησλ ζηελ Διιάδα (1829-1909). Ηδενινγηθέο αθεηεξίεο - 

Πξαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Αξραηνινγία θαη Τέρλεο, 73, 45-53. 

Γξνχδαο, Π., Κσζηφπνπινο, Γ., & Πηληέιαο, Π. (2014). Μηα ζύλνςε γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ εθηίκεζε θόζηνπο (Έθζεζε TR14-01). Πάηξα: Σνκέαο 

Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Μαζεκαηηθψλ, ρνιή Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Αλαθηήζεθε απφ: http://hdl.handle.net/10889/6839 

Νηθνιαΐδνπ, Α. (2012). Πόιε θαη θηλεκαηνγξαθηθή κνξθή: Οη ηαηλίεο πόιεο ηνπ ειιεληθνύ 

θηλεκαηνγξάθνπ, 1994-2004 (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή). Αζήλα: Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην 

Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Αλαθηήζεθε απφ: http://pandemos.panteion.gr/index. 

            php?op=search&type=0&scope=0&page=1 

Παπαζηξάηεο, Π. (1992). Ζ εθθαζάξηζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα ηηο παξακνλέο ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ. ην L. Baerentzen θ.ά. (επηκ.), Μειέηεο γηα ηνλ εκθύιην πόιεκν, 1945-

1949 (ζ. 47-66). Αζήλα: Οιθφο. 

Πξφθνπ, Δ. (2008). Από ηελ ηζόηεηα εθπαηδεπηηθώλ επθαηξηώλ ζηηο πνιηηηθέο δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηόηεηαο θαη ηηο ηάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζερ.  Αλαθνίλσζε ζην 3ν 

δηεζλέο ζπλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Αζήλα, Οθηψβξηνο, 24-25. 

Πξφθνπ, Δ. (2014). Αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ πνιηηηθψλ πνπ πξνσζεί ν λφκνο 3879/2010 ππφ ηνλ 

ηίηιν “Αλάπηπμε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”. Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ, 31, 8-

17. 

Σάθνπ, Δ. (2006). Η έλλνηα ηνπ ξεηνξηθνύ ήζνπο ζηελ αλάιπζε ηνπ ιόγνπ: Τν παξάδεηγκα ηνπ 

θηινζνθηθνύ θεηκέλνπ (Γηπισκαηηθή εξγαζία). Αζήλα:  Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ 

θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Αλαθηήζεθε απφ: http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang 

            =el&op=record&type=cid:9&page=5&pid=iid:297 

 

Ξελφγισζζε 

Fishman, R. (n.d.). The rise and fall of suburbia. Αλάθηεζε απφ http://libweb.anglia.ac.uk./E-books.  

Indian Statistical Institute (n.d.). The road traversed: A brief history of the Indian Statistical Institute. 

Αλάθηεζε απφ http://www.isical.ac.in/history.html.  

Jowell, R. (1981). How comparative is comparative research? American Behavioral Scientist, 42, 

168-177.  

Moser, C., & Kalton, G. (1977). Survey methods in social investigation (2nd edition). London: 

Heineman Educational Books. 

Todorov, T. (Ed.) (1965). Théorie de la littérature. Paris: Seuil.  
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Παξαξηήκαηα 
 
Γεληθά, έλα παξάξηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζχληνκε παξνπζίαζε πιηθνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ έρεη επηλνεζεί έλα πξσηφηππν εξγαιείν έξεπλαο ην νπνίν πεξηγξάθεηαη κελ ζην θείκελν αιιά 

πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζηελ πιεξφηεηά ηνπ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη ζε παξάξηεκα εξεπλεηηθά 

πξσηφθνιια νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ έρεη ζπλζέζεη ή ηξνπνπνηήζεη ν ζπγγξαθέαο, άιια πιηθά ή ε 

εθηελήο θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαηά ηελ έξεπλα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε πιήξεο κνξθή ελφο νδεγνχ-ζπλέληεπμεο ή εξσηεκαηνιφγηνπ θιπ. Ο ηίηινο Παξάξηεκα 

ζπληάζζεηαη ζε Times New Roman 12+bold, ζηνίρηζε ζην θέληξν, δηάζηεκα 1,5. 

Όηαλ απαηηείηαη λα παξνπζηαζηεί ζε παξάξηεκα πιεξνθνξία ζε κνξθή πηλάθσλ ή 

γξαθεκάησλ θιπ. ηφηε ε αξίζκεζή ηνπο είλαη Α1, Α2, θιπ.  

Πξνζνρή: Γηα ην πιηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζε παξάξηεκα πξέπεη ΠΑΝΣΑ λα ππάξρεη 

ζρεηηθή παξαπνκπή ζην θπξίσο θείκελν, γηα παξάδεηγκα: … (γηα κηα πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή βι. 

Πίλαθα Α1).  
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Παξάξηεκα  

 

 

 

Δμψθπιια δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη δηπισκαηηθψλ ή πηπρηαθψλ εξγαζηψλ 
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ΣΜΗΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

Κνηλσλην - ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο: Μνληέια 

πξνζνκνίσζεο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 

 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

 

 

Νηθφιανο . Βαξφηζεο 
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ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 
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Μνληέια πξνζνκνίσζεο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ 
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Νηθφιανο . Βαξφηζεο 
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Σξηκειήο Δπηηξνπή 

Ησάλλεο Καηεξέινο  Καζεγεηήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (Δπηβιέπσλ) 

Μαξία αθαιάθε, Καζεγήηξηα Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ  

καξάγδα Καδή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Νηθφιανο . Βαξφηζεο, 2015 

All rights reserved. Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. 

Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο εμ 

νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη 

δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 

αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ 

ζπγγξαθέα. 

Ζ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ δελ δειψλεη απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα. 
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Jacques Rancière: Μία ξηδνζπαζηηθή αλαδηαηχπσζε ησλ φξσλ εμαζθάιηζεο ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο  

 

 

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

Νίθνο Παηεξάθεο 
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Σξηκειήο Δπηηξνπή 

Γηψξγνο Φνπξηνχλεο,  Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (Δπηβιέπσλ) 

Ξέληα Υξπζνρφνπ, Καζεγήηξηα Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ  

Γξεγφξεο Αλαληάδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Νίθνο Παηεξάθεο, 2015  

All rights reserved. Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. 

Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εμ 

νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη 

δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 

αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ 

ζπγγξαθέα. 

Ζ έγθξηζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απφ ην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ δελ δειψλεη απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα. 
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All rights reserved. Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. 

Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο εμ 

νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη 

δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 

αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ 

ζπγγξαθέα. 

Ζ έγθξηζε πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ δελ δειψλεη απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα. 
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