
ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 

1. Οη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο Ε΄ θαη Ζ΄ εμακήλνπ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα εθπόλεζεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο (ΠΔ). H ΠΔ είλαη πξναηξεηηθή, 

αληηθαζηζηά δύν ππνρξεσηηθά θαη’ επηινγήλ καζήκαηα θαη ηζνδπλακεί κε δώδεθα (12) 

δηδαθηηθέο κνλάδεο.  

2. Ζ ΠΔ έρεη έθηαζε 8.000-10.000 ιέμεηο, ρσξίο ηε βηβιηνγξαθία θαη ηπρόλ παξαξηήκαηα 

πάζεο θύζεσο. Ζ ζπγγξαθή ηεο γίλεηαη ζύκθσλα κε αλαιπηηθέο νδεγίεο πνπ απνηεινύλ 

παξάξηεκα ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). 

3. Οη δηδάζθνπζεο/-νληεο αλαθνηλώλνπλ ζηηο θνηηήηξηεο θαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σ΄ 

εμακήλνπ κέρξη ηoηέινο Απξηιίνπ θάζε αθαδεκατθνύ έηνπο ηα ζέκαηα ΠΔ πνπ πξνηίζεληαη 

λα επνπηεύζνπλ θαηά ην επόκελν αθαδεκατθό έηνο. Κάζε δηδάζθνπζα/-σλ κπνξεί λα 

πξνηείλεη θαη αλαιάβεη ηελ επίβιεςε κέρξη δύν (2) ΠΔ αλά αθαδεκατθό έηνο.  

4. Οη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέοηνπ Σ΄ εμακήλνπ νη νπνίνη/-εο έρνπλ επηηύρεη ζε όια ηα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ εμακήλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ,δελ 

νθείινπλ πεξηζζόηεξα από έλα ππνρξεσηηθό κάζεκα ηνπ πέκπηνπ εμακήλνπ θαη 

ελδηαθέξνληαη λα εθπνλήζνπλ ΠΔ ππνβάινπλ αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κέρξη 

ηελ 20ή Μαΐνπ, δειώλνληαο κε πνηα/πνηνλ δηδάζθνπζα/-νληα επηζπκνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ 

θαη ην ζέκα πνπ πξνηηκνύλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ). 

5. Οη δηδάζθνληεο/-νπζεο πνπ έρνπλ αλαθνηλώζεη όηη πξνηίζεληαη λα επνπηεύζνπλ ηελ 

εθπόλεζε ΠΔ θαινύλ ακέζσο κεηά ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/-εηέο πνπ έρνπλ ππνβάιεη 

εκπξόζεζκα αίηεζε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε πξνεγνύκελε παξάγξαθν, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηώζνπλ εάλ νη ελδηαθεξόκελεο/-νη δηαζέηνπλ ηηο γλώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

εθπόλεζε ΠΔ, όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ πνξεία ησλ ζπνπδώλ ηνπο, ηελ επίδνζή ηνπο ζε 

καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην επηζηεκνληθό πεδίν κε απηό ζην νπνίν επηζπκνύλ λα 

αλαιάβνπλ ΠΔ, ηελ εθπόλεζε άιισλ εξγαζηώλ ζην πιαίζην απηώλ ή άιισλ καζεκάησλ, ηα 

επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα θαη ηε ζπλαθή δξαζηεξηόηεηά ηνπο, ηε γλώζε μέλσλ γισζζώλ 

θ.ιπ.  

6.Ζ αλάζεζε ησλ ΠΔ γίλεηαη από ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζή ηεο 

κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ύζηεξα από 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ησλ δηδαζθνπζώλ/-όλησλ πνπ επηζπκνύλ λα αλαιάβνπλ ηελ 

επνπηεία ΠΔ. Ζ απόθαζε ηεο πλέιεπζεο γλσζηνπνηείηαη ζε όιεο/-νπο ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/-

εηέο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε από ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε αλαθνίλσζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, όπνπ θαίλεηαη κόλν ν αξηζκόο κεηξώνπ ηνπο θαη ε έθβαζε ηνπ 

αηηήκαηόο ηνπο. Οη δηδάζθνπζεο/-νληεο θαινύλ ηηο/ηνπο θνηηήηξηεο/-εηέο πνπ νη αηηήζεηο 

ηνπο έγηλαλ δεθηέο γηα λα θαζνξίζνπλ ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη εμεγνύλ ζε 

όπνηαλ/-νλ θνηηήηξηα/-εηή επηζπκεί ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε δεθηή ή 

απνξξίθζεθε ε αίηεζή ηεο/ηνπ. 



7. Οη θνηηήηξηεο/-εηέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εθπόλεζε ΠΔ δελ επηηξέπεηαη λα 

πξαγκαηνπνηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζήο ηεο θαη Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) ζην 

Σκήκα. Μπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα ηεο ΠΑ κόλν εθόζνλ απηή γίλεη θαηά ηνπο 

ζεξηλνύο κήλεο, κεηά ηε ιήμε ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ ηνπ ίδηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο.  

8. Οη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο εθπνλνύλ ηελ ΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηε/ηνλ δηδάζθνπζα/-

νληα πνπ έρεη νξηζηεί σο επηβιέπνπζα/-σλ θαη ηελ ππνβάιινπλ κε βεβαίσζε ηεο/ηνπ 

επηβιέπνπζαο /-νληνο όηη έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 1
ε
 Μαΐνπ ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ θαηά 

ην νπνίν νινθιεξώλνπλ ην 8
ν
 εμάκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Ζ ππνβνιή γίλεηαη κε ηελ 

θαηάζεζε ελόο δαθηπινγξαθεκέλνπ θαη βηβιηνδεηεκέλνπ αληηηύπνπ θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε απνζηνιή κελύκαηνο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

9. Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο νξίδεη, κε πξόηαζε ηεο/ηνπ επηβιέπνπζαο/-νληνο, ηξηκειή 

επηηξνπή γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ΠΔ. Μέιε ηεο επηηξνπήο κπνξνύλ λα είλαη κέιε ηεο 

πλέιεπζεο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ε δηδαζθαιία 

ηνπιάρηζηνλ δύν καζεκάησλ. Ζ ηξηκειήο επηηξνπή, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηε/ηνλ 

θνηηήηξηα/-εηή πνπ εθπόλεζε ηελ ΠΔ, νξίδεη εκεξνκελία γηα ηελ παξνπζίαζε θαη 

αμηνιόγεζε ηεο ΠΔ. Ζ παξνπζίαζε θαη ε αμηνιόγεζε γίλνληαη δεκνζίσο, ελώπηνλ ησλ 

κειώλ ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο,πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ ηνπ Ηνπλίνπ 

ηνπ 8
νπ

 εμακήλνπ ζπνπδώλ ηεο θνηηήηξηαο ή ηνπ θνηηεηή πνπ νινθιήξσζε ηελ εθπόλεζε ηεο 

ΠΔ.   

10. Σν ηειηθό θείκελν ηεο αμηνινγεκέλεο εξγαζίαο δηακνξθώλεηαη ζύκθσλα κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο θαη θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο ζε έλα δαθηπινγξαθεκέλν θαη βηβιηνδεηεκέλν αληίηππν θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή κε απνζηνιή κελύκαηνο. 

11. Ζ αμηνιόγεζε θαη ην ζέκα ηεο ΠΔ βεβαηώλνληαη ζην πηπρίν ηεο/ηνπ θνηηήηξηαο/-εηή πνπ 

ηελ εθπόλεζε. 

12. Γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2019-2020, ιόγσ ηεο θαηάηκεζεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο από ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2019, νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

3, 4 θαη 5 ηνπ παξόληνο ζα αξρίζνπλ ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ θαη ζα νινθιεξσζνύλ ζηηο 22 

Ννεκβξίνπ 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Οδηγίερ Δκπόνηζηρ Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ 

 

 

Έθηαζε ηεο ΠΔ 

Ζ έθηαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 8.000 θαη 10.000 ιέμεσλ. 

Απνθιίζεηο επηηξέπνληαη αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ εθαξκνδόκελε κεζνδνινγία 

θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνύ πεδίνπ ηεο πηπρηαθήο θαη πάληνηε κε ηε ζύκθσλε 

γλώκε ηεο/ηνπ επηβιέπνπζαο/νληα θαζεγεηή. Ζ παξαπάλσ έθηαζε αθνξά ζηελ 

εηζαγσγή,ζην θύξηνκέξνο ηεο εξγαζίαο θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα. Γελ πεξηιακβάλεηαη ε 

βηβιηνγξαθία θαη ηπρόλ παξαξηήκαηα.  

 

Γηάξζξσζε ηεο ΠΔ 

Ζ εξγαζία δηαξζξώλεηαησο εμήο: 

 

 Δμώθπιιν 

 Copyright 

 Πεξίιεςε 

 Αθηέξσζε  

 Δπραξηζηίεο  

 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

 Λίζηα πηλάθσλ 

 Λίζηα δηαγξακκάησλ 

 Λίζηα εηθόλσλ 

 πληνκνγξαθίεο  

 Απόδνζε όξσλ  

 Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

 Κεθάιαην 2: Μεζνδνινγία 

 Κεθάιαην 3: [Σίηινο] 

 Κεθάιαην λ: πκπεξάζκαηα 

 Βηβιηνγξαθία 

 Παξαξηήκαηα  

 

Από ηα παξαπάλσ, ε αθηέξσζε, νη επραξηζηίεο, νη ζπληνκνγξαθίεο, ε απόδνζε όξσλ θαη ηα 

παξαξηήκαηα είλαη πξναηξεηηθά.  

 

Πην αλαιπηηθά,  

 

 Δξώθςλλο  

Σν εμώθπιιν δηαδνρηθά πεξηιακβάλεη:  

Σε θξάζε:  

ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ  

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

Σν ινγόηππν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Σε θξάζε Πηπρηαθή Δξγαζία 



Σνλ ηίηιν ηεο ΠΔ [κε θεθαιαία γξάκκαηα] 

Σν όλνκα θαη επώλπκν ηεο θνηηήηξηαο / ηνπ θνηηεηή 

Σνλ ηόπν θαη ην έηνο, π.ρ. Κνκνηελή, 2019  

 

 Copyright 

Θα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

-Ζ ιέμε Copyright θαη ην ζύκβνιν © (ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ Word ην ζύκβνιν 

βξίζθεηαη πεγαίλνληαο ζην κελνύ «Δηζαγσγή [Insert]» → «ύκβνιν» [Symbol]). 

- Σν όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα 

- Σν έηνο έθδνζεο 

- Οη ιέμεηο «Με επηθύιαμε παληόο δηθαηώκαηνο. Allrightsreserved.» 

- Σν θείκελν: Ζ έγθξηζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο από ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

ΓΠΘ δελ ππνδειώλεη απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απόςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

Παξάδεηγκα 

Copyright © Όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, έηνο 2019 

Με επηθύιαμε παληόο δηθαηώκαηνο. Allrightsreserved. 

 

 Πεπίλητη [Έκηαζη: 300 έυρ 450 λέξειρ] 

Ζ πεξίιεςε απνηειείηαη από δύν κέξε. 

Σν ηππηθό κέξνο απνηειείηαη από ην εμήο θείκελν:  

Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν [ηίηινο] εθπνλήζεθε από ηελ/ηνλ [όλνκα, 

επώλπκν], θνηηήηξηαο/ηή ηνπ Ζ΄ εμακήλνπ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

ΓΠΘ ππό ηελ επίβιεςε ηνπ [ηίηινο] [όλνκα, επώλπκν] θαη νινθιεξώζεθε ηνλ [κήλα] 

ηνπ [έηνο]  

Σν δεύηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη (ελδεηθηηθά) ηνλ ζθνπό ηεο εξγαζίαο, ηε 

κεζνδνινγία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

 

 Αθιέπυζη  

 

 Δςσαπιζηίερ 

 

 Πίνακαρ πεπιεσομένυν 

Οη πξώηεο ζειίδεο αθνινπζνύλ ηε ιαηηληθή αξίζκεζε (π.ρ. i, ii, iii, iv, v, vi). Ζ αξίζκεζε κε 

αξαβηθνύο αξηζκνύο μεθηλά από ηελ εηζαγσγή. Σα πεξηερόκελα έρνπλ ηε κνξθή ηξίζηεινπ 

πίλαθα, ην πεξίγξακκα ηνπ νπνίνπ δελ ηππώλεηαη .ηα πεξηερόκελα ε δηαβάζκηζε ησλ 

ππνελνηήησλ είλαη κέρξη ηνλ ηξίην βαζκό, π.ρ. 

 

 3.   Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 3.1  Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα 

 3.1.1  Γεκόζηεο Γαπάλεο 

 3.1.2  Φνξνινγία 

 3.2    Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα  

 

 Λίζηα Πινάκυν 

 Λίζηα Γιαγπαμμάηυν  

 Λίζηα εικόνυν  

Οη ιίζηεο απηέο παξνπζηάδνπλπίλαθεο, δηαγξάκκαηα ή εηθόλεο. Ζ δνκή πνπ αθνινπζείηαη 

είλαη παξόκνηα κε απηήλ ησλ πεξηερνκέλσλ.  



 

 ςνηομογπαθίερ 

π.ρ.Ο.Ζ.Δ Οξγαληζκόο Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

 

 Απόδοζη όπυν 

π.ρ. monetarypolicy  λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

 

 Κεθάλαιο 1: Διζαγυγή 

 Κεθάλαιο 2: Μεθοδολογία 

 Κεθάλαιο 3: [Σίηλορ κεθαλαίος] 

 ην θείκελν, ε δηαβάζκηζε ησλ ππνελνηήησλ είλαη κέρξη ηνλ ηξίην βαζκό,  

π.ρ. 

 

3 

3.1 

3.1.1 

  

 Κεθάλαιο ν: ςμπεπάζμαηα 

   

 Βιβλιογπαθία 

Οη νδεγίεο ζύληαμεο ησλ αλαθνξώλ θαη ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ παξαηίζεληαη παξαθάησ.  

 

 Παπαπηήμαηα 

 

Μνξθή ηεο ΠΔ 

Ζ εξγαζία γξάθεηαη ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη άιιε ππόδεημε ρξεζηκνπνηνύληαη 

πεδά γξάκκαηα, καύξνπ ρξώκαηνο, ηύπνπ times, κεγέζνπο 12 (ζηηο ππνζεκεηώζεηο: 10). Οη 

ππνζεκεηώζεηο ηίζεληαη ζην ηέινο θάζε ζειίδαο, κε εληαία αξίζκεζε γηα όιε ηελ εξγαζία. 

Έκθαζε εληόο ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα δίλεηαη κε ηε ρξήζε italics. Σνληζκέλεο ιέμεηο (bold) 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ. Κακία άιιε 

δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη απνδεθηή, εθηόο αλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιόγνη.  

 

Σα πεξηζώξηα θάζε ζειίδαο πξέπεη λα είλαη ηα ζπλήζε ελόο ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ,  δειαδή ην επάλσ θαη ην θάησ πεξηζώξην ηεο ζειίδαο κεγέζνπο Α4 πξέπεη λα είλαη 

πεξίπνπ 2,54 εθαηνζηά θαη ηναξηζηεξό θαη δεμηό πεξηζώξην πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 3,5 θαη 

2,5 εθαηνζηά αληίζηνηρα. Οη παξαπάλσ ηηκέο λννύληαη θαηά πξνζέγγηζε.Σν δηάζηεκα κεηαμύ 

ησλ ζεηξώλ (δηάζηηρν) είλαη 1,5 γξακκή. Κάζε θεθάιαην μεθηλά από λέα ζειίδα. Μεηαμύ ησλ 

παξαγξάθσλ κεζνιαβεί θελή γξακκή. Σν θείκελν έρεη πιήξε ζηνίρηζε αξηζηεξά-δεμηά. Οη 

ζειίδεο θέξνπλ αξίζκεζε θάησ θαη δεμηά. Γηα ιόγνπο νξζνινγηθήο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, αιιά θαη δηεπθόιπλζεο ηεο αξρεηνζέηεζεο, ζπλίζηαηαη ε ρξήζε εθηύπσζεο 

δηπιήο όςεο, όπνπ απηό είλαη δπλαηό. 

 

Αξηζκνί εληόο ηνπ θεηκέλνπ από ην κεδέλ έσο θαη ην δέθα θαιό είλαη λα παξνπζηάδνληαη 

νινγξάθσο. πλίζηαηαη ε ρξήζε δηαρσξηζηηθνύ ρηιηάδσλ κε ηε κνξθή ηειείαο (1.000), ελώ 

ζε αξηζκνύο κε δεθαδηθά ρξεζηκνπνηείηαη ππνδηαζηνιή (6,54). Ζ ρξήζε αξθηηθόιεμσλ είλαη 

απνδεθηή, εθόζνλ ηελ πξώηε θνξά γίλεηαη πιήξεο επεμήγεζε.  

π.ρ. 

Ζ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε 

(Ο.Ν.Δ.)πεξηιακβάλεη 19 θξάηε. Ζ ιεηηνπξγία ηεο 



Ο.Ν.Δ. … 

 

Πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζηνηρεία θέξνπλ ζην πάλσ κέξνο ηνπο αξίζκεζε θαη ηίηιν. 

Ζ αξίζκεζε ζα είλαη ηεο κνξθήο 1.1, 1.2 θ.ν.θ. Ο πξώηνο αξηζκόο αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκό 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ν δεύηεξνο ζηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ πίλαθα. Δθόζνλ δελ πξόθεηηαη γηα 

πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώλεη ε/ν ζπγγξαθέαο ηεο εξγαζίαο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ε πεγή ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα. Παξάδεηγκα: 

 

Πίλαθαο 1.2:Ζ εμέιημε ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο ζηηο ΖΠΑ (σο % ηνπ ΑΔΠ)  

     

     

Πηγή:Krugman, 2019 

 

Πιήξεο αλαθνξά ηεο πεγήο ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεηαη εληόο ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. Γηα ην παξάδεηγκά καο, ε αλαθνξά ζα ήηαλ σο εμήο:  

Krugman, C., 2019. Macroeconomic Theory. 3rd ed. New York: Elgar Press, pp. 154. 

 

Γηα θάζε πίλαθα, δηάγξακκα θαη άιιν ζηνηρείν εθηόο θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

αληίζηνηρε αλαθνξά κέζα ζην θείκελν.  

 

Οη καζεκαηηθέο ζρέζεηο κέζα ζην θείκελν ζα πξέπεη λα αξηζκνύληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ 

αξηζκνύληαη νη πίλαθεο δειαδή 1.1, 1.2 θ.o.θ. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη κέζα ζε παξέλζεζε δίπια ζε θάζε καζεκαηηθή ζρέζε.  

π.ρ.  x=y+z      (1.3) 

 

ύληαμε Αλαθνξώλ θαη Βηβιηνγξαθηθώλ Πεγώλ 

Γηα ηε ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηε δηάθνξεο πεγέο (βηβιία, άξζξα, 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θιπ). Όιεο απηέο νη πεγέο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη θαη κέζα ζην 

θείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο (αναθορές), αιιά θαη ζην ηέινο απηήο ζπγθεληξσηηθά 

(βιβλιογραθία). ην παξόλ θείκελν ζα βξείηε βαζηθνύο θαλόλεο ζύληαμεο ησλ αλαθνξώλ θαη 

ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ. 

 

Οδεγίεο ζύληαμεο Αλαθνξώλ  

Μέζα ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη αναθορές ζην έξγν άιισλ 

ζπγγξαθέσλ. Οη αλαθνξέο θαηαγξάθνληαη κέζα ζε παξέλζεζε. Τπάξρνπλ πνιιά ζπζηήκαηα 

ζύληαμεο βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ. Σν πην δηαδεδνκέλν είλαη ην ζύζηεκα «ζπγγξαθέαο-

ρξνλνινγία» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.  

 

Αναθοπά ζηο έπγο ενόρ ζςγγπαθέα ενηόρ ηος κειμένος 

Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζην έξγν ελόο ζπγγξαθέα, κέζα ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο καο, 

γξάθνπκε ην επώλπκν ηνπ ζπγγξαθέα (εθηόο παξέλζεζεο) θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ (κέζα ζε παξέλζεζε) σο εμήο: 

Δπώλπκν ζπγγξαθέα (έηνο έθδνζεο έξγνπ) 

 

ή ελαιιαθηηθά θαη ην επώλπκν ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

κέζα ζε παξέλζεζε:  

(Δπώλπκν ζπγγξαθέα, έηνο έθδνζεο έξγνπ) 

 

π.ρ. Ο Παπαδόπνπινο (1994) βξήθε όηη ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

θπκαίλεηαη κεηαμύ 0,6-0,8 



ή Ζ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θπκαίλεηαη κεηαμύ 0,6-0,8 

(Παπαδόπνπινο, 1994). 

Romer (1994) found that… ή When income elasticity is greater than one (Romer, 1994), 

then…   

 

Οη θξάζεηο Παπαδόποςλορ (1994) θαη (Παπαδόποςλορ, 1994) ππνδειώλνπλ δπν 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο γξαθήο ηεο αλαθνξάο ζην έξγν ηνπ Παπαδόπνπινπ. Μπνξείηε λα 

επηιέμεηε όπνηνλ ηξόπν επηζπκείηε.  

 

εκεηώζηε επίζεο, όηη ε πεγή ζηελ νπνία αλαθεξόκαζηε κπνξεί λα είλαη βηβιίν, άξζξν ή 

εξγαζία, πνπ ιάβακε από έληππν ή ην δηαδίθηπν, κε ζπγγξαθέα ηνλ Παπαδόπνπιν. Ζ 

αλαθνξά κέζα ζην θείκελν ζα γξαθεί κε ηνλ ίδην ηξόπν, όπνηνο θαη αλ είλαη ν ηύπνο ηνπ 

έξγνπ.  

 

Όηαλ ηειεηώζεηε ηελ εξγαζία ζαο, κεηά από ηε ζπγγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ, γξάθεηε ηε 

θξάζε Βιβλιογπαθία θαη θαηαγξάθεηε ιεπηνκεξώο όιεο ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζαηε ζηελ εξγαζία ζαο. Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ παξαπάλσ αλαθνξά, ζα 

γξάςεηε:   

 

Παπαδόπνπινο, Κ., 1994. Διζαγωγή ζηην Πολιηική Οικονομία. Β’ Έθδνζε. Αζήλα: Δθδόζεηο 

Κξηηηθή. 

 

Ο ηξόπνο ζύληαμεο ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ παξνπζηάδεηαη ζηελ επόκελε ελόηεηα. 

Αναθοπά ζηο έπγο δύο ζςγγπαθέυν 

Όηαλ πξόθεηηαη γηα έξγν κε δύν ζπλ-ζπγγξαθείο, αθνινπζνύκε έλαλ από ηνπο εμήο ηξόπνπο 

ζύληαμεο: 

Δπώλπκν 1
νπ

 ζπγγξαθέα θαη Δπώλπκν 2
νπ

 ζπγγξαθέα (έηνο έθδνζεο έξγνπ) ή 

(Δπώλπκν 1
νπ

 ζπγγξαθέα θαη Δπώλπκν 2
νπ

 ζπγγξαθέα έηνο έθδνζεο έξγνπ) 

 

π.ρ. Οη Παπαδόπνπινο θαη Εαθεηξόπνπινο (1994) έδεημαλ όηη…ή (Παπαδόπνπινο & 

Εαθεηξόπνπινο 1994)  

 

Crane and Urquhart (1994) suggest…ή (Slater & Jones 1996)  

 

Αναθοπά ζηο έπγο πολλών ζςγγπαθέυν 

Όηαλ πξόθεηηαη γηα έξγν κε πνιινύο ζπλ-ζπγγξαθείο, εθαξκόδνπκε έλαλ από ηνπο 

αθόινπζνπο ηξόπνπο ζύληαμεο: 

Δπώλπκν 1
νπ

 ζπγγξαθέα θ.ά. (έηνο έθδνζεο έξγνπ) ή 

(Δπώλπκν 1
νπ

 ζπγγξαθέα θ.ά. έηνο έθδνζεο έξγνπ) 

 

π.ρ. Ο Παπαδόπνπινο θ.ά. (1995) απέδεημαλ όηη…..ή ……(Παπαδόπνπινο θ.ά. 1995) 

 

Greenetal (1995) foundthat…..ή ……(Greenetal 1995) 

 

Αναθοπά ζηα έπγα πολλών ζςγγπαθέυν 

Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε έξγα πνιιώλ ζπγγξαθέσλ, κέζα ζην θείκελν ηεο εξγαζίαο καο, 

γξάθνπκε: 

Δπώλπκν 1
νπ

 ζπγγξαθέα (έηνο έθδνζεο έξγνπ 1
νπ

 ζπγγξαθέα) θαη Δπώλπκν 2
νπ

 ζπγγξαθέα 

(έηνο έθδνζεο έξγνπ 2
νπ

 ζπγγξαθέα) ή 



(Δπώλπκν 1
νπ

 ζπγγξαθέα έηνο έθδνζεο 1
νπ

 έξγνπ,  Δπώλπκν 2
νπ

 ζπγγξαθέα έηνο έθδνζεο 2
νπ

 

έξγνπ) 

 

π.ρ. Οη Παπαδόπνπινο (1946) θαη Εαθεηξόπνπινο (1948) έδεημαλ όηη……ή (Παπαδόπνπινο 

1946, Εαθεηξόπνπινο 1948) 

 

Jones (1946) and Smith (1948) have both shown……ή (Jones 1946; Smith 1948) 

 

Αναθοπά ζε δύο έπγα ενόρ ζςγγπαθέα 

Ζ αλαθνξά ζε δύν έξγα ελόο ζπγγξαθέα, παξαηίζεηαη σο εμήο: 

Δπώλπκν ζπγγξαθέα (έηνο έθδνζεο 1
νπ

 έξγνπ, έηνο έθδνζεο 2
νπ

 έξγνπ) ή 

(Δπώλπκν ζπγγξαθέα έηνο έθδνζεο 1
νπ

 έξγνπ, έηνο έθδνζεο 2
νπ

 έξγνπ ) 

 

π.ρ. Όπσο ππέδεημε ν Παπαδόπνπινο (1992, 1994)….. ή (Παπαδόπνπινο 1992, 1994)…… 

 

as suggested by Bloggs (1992, 1994)….. ή (Bloggs 1992, 1994)…… 

 

Αναθοπά ζε δύο έπγα ενόρ ζςγγπαθέα ίδιαρ σπονολογίαρ 

Δηδηθόηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα έξγα απηά έρνπλ ίδηα ρξνλνινγία ζπγγξαθήο, 

νλνκάδνπκε ηελ κία αλαθνξά α θαη ηελ άιιε β: 

Δπώλπκν ζπγγξαθέα (έηνο έθδνζεο 1
νπ

 έξγνπ α, έηνο έθδνζεο 2
νπ

 έξγνπ β)  

 

π.ρ. Ο Παπαδόπνπινο (1993α, β) έδεημε όηη….. 

 

Bloggs (1993a, b) has stated…….. 

 

ηηο αλαθνξέο, κπνξείηε λα ζπκπεξηιακβάλεηε θαη ηνλ αξηζκό ηεο ζειίδαο από όπνπ πήξαηε 

ηελ πιεξνθνξία: 

Όπσο αλαθέξεη ν Παπαδόπνπινο (1966, ζ.124)…. ή ……..(Παπαδόπνπινο 1966, ζ.124) 

 

Οδεγίεο ζύληαμεο Βηβιηνγξαθηθώλ Πεγώλ  

ην ηέινο θάζε εξγαζίαο, θάησ από ηνλ ηίηιν Βιβλιογπαθία,  παξνπζηάδνληαη, κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά, όιεο νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπόλεζή 

ηεο. Γηα ηελ ζύληαμε ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ αθνινπζνύληαη δηάθνξα ζπζηήκαηα. ην 

ρώξν ησλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ επηζηεκώλ ην πιένλ δηαδεδνκέλν είλαη ην ζύζηεκα 

ζύληαμεο βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ. Ζ παξνπζίαζε ησλ βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη από 

νκνηνκνξθία.  

 

ύγγπαμμα ενόρ ζςγγπαθέα 

Όηαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ζαο ρξεζηκνπνηήζαηε ζηνηρεία από θάπνην βηβιίν-

ζύγγξακκα (ελόο ζπγγξαθέα), ε βηβιηνγξαθηθή πεγή ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο εμήο:  

 

Δπώλπκν ζπγγξαθέα, Αξρηθό γξάκκα νλόκαηνο ζπγγξαθέα, έηνο έθδνζεο ζπγγξάκκαηνο. 

Τίηλος ζσγγράμμαηος [κε πιάγηα γξάκκαηα]. Αξηζκόο έθδνζεο [πξναηξεηηθά]. Πόιε έθδνζεο: 

Δθδνηηθόο νίθνο. 

 

π.ρ. Παπαδόπνπινο, Κ., 1983. Διζαγωγή ζηην Πολιηική Οικονομία. Β’ Έθδνζε. Αζήλα: 

Δθδόζεηο Κξηηηθή. 

 



Ulrich, W., 1983. Critical heuristics of social planning. 2nd ed. Chicago: University of 

Chicago Press. 

 

ύγγπαμμα 2, 3 και πεπιζζόηεπυν ζςγγπαθέυν (λα αλαθέξνληαη όινη) 

Όηαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ζαο ρξεζηκνπνηήζαηε ζηνηρεία από θάπνην βηβιίν-

ζύγγξακκα (2-3 ζπγγξαθέσλ), ε βηβιηνγξαθηθή πεγή ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο εμήο:  

 

Δπώλπκν 1
νπ

 ζπγγξαθέα, Αξρηθό γξάκκα νλόκαηνο 1
νπ

 ζπγγξαθέα & Δπώλπκν 2
νπ

 

ζπγγξαθέα, Αξρηθό γξάκκα νλόκαηνο 2
νπ

 ζπγγξαθέα, θαη νύησ θαζεμήο γηα όινπο ηνπ ζπλ- 

ζπγγξαθείο, έηνο έθδνζεο ζπγγξάκκαηνο. Τίηλος ζσγγράμμαηος [κε πιάγηα γξάκκαηα]. 

Αξηζκόο έθδνζεο [πξναηξεηηθά]. Πόιε έθδνζεο: Δθδνηηθόο νίθνο. 

 

π.ρ. Παπαδόπνπινο, Κ. & Εαθεηξόπνπινο, Γ., 1983. Διζαγωγή ζηην Πολιηική Οικονομία. Β’ 

Έθδνζε. Αζήλα: Δθδόζεηο Κξηηηθή. 

 

Kirk, J. &Munday, R.J., 1988. Narrativeanalysis.3rd ed. Bloomington: Indiana University 

Press.   

 

ηελ πεξίπησζε ηξηώλ θαη πεξηζζόηεξσλ ζπλ-ζπγγξαθέσλ ην ζύκβνιν & αληηθαζίζηαηαη 

από θόκκα. 

Κεθάλαιο ή άπθπο ζε ζςλλογικό ηόμο 

ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε θεθάιαην-άξζξν ελόο ζπιινγηθνύ ηόκνπ [θάπνηνο 

ζπγγξαθέαο-editor (ζην παξαθάησ ππόδεηγκα, ν Καλειιόπνπινο) αλαιακβάλεη λα 

ζπγθεληξώζεη άξζξα από δηαθόξνπο ζπγγξαθείο (έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν Παπαδόπνπινο, 

ν νπνίνο έρεη γξάςεη έλα άξζξν κε ηίηιν «Πεξηβαιινληηθνί Φόξνη ζηελ Διιάδα») θαη λα 

εθδώζεη έλαλ ζπιινγηθό ηόκν (ν ηίηινο ηνπ ηόκνπ είλαη Περιβαλλονηική Πολιηική ζηην 

Δλλάδα)], ε βηβιηνγξαθηθή πεγή ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη σο εμήο: 

 

Δπώλπκν ζπγγξαθέα ηνπ άξζξνπ, Αξρηθό γξάκκα νλόκαηνο ζπγγξαθέα ηνπ άξζξνπ, έηνο 

έθδνζεο ζπιινγηθνύ ηόκνπ. Σίηινο άξζξνπ. ην Αξρηθό γξάκκα νλόκαηνο ζπγγξαθέα-editor, 

Δπώλπκν ζπγγξαθέα-editor, εθδ. Τίηλος ζσλλογικού ηόμοσ [κε πιάγηα γξάκκαηα]. Πόιε 

έθδνζεο: Δθδνηηθόο νίθνο. Αξηζκόο θεθαιαίνπ. 

 

π.ρ. Παπαδόπνπινο, Κ., 1975. Πεξηβαιινληηθνί Φόξνη ζηελ Διιάδα. ην Γ. Καλειιόπνπινο, 

εθδ. Περιβαλλονηική Πολιηική ζηην Δλλάδα. Αζήλα: ΔθδόζεηοΚξηηηθή. Κεθ. 2.   

 

Smith, J., 1975. A source of information. In W. Jones, ed. One hundred and one ways to find 

information about health. Oxford: Oxford University Press. Ch. 2.  

 

ςγγπάμμαηαιδίοςζςγγπαθέαμείδιοέηορέκδοζηρ 

Όηαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο καο ρξεζηκνπνηήζακε δύν ζπγγξάκκαηα (ην Πολιηική 

Οικονομία θαη ην Μακροοικονομία) ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα (Κ. Παπαδόπνπινπ) πνπ έρνπλ 

γξαθεί ηελ ίδηα ρξνληά (1966), νλνκάδνπκε ην έλα έξγν α θαη ην άιιν β, θαη νη 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο εκθαλίδνληαη σο εμήο: 

 

Δπώλπκν ζπγγξαθέα, Αξρηθό γξάκκα νλόκαηνο ζπγγξαθέα, έηνο έθδνζεο ζπγγξάκκαηνο α. 

Τίηλος ζσγγράμμαηος [κε πιάγηα γξάκκαηα]. Αξηζκόο έθδνζεο [πξναηξεηηθά]. Πόιε έθδνζεο: 

Δθδνηηθόο νίθνο. 



Δπώλπκν ζπγγξαθέα, Αξρηθό γξάκκα νλόκαηνο ζπγγξαθέα, έηνο έθδνζεο ζπγγξάκκαηνο β. 

Τίηλος ζσγγράμμαηος [κε πιάγηα γξάκκαηα]. Αξηζκόο έθδνζεο [πξναηξεηηθά]. Πόιε έθδνζεο: 

Δθδνηηθόο νίθνο. 
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Άπθπα από επιζηημονικά πεπιοδικά 

Γηα ηε ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε άξζξα από επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά. ην παξαθάησ π.ρ. ρξεζηκνπνηήζακε ην άξζξν κε ηίηιν «Οη πεξηβαιινληηθνί 

θόξνη ζηελ Διιάδα» κε ζπγγξαθέα ηνλ θ. Παπαδόπνπιν πνπ δεκνζηεύηεθε ην 2001 ζην 
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Γηα ηε ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε άξζξα από εθεκεξίδεο. ην 

παξαθάησ π.ρ. ρξεζηκνπνηήζακε ην άξζξν κε ζπγγξαθέα ηνλ θ. Παπαδόπνπιν θαη ηίηιν «Ζ 
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Άπθπα από επιζηημονικά πεπιοδικά ζηο διαδίκηςο  

Γηα ηε ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε άξζξα από επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά πνπ βξίζθνληαη online ζην δηαδίθηπν. ην παξαθάησ π.ρ. ρξεζηκνπνηήζακε ην 
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http://www.timesonline.co.uk/printFriendly/011-1506-669.html θαη ε πξόζβαζε ζε απηό 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17/3/2005: 
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Άπθπα ζε ζςνέδπια 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ/-ΗΣΗ 

 

Προς ηη Γραμμαηεία 
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Έρσ πεξάζεη όια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ εμακήλσλ θαη δελ 

νθείισ πεξηζζόηεξα από έλα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ πέκπηνπ εμακήλνπ.  

 

Από ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο αληηθείκελν κε ην ζέκα ηεο ΠΔ πνπ επηζπκώ 

λα αλαιάβσ έρσ πεξάζεη ηα εμήο: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………… 

Έρσ εθπνλήζεη εξγαζίεο ή έρσ ιάβεη κέξνο ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηα εμήο 

καζήκαηα: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Γλσξίδσ επαξθώο, ώζηε λα κπνξώ λα κειεηήζσ μελόγισζζε βηβιηνγξαθία, ηηο εμήο μέλεο 

γιώζζεο:  
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………………………………………………………………………………………………….. 
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είλαη …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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