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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Το κείμενο αυτό απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του
ΠΜΣ, Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας προκειµένου να βοηθηθούν να ετοιµάσουν το
τελικό προς κατάθεση κείµενο, ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας των
εργασιών που γίνονται αποδεκτές για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης.

Η διπλωµατική εργασία και η παρουσίασή της είναι ευθύνη του µεταπτυχιακού
φοιτητή, του επιβλέποντα καθηγητή και των άλλων δύο µελών που συµµετέχουν
στην τριµελή εξεταστική επιτροπή. Όµως, η παρουσίασή της πρέπει να είναι
συνεπής, λογική και να τηρεί µε σχολαστικότητα τους βασικούς κανόνες και τις
οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το κείµενο.

Η διπλωµατική εργασία αποτελείται συνολικά από 20.000 - 30.000 λέξεις (χωρίς τα
παραρτήµατα και τη βιβλιογραφία). Ως οριστικός τίτλος της διπλωµατικής εργασίας
θεωρείται αυτός µε τον οποίο κατατίθεται το τελικό κείµενο. Η διπλωµατική εργασία
υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος σε τρία (4) αντίτυπα σχήµατος Α4,
σταθερά συρραµµένα και σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή (δύο cd, αρχεία
pdf - προσοχή: όχι αρχεία zip). Στο Παράρτηµα παρατίθενται οι οδηγίες δηµιουργίας
του εξωφύλλου και ένα παράδειγµα. Επιπλέον, η ηλεκτρονική κατάθεση της
διπλωµατικής εργασίας στη βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι υποχρεωτική.

Η υποστήριξη των διπλωµατικών εργασιών είναι προφορική και γίνεται σε
ημερομηνία καθορισμένη από τη Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, ενώπιον της τριµελούς εξεταστικής
επιτροπής ή και άλλων ενδιαφεροµένων (µέλη ∆ΕΠ, µεταπτυχιακοί φοιτητές).

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Η διπλωµατική εργασία συνιστά προϋπόθεση για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. Η εκπόνησή της είναι µέρος της ακαδηµαϊκής άσκησης και
µαθητείας και αξιολογείται σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια:

• Πρωτοτυπία του αντικειµένου - θέµατος.

• Κριτική αντίληψη για την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία και ικανότητα έκθεσής
της.

• Θεµελίωση απόψεων και επιχειρηµάτων.

• Αφαιρετική και συνθετική ικανότητα, λογική δοµή και συνέπεια.

• Τεκµηρίωση απόψεων και πληροφοριών (υποσηµειώσεις – παραποµπές -
παραθέµατα).

• Πληρότητα βιβλιογραφίας και πηγών.

• Προσεγµένη διατύπωση, ορθή γραφή και ολοκληρωµένη δοµή.
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• Σχολαστική τήρηση των κανόνων και οδηγιών για τη συγγραφή και παρουσίασή
της.

Τονίζεται ότι η διπλωµατική εργασία, όπως κάθε επιστηµονική εργασία, πρέπει να
ορίζει µε σαφήνεια και ακρίβεια τα ερωτήµατα στα οποία στοχεύει να απαντήσει, να
ανιχνεύει εναλλακτικές απαντήσεις στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, να συνδέει την
αναζήτηση και επεξεργασία του εµπειρικού υλικού (εφόσον υπάρχει) µε τα
ερωτήµατα αυτά, και τέλος, να καθιστά σαφή τη συµβολή της εργασίας στην
απάντηση των ερωτηµάτων και τα πρωτότυπα στοιχεία που συνεισφέρει στην
υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας:
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής τους εργασίας θα πρέπει
να είναι σε συνεχή επαφή µε τον επιβλέποντα καθηγητή και τα άλλα δύο µέλη που
συµµετέχουν στην τριµελή επιτροπή, ώστε να πραγµατοποιήσουν µαζί τους τις
απαραίτητες συναντήσεις και συζητήσεις. Στις συναντήσεις αυτές, εκτός από την
οριστικοποίηση του αντικειµένου -  θέµατος και του πλαισίου της διπλωµατικής
εργασίας, παρακολουθείται η πορεία εκπόνησής της, διαδικασία η οποία ξεκινά με
την οριστικοποίηση του θέματος και της τριμελούς από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος.

Ακαδηµαϊκή δεοντολογία:
Η συγγραφή µιας διπλωµατικής εργασίας απαιτεί τη χρήση αποσπασµάτων και
παραθεµάτων από το έργο επιστηµόνων στο όποιο πρέπει πάντα µε µεγάλη προσοχή
και ακρίβεια να γίνονται παραποµπές, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και τις
οδηγίες που παρουσιάζονται παρακάτω.

Για την περίπτωση διεξαγωγής µελέτης περίπτωσης, µεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί
κατά τη διεξαγωγή της στο πεδίο και στη µεταχείριση των υποκειµένων κατά την
ανάλυση ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυµία της πληροφορίας. Παραποιήσεις
αποτελεσµάτων και κλοπή πνευµατικής ιδιοκτησίας συνιστούν µη ακαδηµαϊκή
συµπεριφορά, η οποία, προφανώς, δεν είναι αποδεκτή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ξεκινάμε την εργασία μας ορίζοντας και οροθετώντας το θέμα μας. Επισημαίνουμε
τις διαστάσεις και τις κατευθύνσεις του (όλα όσα σχετίζονται με αυτό και την οπτική
γωνία υπό την οποία θα το εξετάσουμε εμείς). Ορίζουμε σαφώς τις έννοιες που
χρησιμοποιούμε, τη γεωγραφική και χρονική έκταση που θα καλύψουμε.
(Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως λεξικά -γλωσσικά ή εξειδικευμένα-,
εγκυκλοπαίδειες, χάρτες, κ.λπ.).

Συγκεντρώνουμε στοιχεία σχετικά με το θέμα μας και τα οργανώνουμε. Εντοπίζουμε
τη σχετική με το θέμα μας βιβλιογραφία και τη διαβάζουμε κρατώντας πάντα
σημειώσεις. Η βιβλιογραφία μάς επιτρέπει να έχουμε μια συνολική εποπτική εικόνα
του θέματός μας. Είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε την κατάσταση των
προβλημάτων, ώστε να μην ξαναρχίζουμε κάθε φορά τη δουλειά που έχουν κάνει
άλλοι, να εντοπίζουμε τα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά και τις
αντιπαρατιθέμενες απόψεις γύρω από το ζήτημα που μας ενδιαφέρει
(Επισκεπτόμαστε ακαδημαϊκές και άλλες βιβλιοθήκες και ψάχνουμε τους θεματικούς
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τους καταλόγους ή ειδικές βιβλιογραφίες, χρησιμοποιούμε ειδικές βάσεις
ηλεκτρονικών περιοδικών, κ.λπ.).

Σχεδιάζουμε το πλάνο της εργασίας μας: Τοποθέτηση του προβλήματος,
προηγούμενες έρευνες, η υπόθεσή μας, τα στοιχεία που προσκομίζουμε, η ανάλυσή
τους, απόδειξη υπόθεσης, συμπεράσματα.

Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διπλωµατική εργασία αποτελείται από τρία κυρίως µέρη: τις αρχικές σελίδες, το
κυρίως κείµενο και τις πηγές - βιβλιογραφία. Κάθε µέρος περιλαµβάνει αρκετά
τµήµατα. Τα τµήµατα τα οποία µπορούν να παραλειφθούν υποδεικνύονται ως
προαιρετικά, αλλά η παρακάτω προτεινόµενη διάταξη πρέπει πάντα να τηρείται.

Αρχικές σελίδες

• Εξώφυλλο (δεν αριθµείται, βλ. το υπόδειγµα στο Παράρτηµα)

• Πνευµατικά δικαιώµατα (βλ. το υπόδειγµα στο Παράρτηµα)

• Αφιέρωση (προαιρετικά, τρίτη σελίδα, πεζά πλάγια, πάνω δεξιά)

• Συντοµογραφίες (προαιρετικά)

• Ευχαριστίες (προαιρετικά)

• Περιεχόµενα

• Πίνακες (κατάλογος, υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιούνται πίνακες)

• ∆ιαγράµµατα (κατάλογος, υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιούνται διαγράµµατα)

• Γραφήµατα (κατάλογος, υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιούνται γραφήµατα)

• Περίληψη (δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις) και λέξεις-κλειδιά

• Abstract και keywords (τελευταία σελίδα)

Κυρίως κείµενο

• Εισαγωγή

• Κεφάλαια

• Συµπεράσµατα

Πηγές – Βιβλιογραφία
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• Πηγές (υποχρεωτικά όταν υπάρχουν)

• Βιβλιογραφία

• Παραρτήµατα (προαιρετικά)

Οι αρχικές σελίδες:

Εξώφυλλο (υποχρεωτικά): Στο εξώφυλλο περιλαµβάνεται το όνοµα του
Πανεπιστηµίου, του Τµήµατος, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., το θέµα της εργασίας, ο
επιβλέπων καθηγητής και τα άλλα δύο µέλη της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, το
ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα και το ακαδηµαϊκό έτος κατά το οποίο εκπονήθηκε η
εργασία. Ας σηµειωθεί ότι οι βαθµίδες των µελών ∆ΕΠ αναγράφονται πλήρως χωρίς
συντµήσεις. Στο παράρτηµα παρατίθεται το πρότυπο του εξωφύλλου και ένα
παράδειγµα. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να το αντιγράψουν και να το συµπληρώσουν
µε τις κατάλληλες πληροφορίες. Η σελίδα του εξωφύλλου δεν αριθµείται. Η
αρίθµηση του κειµένου ξεκινά από την αµέσως επόµενη σελίδα.

Πνευµατικά δικαιώµατα (υποχρεωτικά): Η πολιτική της κατεύθυνσης αυτής σχετικά
µε τα ζητήµατα κυριότητας των πνευµατικών δικαιωµάτων για τις εργασίες
ακολουθεί τη διεθνή πρακτική. Η σηµείωση για τα πνευµατικά δικαιώµατα
αναγράφεται στην πίσω σελίδα του εξωφύλλου, σύµφωνα µε το πρότυπο που
παρατίθεται σχετικά στο Παράρτηµα. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να το αντιγράψουν
και να το συµπληρώσουν µε τις κατάλληλες πληροφορίες.

Αφιέρωση (προαιρετικά): Η αφιέρωση γράφεται στην τρίτη σελίδα, σε πεζά πλάγια
στο πάνω δεξιά µέρος της σελίδας (Times New Roman 12+italic, στοίχιση δεξιά).

Συντοµογραφίες (προαιρετικά): Εφόσον στο κείµενο περιλαµβάνεται ικανός αριθµός
συντοµογραφιών συνηθίζεται να αναγράφονται αναλυτικά σε διακριτή σελίδα, ο
τίτλος (κεφαλαία γράµµατα, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ, Times New Roman 12+bold) και
οι συντοµογραφίες µε στοίχιση στο κέντρο, ως εξής:

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΣΥΕ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

NSSG: National Statistical Service of Greece

Ευχαριστίες (προαιρετικά): Αναφέρονται τα ονόματα εκείνων που κατά την κρίση
του φοιτητή/τριας συνέβαλαν με όποιο τρόπο στη συγγραφή αλλά και στην έρευνα
για τη διπλωματική (ο τίτλος κεφαλαία γράµµατα, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ, Times New
Roman 12+bold, στοίχιση στο κέντρο). Οι ευχαριστίες στους συµµετέχοντες στην
έρευνα γίνονται µε γενικούς όρους αναφοράς που δεν παραβιάζουν την απαίτηση της
ανωνυµίας. Το κείµενο ακολουθεί τους κανόνες µορφοποίησης του κυρίως κειµένου.
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Περιεχόµενα (υποχρεωτικά): Ο τίτλος κεφαλαία γράµµατα (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, Times
New Roman 12+bold, στοίχιση στο κέντρο) καθώς και τα κεφάλαια (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1,
Times New Roman 12, στοίχιση αριστερά), ενώ οι τίτλοι κεφαλαίων και
υποκεφαλαίων σε πεζά (Προσοχή: µόνο ο τίτλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σε bold.) Τα
περιεχόµενα συντάσσονται µε την ολοκλήρωση της εργασίας, ώστε οι τίτλοι των
κεφαλαίων, ενοτήτων και υπό-ενοτήτων να είναι συνεπείς µε αυτούς του κυρίως
κειµένου.

Πίνακες (κατάλογος, υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιούνται πίνακες): Ο τίτλος
κεφαλαία γράµµατα (ΠΙΝΑΚΕΣ, Times New Roman 12+bold, στοίχιση στο κέντρο)
και ακολουθεί ο κατάλογος των πινάκων όπως εµφανίζονται στο κείµενο ως εξής:

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Το δειγµατοληπτικό σχέδιο των ερευνών του OECD……..……….240

Προσοχή: µόνο ο τίτλος ΠΙΝΑΚΕΣ είναι σε bold. Επίσης, στο τέλος του τίτλου του
πίνακα ένα κενό και µετά οι τελείες που παραπέµπουν στη σελίδα που εµφανίζεται ο
πίνακας. Ο κατάλογος των πινάκων συντάσσεται µε την ολοκλήρωση της εργασίας,
ώστε οι τίτλοι των πινάκων να είναι συνεπείς µε αυτούς του κυρίως κειµένου.
∆ιαγράµµατα (κατάλογος, υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιούνται διαγράµµατα): Ο
τίτλος κεφαλαία γράµµατα (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, Times New Roman 12+bold,
στοίχιση στο κέντρο) και ακολουθεί ο κατάλογος των διαγραµµάτων όπως
εµφανίζονται στο κείµενο ως εξής:

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Τα κύρια στάδια της ερευνητικής διαδικασίας………………….32

Προσοχή: µόνο ο τίτλος ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ είναι σε bold. Επίσης, στο τέλος του
τίτλου του διαγράµµατος ένα κενό και µετά οι τελείες που παραπέµπουν στη σελίδα
που εµφανίζεται το διάγραµµα. Ο κατάλογος των διαγραµµάτων συντάσσεται µε την
ολοκλήρωση της εργασίας, ώστε οι τίτλοι των διαγραµµάτων να είναι συνεπείς µε
αυτούς του κυρίως κειµένου.

Γραφήµατα (κατάλογος, υποχρεωτικά όταν χρησιµοποιούνται γραφήµατα): Ο τίτλος
κεφαλαία γράµµατα (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, Times New Roman 12+bold, στοίχιση στο
κέντρο) και ακολουθεί ο κατάλογος των γραφηµάτων όπως εµφανίζονται στο κείµενο
ως εξής:

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Ο χάρτης – κατάλογος που σχεδίασε κλπ………………………….203

Προσοχή: µόνο ο τίτλος ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ είναι σε bold. Επίσης, στο τέλος του τίτλου
του γραφήµατος ένα κενό και µετά οι τελείες που παραπέµπουν στη σελίδα που
εµφανίζεται το γράφηµα. Ο κατάλογος των γραφηµάτων συντάσσεται µε την
ολοκλήρωση της εργασίας, ώστε οι τίτλοι των γραφηµάτων να είναι συνεπείς µε
αυτούς του κυρίως κειµένου.
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Περίληψη και λέξεις-κλειδιά, Abstract και keywords (υποχρεωτικά): Στην περίληψη
περιγράφουµε συνοπτικά το αντικείµενο, τη µεθοδολογία και τα κυριότερα
συµπεράσµατα της εργασίας επισηµαίνοντας τα σηµεία από τα οποία µπορεί να
ξεκινήσει µελλοντική έρευνα. Η περίληψη έχει έκταση το πολύ 200 λέξεις. Ο τίτλος
κεφαλαία γράµµατα (ΠΕΡΙΛΗΨΗ, Times New Roman 12+bold, στοίχιση στο
κέντρο). Το κείµενο ακολουθεί τους κανόνες µορφοποίησης του κυρίως κειµένου.
Μετά την περίληψη και ακριβώς από κάτω ακολουθεί µία σύντοµη παράγραφος που
περιλαµβάνει το πολύ δέκα (10) χαρακτηριστικές και περιγραφικές λέξεις-κλειδιά της
εργασίας. Ο τίτλος Λέξεις-κλειδιά: (Times New Roman 12+italic, στοίχιση δεξιά) και
ακολουθεί η παράθεση των λέξεων-κλειδιά σε πεζά. Η περίληψη και οι λέξεις-κλειδιά
µεταφράζονται στα αγγλικά και είναι η τελευταία σελίδα της διπλωµατικής εργασίας.
Η σελίδα αυτή περιλαµβάνει πρώτα τον τίτλο της εργασίας στα αγγλικά (πεζά, Times
New Roman 12+bold, στοίχιση στο κέντρο), το ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα
(πεζά, Times New Roman 12, στοίχιση στο κέντρο), τον τίτλο σε κεφαλαία
(ABSTRACT, Times New Roman 12+bold, στοίχιση στο κέντρο) και ακολουθεί η
αγγλική µετάφραση σύµφωνα µε τους κανόνες µορφοποίησης του κυρίως κειµένου.
Μετά το Abstract ακολουθούν οι λέξεις-κλειδιά στα αγγλικά µε τίτλο Keywords:
(Times New Roman 12+italic, στοίχιση δεξιά).

Το κυρίως κείµενο:

Η διπλωµατική εργασία θα πρέπει να έχει προσεγµένη διατύπωση, ορθή γραφή και
ολοκληρωµένη δοµή. Όσον αφορά τον κορµό της διπλωµατικής εργασίας θα πρέπει
να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες:

• Το µέγεθος της σελίδας να είναι Α4.

• Το κείµενο να είναι δακτυλογραφηµένο σε Times New Roman 12, µε ενάµισι (1,5)
διάστηµα µεταξύ των γραµµών (line spacing 1.5) και σε πλήρη στοίχιση.

• Οι σελίδες να είναι αριθµηµένες κάτω δεξιά. Η αρίθµηση ξεκινά από το εξώφυλλο
στο οποίο όµως δεν εµφανίζεται ο αριθµός σελίδας.

• Να υπάρχουν περιθώρια (margins): αριστερά 3 cm, δεξιά 3 cm, πάνω 3 cm και κάτω
3 cm.

• Η πρώτη παράγραφος να ξεκινά πάντα από την αρχή του κειµένου. Όλες οι
επόµενες παράγραφοι µετά την πρώτη, είναι σε Εσοχή →Ειδική →πρώτη γραµµή
→κατά 0,5 cm. Ενδιάµεσα στις παραγράφους δεν υπάρχει κενό.

• Όλοι οι τίτλοι κεφαλαίων, ενοτήτων και υπό-ενοτήτων σε στοίχιση αριστερά.

• Η εργασία εκτυπώνεται και στις δύο όψεις φύλλων.

Επιπλέον:

1. Η ένδειξη του κεφαλαίου είναι ΠΑΝΤΑ σε κεφαλαία, επικεφαλίδα 1 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1, Times New Roman 14+bold, στοίχιση αριστερά) και σε συνεχή αρίθµηση
(προσοχή: δεν υπάρχει τελεία µετά την αρίθµηση), ενώ ο τίτλος του κεφαλαίου σε
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πεζά (Times New Roman 14+bold). Ας σηµειωθεί ότι καµία φορά χρειάζεται να
πληκτρολογηθεί ένα κενό πριν από τον τίτλο του κεφαλαίου για να γίνει σωστά η
στοίχιση.

2. Οι τίτλοι των ενοτήτων να είναι ΠΑΝΤΑ σε πεζά, επικεφαλίδα 2 (Times New
Roman 12+bold, στοίχιση αριστερά) και σε συνεχή αρίθµηση (προσοχή: δεν υπάρχει
τελεία µετά την αρίθµηση), σύµφωνα µε το κεφάλαιο αναφοράς (π.χ. 1.1, 1.2,… ή
2.1, 2.2,… κλπ.).

3. Οι τίτλοι των υπό-ενοτήτων να είναι ΠΑΝΤΑ σε πεζά, επικεφαλίδα 3 (Times New
Roman 12+bold, στοίχιση αριστερά) και σε συνεχή αρίθµηση (προσοχή: δεν υπάρχει
τελεία µετά την αρίθµηση), σύµφωνα µε το κεφάλαιο και την ενότητα αναφοράς (π.χ.
1.1.1, 1.1.2,… ή 2.2.1, 2.2.2,… κλπ.).

4. Στην περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διαίρεση στις υπό-ενότητες, οι τίτλοι
τους να είναι πάντα σε πεζά πλάγια, επικεφαλίδα 4 (Times New Roman  12+italic,
στοίχιση αριστερά) και χωρίς αρίθµηση.

5. Προσοχή: Οι τίτλοι κεφαλαίων, υπό-ενοτήτων, πινάκων, διαγραµµάτων και
γραφηµάτων να µην κλείνουν µε τελεία.

6. To κείµενο µε bullets να είναι ΠΑΝΤΑ bullets (Times New Roman 11+bullets).

7. Τα παραθέµατα να είναι ΠΑΝΤΑ Times New Roman 11.

8. Οι υποσηµειώσεις (Times New Roman 10) να είναι ΠΑΝΤΑ στο κάτω µέρος της
σελίδας αναφοράς, σε συνεχή αρίθµηση (1, 2, 3, ….κλπ.).

Πίνακες, διαγράµµατα, γραφήµατα: Οι πίνακες, τα διαγράµµατα και τα γραφήµατα
µπαίνουν στην τελική τους θέση, µετά από το σηµείο που αναφέρονται για πρώτη
φορά (σε απόσταση από το κείµενο 1,5 κενό διάστηµα). Εάν το µέγεθος του πίνακα ή
του διαγράµµατος ή του γραφήµατος υπερβαίνει τη µια σελίδα, τότε καλό θα είναι ο
συγκεκριµένος πίνακας, διάγραµµα, γράφηµα να τυπώνεται µε κατακόρυφο
προσανατολισµό (landscape orientation). Η πηγή (τίτλος Πηγή:, πεζά πλάγια, Times
New Roman 10+italic) και τυχόν υποσηµείωση τοποθετούνται στο τέλος του πίνακα,
διαγράµµατος, γραφήµατος µε µικρότερα fonts (Times New Roman 10). Πάντα
προηγείται η υποσηµείωση, όταν υπάρχει, και ακολουθεί η πηγή µε πλήρη
παραποµπή. Οι υποσηµειώσεις και οι παραποµπές στην πηγή (ή τις πηγές)
συντάσσονται σύµφωνα µε τους κανόνες που παρουσιάζονται παρακάτω. Η ένδειξη
του πίνακα, διαγράµµατος, γραφήµατος είναι ΠΑΝΤΑ κεφαλαία (ΠΙΝΑΚΑΣ 1,
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1, ΓΡΑΦΗΜΑ 1, Times New Roman 12+bold) ενώ οι αντίστοιχοι
τίτλοι είναι σε πεζά (Times New Roman 12+bold) και σε συνεχή αρίθµηση, π.χ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΠΙΝΑΚΑΣ 2,. ή ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1, ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2, ή ΓΡΑΦΗΜΑ 1,
ΓΡΑΦΗΜΑ 2, κλπ. (Προσοχή: δεν υπάρχει τελεία µετά την αρίθµηση.) Για την
περίπτωση πολλών πινάκων, διαγραµµάτων, γραφηµάτων ανά κεφάλαιο, οι πίνακες,
τα διαγράµµατα και τα γραφήµατα αριθµούνται σύµφωνα µε το κεφάλαιο αναφοράς
(π.χ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1, ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2,… ή ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1, ΓΡΑΦΗΜΑ 2.2,…
κλπ.). Ο πίνακας συντάσσεται πάντα σε πεζά (Times New Roman 11) και οι
υπότιτλοι σε πεζά (Times New Roman 11+bold). Παράδειγµα:
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Υποσηµειώσεις και παραποµπές: Οι υποσηµειώσεις (Times New Roman 10)
παρουσιάζονται ΠΑΝΤΑ στο κάτω µέρος της σελίδας αναφοράς, σε συνεχή
αρίθµηση (1, 2, 3, ….κλπ.). Οι παραπομπές εντός κειμένου περιλαμβάνουν το
επώνυμο του συγγραφέα και το έτος έκδοσης της δημοσίευσης, π.χ. (Esping-
Andersen 1990, Kleinman and Piachaud 1993). Οι άμεσες παραπομπές πρέπει να
δίνουν και τον αριθμό της σελίδας ή των σελίδων, π.χ. (Ferrera et al. 2002: 230). Σε
περίπτωση περισσότερων αναφορών του ίδιου συγγραφέα για το ίδιο έτος, πρέπει να
χρησιμοποιείται η διάκριση με α, β, γ κ.λ.π. για το έτος.

Για την περίπτωση παραποµπών σε ηλεκτρονικές πηγές ακολουθούνται οι ίδιοι
κανόνες και µετά το κόµµα του τίτλου, παρουσιάζεται µε πλήρη στοιχεία η
ηλεκτρονική διεύθυνση (υπογραµµισµένη) ακολουθούµενη από κόµµα, οι αριθµοί
σελίδων (αν υπάρχουν) και σε παρένθεση η ηµεροµηνία πρόσβασης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση. Παράδειγµα:

Fishman Robert, The rise and fall of suburbia, http://libweb.anglia.ac.uk./E-books,
(πρόσβαση στις 5/6/2009).

Indian Statistical Institute, «The road traversed: A brief history of the Indian
Statistical Institute», http://www.isical.ac.in/history.html, 1-8 (πρόσβαση στις
2/7/2010).

Για την παραποµπή στο κείµενο σε αποτελέσµατα που παρουσιάζονται σε πίνακα,
γράφηµα, διάγραµµα ή παράρτηµα πρέπει να χρησιµοποιείται στο τέλος του σχολίου
η ένδειξη (Πίνακας 1) ή (Γράφηµα 1) ή (∆ιάγραµµα 2) ή (Παράρτηµα Α, Πίνακας 1).

Πηγές – Βιβλιογραφία: Στο τέλος του κειµένου παρατίθενται µε τίτλο ΠΗΓΕΣ –
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Times New Roman 12+bold, στοίχιση αριστερά) οι πηγές, όταν
υπάρχουν, και ακολουθεί η βιβλιογραφία. Περιλαµβάνουν µόνο τα έργα για τα οποία
υπάρχει αναφορά στο κείµενο.
Στις πηγές παρατίθενται τα κείµενα - πληροφορίες από αρχεία, πρακτικά
συνεδριάσεων, νόµους, διατάγµατα, εγκυκλίους καταστατικά κλπ. καθώς και
πληροφορίες από ηλεκτρονικές πηγές. Παρουσιάζονται σύµφωνα µε το ακόλουθο
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παράδειγµα (προσοχή στη διάταξή τους) και σε κάθε κατηγορία παρατίθενται κατά
αλφαβητική ή/και χρονολογική σειρά µε µονό διάστηµα.
Οι βιβλιογραφικές αναφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τις οδηγίες που
αναφέρθηκαν σχετικά στις παραποµπές. Προηγούνται οι ελληνόγλωσσες αναφορές
και µετά από δύο κενά οι ξενόγλωσσες, χωρίς άλλη ένδειξη. Παρατίθενται κατά
αλφαβητική σειρά (επώνυµο συγγραφέα κλπ. ) και για τις περιπτώσεις περισσοτέρων
της µιας εργασιών από τον ίδιο συγγραφέα κατά χρονολογική σειρά µε µονό
διάστηµα.
Οι τίτλοι των κατηγοριών πηγών γράφονται σε πεζά (Times New Roman 12+bold)
και µε 1,5 διάστηµα.

Οι Πηγές-Βιβλιογραφία συντάσσονται σύµφωνα µε το παράδειγµα-υπόδειγµα που
παρατίθεται.

Παράδειγµα - υπόδειγµα

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [Times New Roman 12+bold, στοίχιση αριστερά,
διάστηµα 1,5]

ΠΗΓΕΣ [Times New Roman 12+bold, στοίχιση αριστερά, διάστηµα 1,5]

Α΄ Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) [κατηγορία Αρχεία, διάστηµα 1,5] […]

Οθωµανικόν Αρχείον - Υπουργείον Παιδείας,                              φάκελος 12 […]

Β΄ Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Α΄ Σύνοδος της Α΄ Βουλευτικής Περιόδου,
Συνεδρίαση ΡΜΓ΄ (11 Μαΐου 1844) […]

Γ΄ Νόµοι

Ποινικός Νόµος 18/30 ∆εκεµβρίου 1833. […]

∆΄ Βασιλικά ∆ιατάγµατα [ή Προεδρικά ∆ιατάγµατα]

«Περί διαλύσεως των ατάκτων στρατευµάτων», 2/14 Μαρτίου 1833, Ε.τ.Κ. 6
(8/20 Μαρτίου 1833). […]

Ε΄ Εγκύκλιοι της ∆ιεύθυνσης της ∆ιοικητικής Αστυνοµίας Αθηνών και Πειραιώς

«Περί υπηρετών, υπηρετριών, τροφών και υπηρετοµεσιτών», αρ. 39 (25 Νοεµβρίου
1870).
[…]

ΣΤ΄ ∆ηµοτικόν Βρεφοκοµείον Αθηνών [κατηγορία κανονισµοί]

Κανονισµός του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Αθηνών, Αθήνα 1866. […]
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Ζ΄ Τα Ορφανοτροφεία [κατηγορία κανονισµοί και εκθέσεις]

Κανονισµοί [Times New Roman 12]

«Σχεδιον κανονισµού Φιλανθρωπικής Εταιρείας Κυριών – Κεφαλαιώδη άρθρα»,
χ.χ. […]

Εκθέσεις [Times New Roman 12]

Έκθεσις Γεωργίου Τυπάλδου – Κοζάκη επί των πεπραγµένων της διοικούσης
επιτροπής του Αµαλιείου Ορφανοτροφείου των κορασίδων από 1 Νοεµβρίου
1887 – 31 Οκτωβρίου 1888, Αθήνα 1888. […]

Η΄ Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις

Πληροφορίες για την έρευνα διατροφής του 1948 στην Κρήτη και τη µεσογειακή
δίαιτα:
http://www.orst.edu/dept/lpi/f-w00/mediterr.html (πρόσβαση στις 5/3/1990). […]

Θ Εφημερίδες

εφ. Η Καθημερινή 15/5/2000, σ. 5.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [Times New Roman 12+bold, στοίχιση αριστερά, διάστηµα 1,5]

Η αναφορά σε βιβλία πρέπει να δίνει το όνομα του συγγραφέα, το έτος έκδοσης, τον
τίτλο του βιβλίου, τον τόπο έκδοσης και την επωνυμία του εκδοτικού οίκου. Π.χ.
Scharpf, F., (1999), Governing in Europe: Effective and Democratic? Οxford: Oxford
University Press. Η αναφορά άρθρων σε περιοδικά πρέπει να δίνει τόμο, τεύχος,
σελίδες καθώς και τον τίτλο του άρθρου σε απλά εισαγωγικά. Για παράδειγμα:
Atkinson Α.Β., Marlier Ε. and Nolan Β., (2004), “Indicators and Targets for Social
Inclusion in the European Union” Journal of Common Market Studies 42: 47-75.
Αναφορές σε κεφάλαια συλλογικών τόμων καταχωρούνται με τον τίτλο του
κεφαλαίου σε απλά εισαγωγικά, ακολουθούμενο από τον συγγραφέα και τον τίτλο
του συλλογικού τόμου. Π.χ. Leibfried, S. and Pierson, Ρ. (1995) “Semi- sovereign
Welfare States: Social Policy in a multitiered Europe” in: Leibfried S. and Pierson Ρ.,
(eds), European Social Policy: Between Fragmentation and integration, Washington
D.C.: The Brookings Institution. Στα ελληνικά, Παπαστράτης, Π., (1992), «Η
εκκαθάριση των δηµοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα τις παραµονές του εµφυλίου
πολέµου», στο, Lars Baerentzen κ.ά. (επιµ.), Μελέτες για τον εµφύλιο πόλεµο, 1945-
1949, Αθήνα: Ολκός. Οι τίτλοι των βιβλίων και περιοδικών γράφονται με πλάγια
γράμματα.

Fishman Robert, The rise and fall of suburbia, http://libweb.anglia.ac.uk./E-books,
(πρόσβαση στις 5/6/2009).
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Indian Statistical Institute, «The road traversed: A brief history of the Indian
Statistical Institute», http://www.isical.ac.in/history.html, 1-8 (πρόσβαση στις
2/7/2010).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Times New Roman 14pt)

Τίτλος (πεζά, Bold, Times New Roman, 16 pt)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ονοµατεπώνυµο (Τimes New Roman, 14 pt)

Τριµελής εξεταστική επιτροπή: (Τimes New Roman, 12 pt)
Ονοµατεπώνυµο, βαθµίδα, Επιβλέπων (Τimes New Roman, 12 pt)

Ονοµατεπώνυµο, βαθµίδα (Τimes New Roman, 12 pt)
Ονοµατεπώνυµο, βαθµίδα (Τimes New Roman, 12 pt)

Κόρινθος, Σεπτέµβριος 2011 (Τimes New Roman, 12 pt)
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ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρική Αστυνομία και Ασυλοποίηση στην Ελλάδα των
αρχών του 20ου αιώνα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαρία Αποστόλου
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Ξ. Κοντιάδης, Καθηγητής, Επιβλέπων
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