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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Γενικό πλαίσιο  

 

 Κάθε γραπτή εργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο γίνεται με σκοπό να συμβάλει 

στην προώθηση της γνώσης γύρω από το θέμα που πραγματεύεται το οποίο θα πρέπει 

να είναι πρωτότυπο και να εισφέρει στην επιστημονική κοινότητα. Στόχος της είναι η 

επιστημονική ανάλυση του θέματος που έχει επιλεγεί και, ακολούθως, η εξαγωγή 

λογικών συμπερασμάτων που θα προκύπτουν από το ερευνητικό της τμήμα.  

Επομένως, η εργασία δε θα πρέπει να αποτελεί απλή συγκόλληση τυχαίων, λίγο-πολύ, 

φράσεων, παραθεμάτων ή πληροφοριών που έχουν συλλεγεί, ούτε να περιλαμβάνει 

ασυστηματοποίητες και ακατέργαστες πληροφορίες που πολλές φορές είναι άσχετες με 

το υπό διαπραγμάτευση θέμα. Αντιθέτως, θα πρέπει να διαθέτει σαφή ερευνητικά 

ερωτήματα, δομή και μεθοδολογία, και σε αυτή να χρησιμοποιούνται επιστημονικά, 

δηλαδή αντικειμενικά κριτήρια, καθώς και ελέγξιμα στοιχεία.  

Οι διπλωματικές εργασίες πρέπει να έχουν ακαδημαϊκό ύφος, αποφεύγοντας 

ακραίες ή υβριστικές εκφράσεις. Η ενδεχόμενη αποδοκιμασία για πρόσωπα ή 

αναλύσεις μπορεί να εκφραστεί με ήπιες και μετρημένες εκφράσεις χωρίς να αλλάζει 

η ουσία και το νόημα. Ο τρόπος συγγραφής πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να επιτρέπει 

στον/στη συγγραφέα να μεταφέρει το περιεχόμενο της έρευνάς του με σαφήνεια. Πιο 

συγκεκριμένα, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στη δομή, στη χρήση της 

ακαδημαϊκής ορολογίας, στο ύφος της διπλωματικής εργασίας, καθώς και στη 

γραμματική και σύνταξη του κειμένου.  

Συγχρόνως, οι εργασίες πρέπει να διακρίνονται για τη συνοχή και τη συνέπειά 

τους, εντάσσοντας στον κορμό τους μόνο όσα άπτονται του σκοπού της μελέτης. Οι 

θέσεις που διατυπώνονται απαιτείται να είναι τεκμηριωμένες με βάση είτε ερευνητικά 

δεδομένα είτε τη διεθνή βιβλιογραφία. Η χρήση των βιβλιογραφικών παραπομπών 

πρέπει να είναι συστηματική και να συμβαδίζει με τις συμβάσεις μορφοποίησης που 

έχουν τεθεί στον παρόντα Οδηγό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται σε ζητήματα 

αξιοποίησης των βιβλιογραφικών πηγών, ώστε να μην παρατηρούνται δείγματα 

λογοκλοπής. Η λογοκλοπή συνιστά αδίκημα και για αυτόν τον λόγο οι εργασίες 

υποβάλλονται σε σχετικό έλεγχο πριν από την υποστήριξή τους στα μέλη των 

επιτροπών.  

 

Η έκταση των εργασιών μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 μέχρι 30.000 λέξεις1. 

Στην έκταση αυτή δεν προσμετρώνται τα Παραρτήματα.  

 

 
1 Η έκταση της εργασίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζει αποκλίσεις από τα 

προβλεπόμενα όρια ύστερα από σχετική συνεννόηση με τον επιβλέποντα/την επιβλέπουσα και την 

επιτροπή  από την αρχή της διαδικασίας.   
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2. Δομή Διπλωματικής εργασίας  

 

Κάθε γραπτή εργασία μπορεί περιλαμβάνει τα εξής μέρη:  

 

1. Εξώφυλλο:  

 

Σε αυτό περιλαμβάνονται (βλεπ. υπόδειγμα) τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

και του ΔΠΜΣ Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας, ο τίτλος 

της διπλωματικής εργασίας, όπως έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο, τα στοιχεία 

του φοιτητή/ριας (συμπεριλαμβανομένου του Α.Μ.), του επιβλέποντος ή επιβλέπουσας 

και των μελών της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και το ακαδημαϊκό έτος εκπόνησης 

της εργασίας. Ακολουθεί το εσώφυλλο με τα ίδια στοιχεία.  

 

2. Εισαγωγικά τμήματα:  

 

(α) Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων: Στην τρίτη σελίδα, στο κάτω δεξί μέρος, 

αναγράφεται η περίοδος:  

 

«Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φοιτητή/της 

φοιτήτριας («συγγραφέας/δημιουργός») που την εκπόνησε.  

Οι απόψεις που διατυπώνονται στην παρούσα εργασία εκφράζουν αποκλειστικά τον/τη 

συγγραφέα».  

 

(β)  Περιλήψεις: Η τέταρτη σελίδα περιέχει περίληψη της εργασίας στα ελληνικά και 

στα αγγλικά, έκτασης 300-400 λέξεων, στην οποία αναφέρονται τα ερευνητικά 

ερωτήματα, η μεθοδολογία και το βασικό συμπέρασμα. Συνιστάται να δίνεται πριν από 

την αγγλική περίληψη και ο τίτλος της εργασίας στην αγγλική γλώσσα, όπως εγκρίθηκε 

από το αρμόδιο όργανο.  

 

 (γ) Πίνακας Περιεχομένων: Στην πέμπτη σελίδα παρατίθεται ο πίνακας 

περιεχομένων της εργασίας με τη σχετική αρίθμηση των κεφαλαίων: 1., 1.1., 1.2., 2., 

2.1., 2.2. κτλ.. Καλό είναι να αποφεύγονται τα κεφαλαία γράμματα και οι 

υπογραμμίσεις.  

 

(δ) Ευχαριστίες (προαιρετικά): Αναφέρονται όσοι/ες συνέβαλαν στην επιτυχή 

ολοκλήρωση της έρευνας.   

 

3. Εισαγωγή: 

Η Εισαγωγή περιλαμβάνει τη σύντομη περιγραφή των ερευνητικών ερωτημάτων, την 

περιληπτική παρουσίαση της προσέγγισης και της μεθοδολογίας που ακολουθείται και 

την παρουσίαση των βασικών κεφαλαίων της έρευνας.   
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4. Κυρίως μέρος:  

 

Στο κυρίως μέρος, το οποίο χωρίζεται σε επιμέρους κεφάλαια και υποκεφάλαια, 

εντάσσονται η κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας, τα ερευνητικά ερωτήματα και 

η μεθοδολογία έρευνας και η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. Η θεωρητική 

τεκμηρίωση πρέπει να σχετίζεται άμεσα με το περιεχόμενο της έρευνας και να είναι 

μικρότερη από το καθαυτό ερευνητικό τμήμα.   

 

5. Συμπεράσματα: 

Τα συμπεράσματα αποτελούν το καταληκτικό κεφάλαιο, όπου δίδεται η απάντηση 

στο/στα ερευνητικό ερώτημα/ερευνητικά ερωτήματα που απασχολούν την εργασία και 

επιχειρείται η διασύνδεσή της με άλλες σύγχρονες έρευνες. Τα συμπεράσματα δεν 

αποτελούν την περίληψη της εργασίας αλλά αναδεικνύουν κριτικά ποικίλες διαστάσεις 

του θέματος. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται και τυχόν περιορισμοί αλλά και 

προοπτικές της έρευνας. 

 

6. Βιβλιογραφία: 

Στις βιβλιογραφικές αναφορές, που πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται 

από τον Οδηγό, αναγράφονται μόνο τα στοιχεία των βιβλίων και επιστημονικών 

άρθρων που αξιοποιήθηκαν στο σώμα της εργασίας.  

 

7. Παραρτήματα: 

Προαιρετικά μπορεί να υπάρχουν και παραρτήματα (πίνακες γλωσσικών δεδομένων, 

εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία έρευνας, όπως ερωτηματολόγια κ.ά.), εφ΄ όσον βοηθούν 

στην πληρέστερη κατανόηση του θέματος που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της 

εργασίας.  

 

 

Η κεφαλίδα περιλαμβάνει το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον τίτλο του 

ΔΠΜΣ σε γραμματοσειρά Times New Roman 11 και πλάγιους χαρακτήρες. Δεν 

χρησιμοποιείται στο εξώφυλλο και εσώφυλλο της διπλωματικής εργασίας.   
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3. Προδιαγραφές σελίδας-κειμένου   

 
3.1. Μορφοποίηση σελίδας   

 

• Μέγεθος σελίδας Α4 

• Περιθώρια 2,54 εκ. / 1 ίντσα (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) 

• Κεφαλίδα ΔΠΜΣ Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και 

Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 

− Στοίχιση: κέντρο 

− Γραμματοσειρά: Times New Roman 

− Μέγεθος: 10 pt 

− Στιλ: πλάγιο (italic) 

• Υποσέλιδο Αριθμός σελίδας 

− Στοίχιση: δεξιά 

− Γραμματοσειρά: Times New Roman 

− Μέγεθος: 10 pt 

− Στιλ: κανονικό 

− Η αρίθμηση ξεκινά από την πρώτη σελίδα του 

κειμένου της εργασίας 

 

3.2. Μορφοποίηση τίτλων  

 

• Τίτλοι κεφαλαίων − Γραμματοσειρά: Times New Roman 

− Μέγεθος: 14 pt 

− Στιλ: έντονο (bold) 

− Απόσταση: 2 κενές σειρές μετά τον τίτλο 

− Σελιδοποίηση: αλλαγή σελίδας πριν από τον τίτλο 

− Αρίθμηση: 1, 2, κοκ 

• Τίτλοι ενοτήτων − Γραμματοσειρά: Times New Roman 

− Μέγεθος: 12 pt 

− Στιλ: έντονο (bold) 

− Απόσταση: 1 κενή σειρά πριν και μετά τον τίτλο 

− Σελιδοποίηση: χωρίς αλλαγή σελίδας πριν από τον 

τίτλο 

− Αρίθμηση: 1.1, 1.2., 2.1, 2.2, κοκ 

• Τίτλοι υποενοτήτων 

πρώτου επιπέδου 

− Γραμματοσειρά: Times New Roman 

− Μέγεθος: 12 pt 

− Στιλ: πλάγιο (italic) 

− Απόσταση: 1 κενή σειρά πριν και μετά τον τίτλο 

− Σελιδοποίηση: χωρίς αλλαγή σελίδας πριν από τον 

τίτλο 

− Αρίθμηση: 1.1.1, 1.1.2., 1.2.1, 1.2.2, κοκ 
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• Τίτλοι υποενοτήτων 

δεύτερου επιπέδου 

− Γραμματοσειρά: Times New Roman 

− Μέγεθος: 12 pt 

− Στιλ: πλάγιο (italic) 

− Απόσταση: 1 κενή σειρά πριν και μετά τον τίτλο 

− Σελιδοποίηση: χωρίς αλλαγή σελίδας πριν από τον 

τίτλο 

− Αρίθμηση: χωρίς αρίθμηση 

• Πίνακας 

περιεχομένων 

− Όλοι οι τίτλοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον 

πίνακα περιεχομένων 

 

• Υπόδειγμα: 1 Τίτλος κεφαλαίου 
 

 

1.1 Τίτλος ενότητας 

 

1.1.1 Τίτλος υποενότητας πρώτου επιπέδου 

 

Τίτλος υποενότητας δεύτερου επιπέδου 

 

 

3.3. Μορφοποίηση κειμένου  

 

• Γραμματοσειρά Times New Roman 

• Μέγεθος 12 pt 

• Στιλ Κανονικό 

− Να αποφεύγονται τα έντονα (bold) και 

υπογραμμισμένα γράμματα 

− Τα πλάγια (italic) γράμματα να χρησιμοποιούνται 

για την παράθεση ειδικών όρων και γλωσσικών 

δεδομένων σε ροή κειμένου ή για λόγους έμφασης 

• Στοίχιση Πλήρης 

• Διάστιχο 1,5 

• Στίξη − Να χρησιμοποιούνται κενά διαστήματα μετά και όχι 

πριν τα σημεία στίξης 

− Στις φράσεις που μπαίνουν ανάμεσα σε παύλες, να 

μη χρησιμοποιείται κενό διάστημα μετά την πρώτη 

παύλα και πριν τη δεύτερη: … –φράση ανάμεσα σε 

παύλες– … 

− Να χρησιμοποιούνται τα ελληνικά εισαγωγικά: «…» 

• Παραδείγματα − Τα γλωσσικά παραδείγματα να δίνονται αριθμημένα 

ως εξής: 

 

(1) Παράδειγμα 1 

(2) α. Παράδειγμα 2α 
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 β. Παράδειγμα 2β 

… 

 

3.4.  Μορφοποίηση παραγράφων   

 

• Εσοχή 1,27 εκ. / 0,5 ίντσες 

• Απόσταση Χωρίς κενό ανάμεσα στις παραγράφους 

 

3.5. Μορφοποίηση υποσημειώσεων  

 

• Θέση Στο κάτω μέρος της σελίδας 

• Απόσταση Προσαρμόζεται αυτόματα από τον επεξεργαστή 

κειμένου 

• Γραμματοσειρά Times New Roman 

• Μέγεθος 10 pt 

• Στιλ Κανονικό 

• Στοίχιση Πλήρης 

• Διάστιχο Μονό 

 

3.6.   Μορφοποίηση πινάκων, σχημάτων και εικόνων  

 

• Στοίχιση Κέντρο 

• Απόσταση Να προηγείται 1 κενή σειρά 

• Λεζάντα − Κάθε πίνακας, σχήμα ή εικόνα θα πρέπει να 

συνοδεύεται από λεζάντα (ακριβώς από κάτω, χωρίς 

κενή σειρά) στην οποία θα παρατίθεται (εφόσον 

χρειάζεται) η ακριβής πηγή 

− Γραμματοσειρά: Times New Roman 

− Μέγεθος: 10 pt 

− Στιλ: πλάγιο (italic) 

− Στοίχιση: κέντρο 

− Απόσταση: 1 κενή σειρά μετά τη λεζάντα 

− Αρίθμηση: 1, 2, κοκ 
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• Υπόδειγμα Κείμενο 

 

  

  

Πίνακας 1: … 

 

Κείμενο 

 

• Κατάλογος − Οι πίνακες, τα σχήματα και οι εικόνες που 

εμφανίζονται στην εργασία θα πρέπει να δίνονται με 

τη μορφή καταλόγου αμέσως μετά τον πίνακα 

περιεχομένων 

− Κάθε κατηγορία αντικειμένων θα πρέπει δίνεται σε 

ξεχωριστό κατάλογο (π.χ. κατάλογος πινάκων, 

κατάλογος σχημάτων, κοκ) 

 

3.7.   Συντομογραφίες   

 

• Κατάλογος − Οι συντομογραφίες και τα ακρωνύμια που 

εμφανίζονται στην εργασία θα πρέπει να ορίζονται –

με αλφαβητική σειρά– σε κατάλογο αμέσως μετά 

τους καταλόγους πινάκων, σχημάτων και εικόνων 

 

 

4. Παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές    

 

Τα ακαδημαϊκά κείμενα πρέπει να περιέχουν παραπομπές εντός του κειμένου και μία 

λίστα αναφορών (Βιβλιογραφικές Αναφορές) στο τέλος της εργασίας, όπου θα 

αναφέρονται οι πηγές των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του 

κειμένου. Οι παραπομπές θεωρούνται τόσο νομική όσο και ηθική υποχρέωση του/της 

συγγραφέα2.  

 

Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών. Είναι 

σημαντικό σε μία εργασία να επιλέγεται και να χρησιμοποιείται ένα από αυτά με 

συνέπεια. Tο σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών που προτείνουμε βασίζεται στην 6η 

έκδοση του APA3, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα 

παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών στις κοινωνικές επιστήμες.  

 

 

 
2 Οι παραπομπές είναι καίριας σημασίας, καθώς (α) τεκμηριώνουν τις πηγές των πληροφοριών που 

χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο, (β) κατά αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η λογοκλοπή, (γ) ο αναγνώστης/η 

αναγνώστρια του κειμένου είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την πηγή της πληροφορίας και να τη μελετήσει 

αναλυτικότερα, εφόσον το επιθυμεί.   
3 Publication manual of the American Psychological Association [APA] (6th ed.). 
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4.1.   Παραπομπές στο κείμενο    

 

4.1.1.  Γενικές παρατηρήσεις και πρωτογενείς πηγές  

 

 

Το ΑPA για τις παραπομπές χρησιμοποιεί τη μέθοδο συγγραφέας-έτος. Αυτό σημαίνει 

ότι εντός του κειμένου εισάγουμε το επίθετου του/της συγγραφέα/των συγγραφέων και 

το έτος της πηγής που χρησιμοποιούμε. Παράδειγμα: (Σκούρτου, 2011). Αν το όνομα 

του/της συγγραφέα αποτελεί μέρος του κειμένου, παραλείπουμε την παρένθεση, για 

παράδειγμα: Σύμφωνα με τη Σκούρτου (2011), … . 

 

Αν στην εργασία σας παραθέτετε αυτολεξεί μέρος ενός έργου, βάζουμε το κείμενο που 

παρατίθεται σε εισαγωγικά χωρίς να κάνουμε την παραμικρή αλλαγή (ούτε στη στίξη 

ούτε στην ορθογραφία) και αναφέρουμε στην αντίστοιχη παραπομπή την ακριβή 

σελίδα που εντοπίσαμε το κείμενο. Παράδειγμα: (Σκούρτου, 2011, σ. 48). Αν το 

κείμενο που παρατίθεται είναι μεγαλύτερο από 40 λέξεις, δε χρησιμοποιούμε 

εισαγωγικά και εισάγουμε το κείμενο σε ξεχωριστή παράγραφο με αριστερή εσοχή σε 

όλες τις σειρές. 

 

Στην περίπτωση που μία εργασία έχει δύο συγγραφείς, τότε παραπέμπουμε και στα δύο 

ονόματα κάθε φορά που αναφερόμαστε στο έργο τους: (Σπυρόπουλος & Τσαγγαλίδης, 

2005). Αν μία εργασία έχει από τρεις έως πέντε συγγραφείς, τότε την πρώτη φορά που 

παραπέμπουμε σε αυτή γράφουμε όλα τα επίθετα των συγγραφέων και σε κάθε 

επόμενη παραπομπή μόνο στο επίθετο του πρώτου/της πρώτης συγγραφέα 

συνοδευόμενο από το ‘κ.ά’ και το έτος δημοσίευσης. Αν μία εργασία έχει έξι ή 

περισσότερους συγγραφείς, τότε παραπέμπουμε στο επίθετο μόνο του πρώτου 

συγγραφέα συνοδευόμενο από το ‘κ.ά’ και το έτος δημοσίευσης. 

 

Αν το έργο στο οποίο παραπέμπουμε δεν έχει έτος δημοσίευσης, στη θέση του έτους 

γράφουμε (χ.χ.). Αν μία πηγή δεν έχει όνομα συγγραφέα, τότε παραπέμπουμε συνήθως 

στον τίτλο της εργασίας. Γράφουμε τον τίτλο εντός εισαγωγικών, εφόσον πρόκειται 

για άρθρο, κεφάλαιο βιβλίου ή ιστοσελίδα. Αν πρόκειται για συνολικό βιβλίο ή 

αναφορά γράφουμε τον τίτλο με πλάγιους χαρακτήρες και δεν χρησιμοποιούμε 

εισαγωγικά. 

 

Διαχωρίζουμε τις παραπομπές μέσα στην ίδια παρένθεση χρησιμοποιώντας την άνω 

τελεία (·). Όταν εντός μίας παρένθεσης παραπέμπουμε σε δύο ή περισσότερες πηγές, 

τότε θα πρέπει να τις παρουσιάσουμε με τη σειρά που εμφανίζονται στις τελικές 

βιβλιογραφικές αναφορές (δηλαδή, αλφαβητικά και μετά χρονολογικά). Παράδειγμα: 

(Csató 2010· Karakoç & Herkenrath 2011· Van Schaaik 2001, 2014).  

 

Χρησιμοποιούμε τα γράμματα α, β, γ κ.τλ. για να ξεχωρίσουμε έργα του ίδιου 

συγγραφέα/των ίδιων συγγραφέων με ίδια χρονιά έκδοσης (π.χ. Ellis, 2002α· Ellis, 

2002β). Το γράμμα που θα δοθεί σε κάθε έργο, καθορίζεται από τη σειρά που θα 

εμφανίζεται στις βιβλιογραφικές αναφορές.  
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Αν το έργο στο οποίο παραπέμπουμε πρόκειται για άρθρο το οποίο έχει γίνει 

αποδεκτό από κάποιο περιοδικό αλλά δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα (in press), μέσα στην 

παρένθεση, γράφουμε στη θέση του έτους έκδοσης (υπό έκδοση).  

 

 

4.1.2 Δευτερογενείς πηγές  

 

Δευτερογενείς αναφορές είναι αυτές που αναφέρονται σε πηγές τις οποίες δεν έχουμε 

διαβάσει οι ίδιοι αλλά τις εντοπίσαμε σε άλλες πηγές. Παράδειγμα: ας υποθέσουμε ότι 

πρόκειται να αναφέρουμε τα αποτελέσματα της έρευνας του Gregg, για τα οποία 

διαβάσατε στο βιβλίο της Μπέλλα, χωρίς όμως να έχουμε τη δυνατότητα να 

διαβάσουμε την πρωτότυπη εργασία. Αναφέρουμε στην παραπομπή το όνομα του 

συγγραφέα της αρχικής εργασίας (στη συγκεκριμένη περίπτωση του Gregg και 

συντάσσουμε την παραπομπή γράφοντας (Gregg, όπ. αναφ. στο Μπέλλα, 2011). Στις 

βιβλιογραφικές αναφορές συμπεριλαμβάνουμε μόνο την αναφορά για το έργο που 

έχουμε διαβάσει.  

 

Καλό είναι να χρησιμοποιούμε τις δευτερογενείς πηγές με φειδώ και μόνο όταν δεν 

είναι δυνατή η πρόσβαση στην αρχική εργασία, είτε γιατί πρόκειται για κάποιο 

εξαντλημένο ή παλιό βιβλίο, είτε γιατί είναι γραμμένη σε γλώσσα που δε γνωρίζουμε.  

 

 

4.2.   Βιβλιογραφικές αναφορές     

 

4.2.1    Γενικές παρατηρήσεις 

 

✓ Στις βιβλιογραφικές αναφορές οφείλουμε να συμπεριλάβουμε όλες τις πηγές στις 

οποίες παραπέμψαμε στο κείμενο.  

✓ Ταξινομούμε τις πηγές αλφαβητικά με βάση το επίθετο του/της συγγραφέα.  

✓ Διαχωρίζουμε τις Βιβλιογραφικές Αναφορές σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες. 

✓ Σε περίπτωση έργων με συγγραφέα με το ίδιο επίθετο, παραθέτουμε τα έργα με 

βάση το αρχικό γράμμα του ονόματός τους.  

✓ Έργα του ίδιου συγγραφέα τα παραθέτουμε με βάση το έτος δημοσίευσης.   

✓ Δεν χρησιμοποιούμε έντονα γράμματα ή υπογραμμίσεις σε κανένα σημείο των 

αναφορών.  

✓ Σε περιπτώσεις που δε δηλώνεται ο τόπος έκδοσης χρησιμοποιούμε τη 

συντομογραφία χ.τ. (χωρίς τόπο). 

✓ Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει χρονολογική ένδειξη χρησιμοποιούμε τη 

συντομογραφία χ.χ. (χωρίς χρονολογία). 

✓ Εφόσον υπάρχει στις έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις, χρειάζεται η καταγραφή του 

κώδικα DOI (Digital Object Identifier). doi:xx.xxxxx/xxxxxx.  
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4.2.2. Ενδεικτικά είδη παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών  

 

Στα είδη των πηγών που παραθέτουμε συνηθέστερα συγκαταλέγονται ένα από τα 

παρακάτω:  

 

✓ Έντυπο βιβλίο με έναν/μία ή περισσότερους συγγραφείς 

✓ Κεφάλαιο από έντυπο βιβλίο με επιμέλεια  

✓ Ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book)  

✓ Επιστημονικό άρθρο από περιοδικό σε έντυπη μορφή  

✓ Επιστημονικό άρθρο από περιοδικό με DOI 

✓ Επιστημονικό άρθρο από περιοδικό που εκδίδεται αποκλειστικά σε 

ηλεκτρονική μορφή  

✓ Επιστημονικό άρθρο σε πρακτικά συνεδρίου  

✓ Λήμμα Λεξικού ή εγκυκλοπαίδειας  

✓ Άρθρο σε εφημερίδα έντυπης έκδοσης  

✓ Άρθρο σε εφημερίδα ηλεκτρονικής έκδοσης 

✓ Διδακτορικό ή μεταπτυχιακή εργασία  

✓ Διαδικτυακή πηγή με συγγραφέα  

✓ Διαδικτυακή πηγή χωρίς συγγραφέα  

✓ Wikis 

✓ Κινηματογραφική ταινία ή βίντεο  

✓ Τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή  

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο ακολουθούν συγκεκριμένα παραδείγματα τρόπου 

παραπομπής και βιβλιογραφικής αναφοράς πηγών, ανάλογα με το είδος τους:  

 

https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA-examples-gre.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA-examples-gre.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

σε συνεργασία με το 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ» 

 

Τίτλος εργασίας  

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του / της (ονοματεπώνυμο φοιτητή-τριας), 

Α.Μ.  

 

Επιβλέπων/Επιβλέπουσα: 

 

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: 

 

 

 

ΡΟΔΟΣ, ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ 


