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Οδηγίες Συγγραφής Διπλωµατικής Εργασίας  
  

Η συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

απόκτηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιοοικονομία, Κυκλική 

Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Για το λόγο αυτό, η παρουσίασή της θα πρέπει να 

γίνεται µε ομοιόμορφο τρόπο από όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 

προγράμματος .  

  
Η Διπλωματική Εργασία έχει αποκλειστικά ακαδημαϊκό σκοπό και για αυτό το θέμα 

που πραγματεύεται θα πρέπει όχι µόνο να είναι καλά ανεπτυγμένο αλλά και τα 

αποτελέσματά του να είναι τεκμηριωμένα, βασισμένα τουλάχιστον σε κάποια μορφή 

θεωρητικής ή εμπειρικής ανάλυσης. Κάθε Διπλωµατική Εργασία αποτελεί προϊόν 

πνευµατικής ιδιοκτησίας τόσο του συγγραφέα όσο και του πανεπιστηµιακού ιδρύµατος 

και θα πρέπει να έχει μοναδικό χαρακτήρα και πρωτότυπο περιεχόµενο. Απαγορεύεται 

αυστηρά οποιοδήποτε κοµµάτι κειµένου της να εµφανίζεται αυτούσιο ή 

µεταφρασµένο από κάποια άλλη δηµοσιευµένη πηγή. Οποιαδήποτε τέτοια πράξη 

αποτελεί προϊόν λογοκλοπής (plagiarism) και εγείρει θέµα Ηθικής Τάξης για τα 

πνευµατικά διακιώµατα του άλλου συγγραφέα. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο 

συγγραφέας της Διπλωµατικής Εργασίας, ο οποίος φέρει και την ευθύνη των συνεπειών 

αυτής της πράξης.  

  
Σκοπός αυτού του εγχειρίδιου είναι να παρέχει στους φοιτητές τις κατάλληλες οδηγίες 

που απαιτούνται για τη συγγραφή της Διπλωµατικής Εργασίας. Οι οδηγίες αυτές 

αποτελούν κανόνες και θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά από όλους τους φοιτητές. 

Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαµβάνονται τρεις ενότητες: α) Η Δοµή της Διπλωµατικής 

Εργασίας, στην οποία αναλύονται όλα τα µέρη που περιλαµβάνονται στη Διπλωµατική 

Εργασία, β) Οι Γενικές αρχές συγγραφής της Διπλωµατικής Εργασίας, όπου 

αναφέρονται όλες οι λεπτοµέρειες συγγραφής της Διπλωµατικής Εργασίας, γ) Οι 

υποχρεώσεις του συγγραφέα όπου περιγράφονται οι διαδικασίες της υποστήριξης και 

παράδοσης της Διπλωµατικής Εργασίας και δ) Το Υπόδειγµα, στο οποίο 

παρουσιάζεται ενδεικτικά και πολύ συνοπτικά ο τρόπος απεικόνισης µερικών κύριων 

τµηµάτων της Διπλωµατικής Εργασίας.  

 

Α) Δοµή Διπλωµατικής Εργασίας  
 

 Η δοµή της Διπλωµατικής Εργασίας αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη:  
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1. Εξώφυλλο  

2. Προκαταρκτικό Μέρος  

3. Κύριο Μέρος  

4. Συµπληρωµατικό Μέρος  

το περιεχόµενο των οποίων, καθώς και ο τρόπος γραφής τους παρουσιάζονται 

αναλυτικά στη συνέχεια, ενώ ενδεικτικές απεικονίσεις εµφανίζονται στο υπόδειγµα.  

   

 1.  Εξώφυλλο  
  

Το εξώφυλλο της Διπλωµατικής Εργασίας γράφεται στην Ελληνική και στην Αγγλική 

γλώσσα.   
Το εξώφυλλο στην Ελληνική γλώσσα εµφανίζεται στην πρώτη σελίδα της 

Διπλωµατικής Εργασίας και θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:  

• Πανεπιστήµιο Πειραιώς  

•  Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης  

• Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία 

και Βιώσιμη Ανάπτυξη» 

• Τίτλος Διπλωµατικής Εργασίας  

• Ονοµατεπώνυµο Συγγραφέα  

• Πειραιάς, µήνας και έτος κατάθεσης της Διπλωµατικής.  

  

Το εξώφυλλο στην Αγγλική γλώσσα συντάσσεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως και το 

Ελληνικό, και εµφανίζεται στην αµέσως επόµενη, µονή σε αριθµό, σελίδα, δηλαδή 

στην τρίτη σελίδα της Διπλωµατικής Εργασίας.  

  

Πιο αναλυτικά, στο εξώφυλλο αυτό αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:  

  

  

• University of Piraeus  

• Department of Economics  

• Τίτλος Διπλωµατικής Εργασίας στα Αγγλικά  

• Ονοµατεπώνυµο Συγγραφέα στα Αγγλικά  

•   Piraeus, Greece, µήνας στα Αγγλικά και έτος.  

  

Οι σελίδες και των δύο εξώφυλλων δεν αριθµούνται.  
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Λεπτοµέρειες για τον τρόπο γραφής τους, καθώς και αναλυτική παρουσίασή τους 

εµφανίζονται στο Υπόδειγµα.  

   

 2.  Προκαταρκτικό Μέρος  
  

Μετά το εξώφυλλο ακολουθεί το προκαταρκτικό µέρος, στο οποίο αναφέρονται κατά 

σειρά οι ακόλουθες πληροφορίες, ορισµένες από τις οποίες δεν είναι υποχρεωτικές.   

Αφιέρωση  

Η αφιέρωση είναι προαιρετική και γράφεται, αν υπάρχει, στο µέσο και δεξιό µέρος της 

πέµπτης κατά σειρά σελίδας της Διπλωµατικής Εργασίας.  

Η σελίδα της αφιέρωσης δεν αριθµείται.  

Οδηγίες για τη συγγραφή της υπάρχουν στο υπόδειγµα.  

  

  

Ευχαριστίες  

Οι ευχαριστίες είναι προαιρετικές και γράφονται, αν υπάρχουν, στο πάνω µέρος της έβδοµης 

κατά σειρά σελίδας της Διπλωµατικής Εργασίας µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει αφιέρωση, 

διαφορετικά γράφονται στην πέµπτη κατά σειρά σελίδα, αφού αναφερθεί ο όρος 

ευχαριστίες.  

Η σελίδα των ευχαριστιών δεν αριθµείται.  

Οδηγίες για τη συγγραφή ης σελίδας αυτής υπάρχουν στο υπόδειγµα.  

  

  

Περίληψη στα Ελληνικά  

Η περίληψη στα Ελληνικά είναι υποχρεωτική. Στη σελίδα αυτή εµφανίζεται πρώτα ο 

τίτλος της Διπλωµατικής Εργασίας, κατόπιν οι Σηµαντικοί Όροι και µετά µία σύντοµη 

περιγραφή του θέµατος που διαπραγµατεύεται η Διπλωµατική Εργασία.  

  
Η περίληψη στα Ελληνικά αριθµείται και βρίσκεται πάντα σε µονή σελίδα. Αν υπάρχει 

αφιέρωση και ευχαριστίες η περίληψη εµφανίζεται στην ένατη κατά σειρά σελίδα, ενώ 

αν δεν υπάρχουν οι σελίδες αυτές, η περίληψη βρίσκεται στην πέµπτη κατά σειρά 

σελίδα της Διπλωµατικής Εργασίας. Τέλος, αν δεν υπάρχει µία από τις δύο 

προαναφερθέντες σελίδες, αφιέρωση ή ευχαριστίες, τότε η περίληψη θα πρέπει να 

εµφανίζεται στην έβδοµη κατά σειρά σελίδα της Διπλωµατικής Εργασίας.  
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Αν η περίληψη καταλαµβάνει χώρο µεγαλύτερο από µία σελίδα, τότε η συγγραφή της 

συνεχίζεται κανονικά στις αµέσως επόµενες σελίδες, δηλαδή και σε ζυγές σε αρίθµηση 

σελίδες, οι οποίες και αριθµούνται. Γράφεται, δηλαδή, σε µορφή βιβλίου.  

  
Οδηγίες για την αρίθµηση των σελίδων της περίληψης εµφανίζονται στις Γενικές αρχές 

συγγραφής της Διπλωµατικής Εργασίας, ενώ υπάρχει και ενδεικτική παρουσίασή της 

στο Υπόδειγµα.  

  
Περίληψη στα Αγγλικά  

Η περίληψη στα Αγγλικά είναι υποχρεωτική. Στη σελίδα αυτή εµφανίζονται στα  

Αγγλικά οι πληροφορίες της Ελληνικής περίληψης µε τους ακόλουθους όρους: Τίτλος 

στα Αγγλικά, Keywords και Abstract.  

  
Η περίληψη στα Αγγλικά αριθµείται και εµφανίζεται στην αµέσως επόµενη µονή 

σελίδα µετά την τελευταία σελίδα της Ελληνικής περίληψης. Έτσι, αν για  παράδειγµα 

η Ελληνική περίληψη εµφανιστεί στην ένατη σελίδα, τότε η Αγγλική  

περίληψη θα πρέπει να εµφανιστεί στην ενδέκατη σελίδα της Διπλωµατικής Εργασίας, 

όπου η δέκατη σελίδα παραµένει κενή και χωρίς αρίθµηση, εκτός αν υπάρχει κείµενο 

της Ελληνικής περίληψης.  

  
Ενδεικτική παρουσίαση της µορφής εµφάνισης της Αγγλικής σελίδας αποτυπώνεται 

στο Υπόδειγµα.  

  
Περιεχόµενα  

Τα περιεχόµενα είναι υποχρεωτικά και στις σελίδες τους αναγράφονται κατά σειρά, 

µαζί µε τον αριθµό των σελίδων τους, όλα τα µέρη της Διπλωµατικής Εργασίας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των µερών του προκαταρκτικού µέρους που αριθµούνται.  

  
Τα περιεχόµενα θα εµφανίζονται µετά από την Αγγλική περίληψη πάντα σε σελίδα µε 

µονή αρίθµηση. Δηλαδή, αν η Αγγλική περίληψη εµφανιστεί στην ενδέκατη σελίδα, τα 

περιεχόµενα θα εµφανιστούν στην δέκατη τρίτη σελίδα της Διπλωµατικής Εργασίας, µε 

την παραδοχή ότι η Αγγλική περίληψη δεν θα ξεπερνάει σε έκταση τις δύο σελίδες.   
Αναλυτικές οδηγίες για την αρίθµηση των σελίδων της Διπλωµατικής Εργασίας 

υπάρχουν στις Γενικές αρχές συγγραφής της Διπλωµατικής Εργασίας.  
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Κατάλογος Πινάκων  

Εάν υπάρχουν Πίνακες στη Διπλωµατική Εργασία, τότε θα πρέπει να υπάρχει και 

κατάλογος πινάκων.  

  
Ο κατάλογος Πινάκων εµφανίζεται µετά τα περιεχόµενα πάντα σε σελίδα µονής 

αρίθµηση και οι σελίδες του αριθµούνται. Στον κατάλογο Πινάκων καταγράφονται σε 

αύξουσα σειρά όλοι οι πίνακες που παρουσιάζονται στο κύριο µέρος της Διπλωµατικής  

Εργασίας µαζί µε τον τίτλο τους και τον αριθµό της σελίδας τους.  

  
Οδηγίες για την εµφάνιση αλλά και για την αρίθµηση των Πινάκων της Διπλωµατικής 

Εργασίας υπάρχουν στις Γενικές αρχές συγγραφής της Διπλωµατικής Εργασίας.  

  

Κατάλογος Διαγραµµάτων  

Εάν υπάρχουν Διαγράµµατα στη Διπλωµατική Εργασία, τότε θα πρέπει να υπάρχει και 

κατάλογος διαγραµµάτων.  

  
Ο κατάλογος Διαγραµµάτων εµφανίζεται µετά τον κατάλογο Πινάκων σε σελίδα 

µονής αρίθµησης και οι σελίδες του αριθµούνται. Στον κατάλογο Διαγραµµάτων 

αναγράφονται σε αύξουσα σειρά όλα τα διαγράµµατα που παρουσιάζονται στο κύριο 

µέρος της Διπλωµατικής Εργασίας µαζί µε τον τίτλο τους και την αρίθµηση της σελίδας 

τους.   

Οδηγίες για την παρουσίαση αλλά και την αρίθµηση των διαγραµµάτων της 

Διπλωµατικής Εργασίας εµφανίζονται στις Γενικές αρχές συγγραφής της  

Διπλωµατικής Εργασίας.  

  
Τέλος, λεπτοµέρειες για την παρουσίαση τόσο των προαιρετικών όσο και των 

υποχρεωτικών σελίδων παρατίθενται στο υπόδειγµα.  

  

  

 3.  Κύριο Μέρος  
  

Στο Κύριο µέρος αναπτύσσεται το θέµα της Διπλωµατικής Εργασίας, χωρισµένο σε 

διάφορα Κεφάλαια. Για τη συγγραφή κάθε Κεφαλαίου θα πρέπει να τηρούνται 

ορισµένοι κανόνες.  
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Αρχική Σελίδα Κεφαλαίου  

Η πρώτη σελίδα κάθε Κεφαλαίου ονοµάζεται αρχική σελίδα και θα πρέπει να βρίσκεται 

πάντα σε σελίδα µε µονό αριθµό. Στο πάνω µέρος της σελίδας και συµµετρικά (center) 

θα πρέπει να παρατίθεται ο αριθµός του κεφαλαίου µε κεφαλαία έντονα γράµµατα, π.χ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, και στη συνέχεια ο τίτλος του Κεφαλαίου, όπως για παράδειγµα  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.  

Να σηµειωθεί ότι ο τίτλος του Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να εµφανίζεται µε τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο και ως τίτλος ενότητας ή ακόµα και υποενότητας στη Διπλωµατική  

Εργασία.  

  
Ενότητες  

Κάθε Κεφάλαιο αποτελείται από έναν αριθµό ενοτήτων, η αρίθµηση των οποίων 

γίνεται µε βάση τον αριθµό Κεφαλαίου στο οποίο αναφέρονται. Για παράδειγµα, η 

αρίθµηση των ενοτήτων για το Κεφάλαιο 2 γίνεται ως εξής: 2.1, 2.2, 2.3 κ.ο.κ..  

  
Η πρώτη ενότητα κάθε Κεφαλαίου ονοµάζεται Εισαγωγή και η τελευταία 

Ανακεφαλαίωση. Η ενότητα της Εισαγωγής εισάγει τον αναγνώστη στο θέµα του 

Κεφαλαίου και θα πρέπει να εµπεριέχει τουλάχιστον τρεις παραγράφους. Η πρώτη  να 

αναφέρεται γενικά στο θέµα του Κεφαλαίου, η δεύτερη να αποτελεί µία πιο ειδική 

αναφορά, ενώ η τελευταία να περιγράφει συνοπτικά τι θα παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 

αυτό. Η Ανακεφαλαίωση πρέπει να περιέχει µία σύντοµη περίληψη ή αναφορά στο 

θέµα που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο.  

  
Οι τίτλοι των ενοτήτων θα πρέπει να γράφονται µε έντονα πεζά γράµµατα και θα πρέπει 

να εµφανίζονται στον Πίνακα περιεχοµένων.  

  

Υποενότητες  

Κάθε ενότητα µπορεί να χωρίζεται και σε ορισµένες υποενότητες. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο υποενότητες, 

διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης µόνο µία υποενότητα.   

Οι υποενότητες γράφονται µε δύο τρόπους είτε µε αρίθµηση είτε χωρίς αρίθµηση. Όταν 

υπάρχει αρίθµηση των υποενοτήτων ο όγκος του περιεχοµένου τους θα πρέπει να είναι 

αρκετά µεγάλος για να δικαιολογείται και η αρίθµησή τους, η οποία ακολουθεί τον 

αριθµό της ενότητας του κεφαλαίου που βρίσκονται, π.χ. 2.3.1 και  
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2.3.2 αριθµούνται οι υποενότητες 1 και 2 της ενότητας 3 του δεύτερου κεφαλαίου. Οι 

τίτλοι των υποενοτήτων που έχουν αρίθµηση θα πρέπει να αναγράφονται µε έντονα 

πεζά γράµµατα και θα πρέπει να εµφανίζονται στον πίνακα περιεχοµένων.  

Αντίθετα, όταν ο όγκος του περιεχοµένου των υποενοτήτων δεν είναι κατά κανόνα 

µεγάλος και το αντικείµενο που διαπραγµατεύονται όχι και τόσο σηµαντικό, ώστε να 

εµφανίζονται και στον πίνακα περιεχοµένων, η παρουσίαση των υποενοτήτων µπορεί 

να γίνει µε έντονα πεζά και πλάγια γράµµατα (Bold Italics).  

  
Να σηµειωθεί ότι θα πρέπει να υπάρχει κείµενο στη ενότητα που χρησιµοποιεί 

υποενότητες προτού εµφανιστούν οι υποενότητες.  

  

  

 4.  Συµπληρωµατικό Μέρος  
  

Στο Συµπληρωµατικό µέρος της Διπλωµατικής Εργασίας εµφανίζεται εκείνο το 

κοµµάτι της εργασίας που απλά συµπληρώνει ή και ολοκληρώνει το κύριο µέρος της.  

  
Το συµπληρωµατικό µέρος αποτελείται από δύο µέρη:  

 Το Παράρτηµα, το οποίο είναι προαιρετικό και  

 Τη Βιβλιογραφία, η οποία είναι υποχρεωτική,  

τα οποία και αναλύονται στη συνέχεια.  

  
Παράρτηµα  

Στο Παράρτηµα παρατίθενται στοιχεία, πίνακες αποτελεσµάτων, αποδείξεις, 

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε σε έρευνα και άλλες µορφές πληροφόρησης που 

έχουν όµως συνοδευτικό και, ίσως, υποστηρικτικό ρόλο στο κύριο θέµα που 

διαπραγµατεύεται η Διπλωµατική εργασία, γι’ αυτό και δεν περιλαµβάνονται στο κύριο 

µέρος της.   

Εάν υπάρχει µόνο ένα παράρτηµα, τότε οι πίνακες του αριθµούνται ως Π1, Π2 κ.ο.κ. 

και δεν αναφέρονται στον Κατάλογο των Πινάκων. Αντίθετα, αν υπάρχουν 

περισσότερα από ένα παραρτήµατα, τότε η αρίθµησή τους γίνεται µε την προσθήκη 

κεφαλαίου γράµµατος της Ελληνικής αλφαβήτας ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ κ.ο.κ., ενώ η αρίθµηση των πινάκων τους 

ακολουθεί την αρίθµηση τους, π.χ. οι πίνακες στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α θα αναφέρονται  
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ως Πίνακες Π.Α.1, Π.Α.2 κ.ο.κ. Με παρόµοιο τρόπο, θα παρουσιάζονται και τα 

διαγράµµατα που µπορεί ενδεχοµένως να υπάρχουν στα παραρτήµατα.  

  
Στον Πίνακα Περιεχοµένων θα εµφανίζεται µόνο το Παράρτηµα ή τα Παραρτήµατα 

της Διπλωµατικής Εργασίας.  

  
Βιβλιογραφία  

Η Βιβλιογραφία βρίσκεται στο τέλος της Διπλωµατικής Εργασίας και  καταγράφονται 

σ’ αυτή όλες οι αναφορές που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία χωρισµένες σε τρεις 

ενότητες, α) στην Ελληνική, β) στην Ξένη και γ) στους Διαδικτυακούς Τόπους.  

  
Η παράθεση της Βιβλιογραφίας γίνεται αλφαβητικά µε βάση το επώνυµο του πρώτου 

συγγραφέα ανεξάρτητα εάν πρόκειται για επιστηµονικό δηµοσιευµένο άρθρο ή για 

βιβλίο.  

  

Ενδεικτικά, η Βιβλιογραφία για Ελληνικό ή Ξένο βιβλίο γράφεται ως εξής:   

  

Box, E. P. G., and Jenkins, M. G. (1976), Time Series Analysis forecasting and control, 

Holden-Day, San Francisco.  

Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1986), Forecasting Economic Time Series, Second 

Edition, Academic Press, Inc., San Diego.  

Fuller, W. A. (1996), Introduction to Statistical Time Series, Second Edition, John 

Wiley & Sons, Inc., New York.  

Salvator, D. (1996), Managerial Economics in a Global Economy, 3rd edition, 

McGraw-Hill: New York.  

  
Αντίθετα, για επιστηµονικό άρθρο η Βιβλιογραφία γράφεται ως εξής:  

De Gooijer J. G. and Hyndman R. J. (2006), 25 years of time series forecasting, International Journal 

of Forecasting, 22, 443-473.  

Hassier, U., Rotrigues, P. and Rubia, A. (2009), Testing for general fractional 

integration in the main domain, Econometric Theory, 25, 1793-1828.  

Tong, H. (2001), A personal journey through time series in Biometrika, Biometrika, 88, 

195-218.  

Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφορές της Διπλωµατικής εργασίας που βρίσκονται στο 

κύριο µέρος της θα πρέπει να εµφανίζονται αναλυτικά στη Βιβλιογραφία.  

  
  

Β) Γενικές Αρχές Συγγραφής Διπλωµατικής Εργασίας  
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Στις Γενικές αρχές συγγραφής της Διπλωµατικής Εργασίας περιλαµβάνονται τα 

ακόλουθα:  

1. Γραµµατοσειρά – Περιθώρια – Στοίχιση  

2. Μορφή Γραφής  

3. Μορφή Εκτύπωσης Σελίδων  

4. Αρίθµηση Σελίδων  

5. Πίνακες  

6. Διαγράµµατα  

7. Μαθηµατικές Σχέσεις  

8. Αναφορές  

9. Υποσηµειώσεις  

10. Εκτύπωση και Λοιπές Οδηγίες  

  

  

Οι πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στα µέρη αυτά, καθώς και ο 

τρόπος γραφής τους παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια, ενώ υπάρχει και ένα 

ενδεικτικό υπόδειγµα στο τέλος.  

  

  

Γραµµατοσειρά – Περιθώρια – Στοίχιση  

Η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείται σε όλη τη Διπλωµατική Εργασία είναι η Times 

New Roman Greek. Το µέγεθος της γραµµατοσειράς ορίζεται 12 pt, εκτός από 

ορισµένες περιπτώσεις, όπως ο αριθµός και ο τίτλος του κεφαλαίου θα έχει µέγεθος 16 

pt, ενώ οι ενότητες και οι υποενότητες 14 pt. Οδηγίες για το µέγεθος της 

γραµµατοσειράς στις αρχικές σελίδες υπάρχουν στο υπόδειγµα.  

Κάθε σελίδα θα πρέπει να είναι της µορφής Α4 (210mm x 297 mm) και θα πρέπει να 

έχει τα εξής περιθώρια: Πάνω και κάτω απόσταση 3 εκατοστά, ενώ δεξιά και αριστερά  

2,5 εκατοστά.   
Το κείµενο θα πρέπει να είναι πλήρως στοιχησµένο (justified).  

  

  

Μορφή Γραφής  

Σε κάθε ενότητα και υποενότητα, η πρώτη παράγραφος θα πρέπει να ξεκινά χωρίς 

εσοχή (tab), ενώ όλες οι άλλες παράγραφοι θα πρέπει να ξεκινάνε µε εσοχή 0,5 

εκατοστά.  
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Δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό µεταξύ παραγράφων.  

Το διάστιχο ορίζεται στα 1.5 εκατοστά.  

  
Μορφή εκτύπωσης σελίδων  

Η εκτύπωση των σελίδων θα πρέπει να είναι σε µορφή βιβλίου, δηλαδή εκτύπωση και 

στα δύο µέρη της ίδιας σελίδας, εκτός από τις πληροφορίες του προκαταρκτικού  

µέρους που θα πρέπει να ξεκινάνε όλες σε σελίδα µονής αρίθµησης.  

  
Αρίθµηση Σελίδων  

Η αρίθµηση των σελίδων της Διπλωµατικής εργασίας γίνεται µε δύο τρόπους που 

αντιστοιχούν στο προκαταρκτικό και στα άλλα µέρη της Διπλωµατικής Εργασίας.  

  
Η αρίθµηση στο προκαταρκτικό µέρος γίνεται µε λατινικούς αριθµούς (πχ i, ii, iii, iv, 

v, vi κ.λ.π.) και εµφανίζεται στο κάτω µεσαίο µέρος της σελίδας. Η αρίθµηση ξεκινά 

ουσιαστικά από την πρώτη σελίδα, δηλαδή από το Ελληνικό εξώφυλλο, χωρίς όµως να 

εµφανίζεται ο αριθµός της σελίδας σε αυτή. Το ίδιο συµβαίνει και στο εξώφυλλο στα 

Αγγλικά, στην αφιέρωση και στις ευχαριστίες, αν υπάρχουν. Η πρώτη σελίδα  που 

αριθµείται µε λατινικούς αριθµούς είναι η σελίδα της περίληψης στα Ελληνικά.  

  
Να σηµειωθεί ότι αρίθµηση µε λατινικούς αριθµούς δεν αποτυπώνεται σε σελίδες που 

είναι κενές. Για παράδειγµα, αν η περίληψη στα Ελληνικά δεν καταλαµβάνει χώρο δύο 

σελίδων, τότε στη δεύτερη σελίδα της, που εµφανίζεται στο πίσω µέρος του ιδίου 

φύλλου της, δεν αποτυπώνεται η αρίθµησή της.  

Η αρίθµηση στο υπόλοιπο µέρος της Διπλωµατικής, που περιλαµβάνει το κύριο και το 

συµπληρωτικό µέρος, γίνεται µε την κλασική αρίθµηση, δηλαδή µε τους αριθµούς 1, 

2, 3 κ.λ.π., και ξεκινάει από την πρώτη σελίδα του πρώτου κεφαλαίου στο κάτω µεσαίο  

µέρος της σελίδας.  

  
Πίνακες  

Η αρίθµηση των Πινάκων γίνεται µε µοναδικό τρόπο µε βάση το Κεφάλαιο που 

εµφανίζονται και τον αύξοντα αριθµό τους. Για παράδειγµα, ο πέµπτος πίνακας του 

πρώτου κεφαλαίου αριθµείται ως Πίνακας 1.5, ενώ ο τρίτος πίνακας του δευτέρου 

κεφαλαίου ως Πίνακας 2.3.  
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Η παρουσίαση των πινάκων γίνεται στο µέσο (center), από το αριστερό προς το δεξιό 

µέρος, της σελίδας, Πρώτα εµφανίζεται ο αριθµός του πίνακα, κατόπιν ο τίτλος του και 

στη συνέχεια ο πίνακας µε τα στοιχεία του. Η αρίθµηση του Πίνακα και ο τίτλος του 

εµφανίζονται µε έντονα πεζά γράµµατα, π.χ.  

Πίνακας 4.3 Στατιστικά στοιχεία των αποδόσεων των µετοχών του Τραπεζικού Κλάδου  

[Εδώ µπαίνει ο πίνακας]  

  

  
Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/  

  

  

Στην περίπτωση όπου ο πίνακας προέρχεται αυτούσιος από άλλη πηγή χωρίς καµία 

επεξεργασία ή εναλλακτικά τα στοιχεία του έχουν υποστεί µικρή επεξεργασία και ο 

συγγραφέας θέλει να δηλώσει την πηγή προέλευσής τους, τότε στο τέλος του πίνακα, 

δηλαδή στο κάτω µέρος του, αναγράφεται η πηγή προέλευσης µε γραµµατοσειρά 

µεγέθους 10 pt. Ως πηγή αναφοράς αναγράφεται το όνοµα του συγγραφέα και το  έτος 

δηµοσίευσης του άρθρου ή του συγγράµµατος ή η διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου, 

δηλαδή, ως εξής: Πηγή: Συγγραφές (έτος) ή Διεύθυνση Διαδικτυακού Τόπου, ενώ η πλήρης 

αναφορά της πηγής προέλευσης αποτυπώνεται στη βιβλιογραφία.  

  
Η εµφάνιση των πινάκων στο κείµενο µπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σηµείο της 

σελίδας, αρκεί να υπάρχει διαθέσιµος και κατάλληλος χώρος, έτσι ώστε να µην κόβεται 

ο πίνακας στη µέση της σελίδας. Εάν ο πίνακας δεν φτάνει σε µία σελίδα,  

τότε συνεχίζεται στην αµέσως επόµενη σελίδα όπου αναφέρεται στην αρχή της νέας 

σελίδας η αρίθµηση του πίνακα, π.χ. Πίνακας 4.3, και από κάτω η λέξη Συνέχεια.  Αν 

υπάρχει πηγή προέλευσης των στοιχείων του πίνακα αυτού, τότε αυτή µπαίνει στο 

τέλος του δεύτερου µέρους του πίνακα.  

  
Στο κείµενο κάθε πίνακας αναφέρεται µε κεφαλαίο πρώτο γράµµα όταν συνοδεύεται 

από την αντίστοιχη αρίθµησή του, διαφορικά γράφεται µε πεζά γράµµατα. Για 

παράδειγµα, “Στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται ο µέσος όρος και η διακύµανση των 

αποδόσεων µετοχών του Τραπεζικού Κλάδου για την περίοδο 2000 - 2010. Από τον 

πίνακα αυτόν προκύπτει ότι ...”. Ποτέ ένας πίνακας δεν θα πρέπει να εµφανίζεται στο 

τέλος µίας ενότητας ή υποενότητας. Η ενότητα ή υποενότητα θα πρέπει πάντα να 

τελειώνει µε κείµενο.  

  

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
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Διαγράµµατα  

Η αρίθµηση των Διαγραµµάτων γίνεται µε µοναδικό τρόπο µε βάση το Κεφάλαιο που 

εµφανίζονται και τον αύξοντα αριθµό τους. Για παράδειγµα, το δεύτερο διάγραµµα 

του πρώτου κεφαλαίου αριθµείται ως Διάγραµµα 1.2, ενώ το τέταρτο του τρίτου 

κεφαλαίου ως Διάγραµµα 3.4.  

  
Η παρουσίαση των διαγραµµάτων γίνεται κατ΄ ανάλογο τρόπο όπως και των πινάκων 

µόνο που η αρίθµηση και ο τίτλος τους εµφανίζεται κάτω από το διάγραµµα και µέτα 

από την πηγή προέλευσης του διαγράµµατος αν υπάρχει. Για παράδειγµα,  

  
[Εδώ µπαίνει το διάγραµµα]  

  

  
Πηγή: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

  

  

Διάγραµµα 3.4 Διαγραµµατική απεικόνηση του ΑΕΠ της Ελλάδας  

  

  

Στο κείµενο κάθε διάγραµµα αναφέρεται µε κεφαλαίο πρώτο γράµµα όταν 

συνοδεύεται από την αντίστοιχη αρίθµησή του, διαφορετικά γράφεται µε πεζά 

γράµµατα. Για παράδειγµα, “Στο Διάγραµµα 3.4 απεικονίζεται η εξέλιξη του ΑΕΠ της 

Ελλάδος για την περίοδο 2000 – 2010. Από το διάγραµµα αυτό φαίνεται ότι ...”.  

Η εµφάνιση των διαγραµµάτων στο κείµενο µπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σηµείο 

της σελίδας, αρκεί να υπάρχει διαθέσιµος και κατάλληλος χώρος. Σε αντίθεση µε τους 

πίνακες, τα διαγράµµατα δεν χωρίζονται σε δύο σελίδες. Ποτέ ένα διάγραµµα δεν θα 

πρέπει να εµφανίζεται στο τέλος µίας ενότητας ή υποενότητας. Η ενότητα ή 

υποενότητα θα πρέπει παντα να τελειώνει µε κείµενο.  

  
Μαθηµατικές Σχέσεις  

Οι µαθηµατικές σχέσεις εµανίζονται σε οποιοδήποτε σηµείο του κειµένου εκτός από 

αυτές που έχουν ξεχωριστή σηµασία και εµφανίζονται µόνες τους στο κέντρο της 

σειράς. Από αυτές, όσες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ή να αναφερθούν στη συνέχεια 

της εργασίας θα πρέπει να αριθµηθούν. Η αρίθµηση των σχέσεων γίνεται  µε βάση το 

κεφάλαιο που εµφανίζονται και την αύξουσα σειρά τους, π.χ. δεύτερη σχέση του τρίτου 

κεφαλαίου ορίζεται ως (3.2). Η αρίθµηση θα πρέπει να εµφανίζεται µέσα σε 

παρένθεση, στην ίδια σειρά µε τη σχέση που αναφέρεται και στοιχισµένη στο δεξιό  

µέρος της σελίδας, π.χ.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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 Υ = α + βΧ + ε  (3.2)  

  

  

ενώ η αναφορά τους στο κείµενο της Διπλωµατικής Εργασίας θα γίνεται µε τον 

ακόλουθο τρόπο. “Από τη σχέση (3.2) προκύπτει ότι . . . “.  

  
Αναφορές  

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του θέµατος της Διπλωµατικής Εργασίας θα πρέπει 

να γίνεται αναφορά σε άλλες εργασίες ή µελέτες που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα. Η 

αναφορά γίνεται είτε ως σηµείο ιστορικής ανασκόπησης της εξέλιξης ενός θέµατος είτε 

ως σηµείο υποστήριξης ενός µέρους της Εργασίας.  

  
Οι αναφορές εµφανίζονται σε οποιοδήποτε σηµείο του κειµένου της Διπλωµατικής 

Εργασίας, αναφέροντας µόνο το όνοµα του Συγγραφέα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για 

επιστηµονικό δηµοσιευµένο άρθρο ή για σύγγραµµα και το έτος δηµοσίευσής του 

µέσα σε παρένθεση. Οι αναφορές γίνονται µε τρεις κατά κανόνα τρόπους: α) Άµεσα 

στη ροή της πρότασης, όπως για παράδειγµα, “Όπως αναφέρει ο Granger (1987), η 

σχέση της αιτιότητας προσδιορίζεται µε βάση τον ακόλουθο στατιστικό έλεγχο....”, β) 

Με έµµεσο τρόπο στην ροή του κειµένου όπως για παράδειγµα, “... Η συµπεριφορά 

του φαινοµένου έχει εξεταστεί επίσης από από πολλούς ερευνητές σε διάφορα 

επιστηµονικά πεδία (βλέπε για παράδειγµα, John (2010), Miller (2006) και Billar  

(1999))” και γ) Με απευθείας τρόπο στον οποίο γίνεται κατά λέξη αναφορά ενός 

κοµµατιού από µία εργασία. Το κοµµάτι αυτό παρουσιάζεται µέσα σε εισαγωγικά για 

να δηλώσει ότι προέρχεται αυτούσιο από άλλη πηγή. Για παράδειγµα: « ..... όπως 

αναφέρει ο McDonney (2005) “Το φαινόµενο αυτό προκαλεί πρόβληµα  

µεταβαλλόµενης διακύµανσης και πρέπει να αντιµετωπιστεί κατάλληλα.”».  Επίσης, η 

τελευταία περίπτωση αναφοράς µπορεί να εµφανιστεί και ως υποσηµείωση εάν ο 

συγγραφείας δεν θέλει ή δεν θεωρεί ότι πρέπει να αναφέρει κατά λέξη κάτι που έχει 

ειπωθεί από κάποιον άλλον συγγραφέα.  

  
Όταν οι συγγραφείς σε µία εργασία ή σε ένα σύγγραµµα είναι περισσότεροι από ένας, 

τότε στην µέν περίπτωση των δύο γράφονται και τα δύο επώνυµά τους µαζί µε το έτος 

δηµοσίευσης της εργασίας τους, π.χ. Granger and Engle, (1985), ενώ στην περίπτωση 

των περισσότερων από δύο συγγραφέων γράφεται µόνο το επώνυµο του συγγραφέα 

που εµφανίζεται κατά σειρά πρώτο στην εργασία ή στο σύγγραµµα µαζί µε την 
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λατινική ένδειξη σε πλάγια γραφή (italics) et. al., η οποία προέρχεται από τη φράση et 

alii και σηµαίνει λατινικά “and the others”, δηλαδή και οι υπόλοιποι.  

  
Κάθε αναφορά που εµφανίζεται στη Διπλωµατική Εργασία θα πρέπει απαραίτητα να 

εµφανίζεται και στη βιβλιογραφία.  

  
Υποσηµειώσεις  

Οι αναφορές που έχουν συµπληρωµατικό ή υποστηρικτικό ρόλο και δεν χρειάζεται 

κατά ανάγκη να εµφανιστούν µέσα στο κύριο µέρος της Διπλωµατικής Εργασίας 

µπορεί να µπουν ως υποσηµείωση (footnote). Οι υποσηµειώσεις αριθµούνται και 

δηλώνονται στο τέλος της πρότασης µετά από τη τελεία όπου η αρίθµησή τους 

εµφανίζονται ως εκθέτης. Για παράδειγµα: «Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται 

ετεροσκεδαστικότητα.1» Το περιεχόµενο της υποσηµείωσης εµφανίζεται στο τέλος της 

ίδιας σελίδας αναφέροντας το επώνυµο του συγγραφέα και το έτος δηµοσίευσης  

της εργασίας. Αν στην υποσηµείωση υπάρχει απευθείας αποτύπωση µιας πρότασης από 

µία πηγή, τότε εµφανίζεται και η σελίδα από πηγή από την οποία προήλθε.  

  
Εκτύπωση και Λοιπές Οδηγίες  

Η εκτύπωση της Διπλωµατικής Εργασίας θα πρέπει να είναι διπλής όψεως σε µορφή 

βιβλίου µε τη σηµείωση ότι κάθε νέο κεφάλαιο θα πρέπει, οπωσδήποτε, να ξεκινά από  

µονή σελίδα.   
Πολύ συχνά, είναι απαραίτητο να παρατίθενται πληροφορίες σε µορφή λίστας (bullets). 

Οι λίστες αυτές πρέπει να έχουν 0.5 εκατοστά εσοχή από το αριστερό  µέρος της αρχής 

της παραγράφου και δεν θα πρέπει ποτέ να εµφανίζονται στο τέλος µίας ενότητας ή 

υποενότητας. Αν η ενότητα ή η υποενότητα τελειώνει µε λίστα τότε θα πρέπει να 

υπάρχει αµέσως µετά τουλάχιστον µία παράγραφος ή έστω µία πρόταση κειµένου για 

να ολοκληρωθεί η παρουσίαση της ενότητας ή της υποενότητας σωστά.  

  
Κάθε Αγγλικής ή άλλης γλώσσας όρος θα πρέπει να εµφανίζεται πάντα στο κείµενο 

έχοντας παράλληλα και την µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα, όπως για 

παράδειγµα: “Η ανάλυση της παλίνδρόµησης (Regression Analysis) αποσκοπεί στον 

ποσοτικό προσδιορισµό µιας σχέσης....”. Αφήνεται στην ευχέρια του συγγραφέα, αφού 

πρώτα παρουσιάσει και ορίσει την ξενόγλωσση ορολογία, να την χρησιµοποιεί όποτε 

αυτός κρίνει σκόπιµο. Καλό όµως είναι να χρησιµοποιούνται Ελληνικοί όροι. Η ξένη 
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ορολογία θα πρέπει να αποφεύγεται σε τίτλους κεφαλαίων, ενοτήτων και υποενοτήτων, 

όπως επίσης και στον τίτλο της Διπλωµατικής Εργασίας.   

Πολλές ορολογίες αποτελούνται από περισσότερες, από µία, λέξεις. Για παράδειγµα: 

Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού – Δ.Ε.Η. ή Autoregressive Moving Average – 

ARMA Models. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η ορολογία να παρουσιάζεται  

αναλυτικά και µε τη συντόµευσή της σε κάποιο αρχικό στάδιο του Κεφαλαίου και στη 

συνέχεια αφήνεται στην κρίση του συγγραφέα να χρησιµοποιεί τον αρχικό όρο ή τη 

συντόµευσή του, όπως αυτός κρίνει σκόπιµο.  

Όταν εµφανίζονται λατινικές λέξεις ή εκφράσεις µέσα στο κείµενο αυτές θα πρέπει να 

γράφονται µε πλάγιους χαρακτήρες (italics), όπως για παράδειγµα, a priori, ceteris 

paribus κ.ά.  

  
  

Γ) Υποχρεώσεις του Συγγραφέα  
  

Μετά από έγκριση του Επιβλέποντα Καθηγητή για την ολοκλήρωση της Διπλωµατικής 

Εργασίας καθορίζεται µέρα και ώρα για την παρουσίασή της.  

  
Ο συγγραφέας θα πρέπει να έχει εκτυπώσει τρία αντίγραφα σε απλή µορφή, τα οποία 

θα τα έχει δώσει στα τρία µέλη της επιτροπής του τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν την 

παρουσίαση. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα πρέπει να έχει ετοιµάσει 

υποστηρικτικό υλικό για την παρουσίαση των κύριων σημείων της εργασίας.  

  
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της εργασίας, ο συγγραφέας θα πρέπει να υπογράψει 

βεβαίωση εκπόνησης Διπλωµατικής Εργασίας, στην οποία θα δηλώνει ότι η συγγραφή 

της έγινε αποκλειστικά από τον ίδιο και ότι δεν είχε υποβληθεί στα πλαίσια κάποιου 

άλλου µεταπτυχιακού προγράµµατος ή προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ελλάδα ή 

στο Εξωτερικό.   

Μετά την έγκριση από την Τριµελή Επιτροπή και την καταχώρηση των πιθανών 

προτεινόμενων διορθώσεων, θα πρέπει να κατατεθεί ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο 

(CD ή DVD) στη γραµµατεία του ΠΜΣ, ενώ υποχρεούται και στην ηλεκτρονική 

δημοσίευση της Διπλωματικής Εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο  ΔΙΩΝΗ 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς (dione.lib.unipi.gr) .  
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Δ) Υπόδειγµα  
  

Στο Υπόδειγµα παρουσιάζονται ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να εµφανίζονται τα 

ακόλουθα µέρη της Διπλωµατικής Εργασίας:  

1. Εξώφυλλο στην Ελληνική γλώσσα  

2. Εξώφυλλο στην Αγγλική γλώσσα  

3. Αφιέρωση  

4. Ευχαριστίες  

5. Περίληψη στην Ελληνική γλώσσα  

6. Περίληψη στην Αγγλική γλώσσα  

7. Περιεχόµενα  

8. Κατάλογος Πινάκων  

9. Κατάλογος Διαγραµµάτων  

10. Ενδεικτικό κύριο µέρος  

11. Βιβλιογραφία  

  
  

και η αναλυτική παρουσίασή τους γίνεται στη συνέχεια  
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xvii (12 pt)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (16 pt)  
  
  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (16 pt)  
  
  
  

1.1 Εισαγωγή (14 pt)  
  

Κάθε επιστήµη έχει την δική της ορολογία αλλά και τον δικό της τρόπο σκέψης αλλά 

και αντιµετώπισης των φαινοµένων που εξετάζει. Για παράδειγµα, τα µαθηµατικά 

ασχολούνται µε αξιώµατα, παραγώγους, ολοκληρώµατα, καθώς και διανύσµατα στο 

χώρο. Αντίθετα, η Νοµική επιστήµη ασχολείται µε νόµους και αρχές που πρέπει να 

εφαρµόζονται στο χώρο της κοινωνικής ή επαγγελµατικής συµπεριφορά. Έτσι και η 

Οικονοµική Επιστήµη ασχολείται µε βασικές έννοιες ανταλλαγής αγαθών και 

υπηρεσιών, δηλαδή µε τον καθορισµό των τιµών σε διάφορες µορφές αγοράς, αλλά 

και ακόµα περισσότερο µε µεγέθη που εµφανίζονται στο συνολικό επίπεδο της 

οικονοµίας µιας χώρας. Έννοιες όπως, προσφορά, ζήτηση, τιµή ισορροπίας, 

ελαστικότητα, συγκριτικό πλεονέκτηµα, εισόδηµα, κατανάλωση, επενδύσεις κ.α. 

αποτελούν το βασικό λεξιλόγιο της Οικονοµικής Επιστήµης.  

Η Οικονοµική Επιστήµης έχει και ένα µοναδικό τρόπο αντιµετώπισης της 

συµπεριφοράς των οικονοµικών φαινοµένων. Προσπαθεί να δώσει λύσεις µε γνώµονα 

τον περιορισµό. Η ικανοποίηση των ανθρώπινων επιθυµιών για παράδειγµα, γίνεται µε 

βάση κάποιον σηµαντικό περιορισµό είτε αυτός σε ατοµικό επίπεδο είναι το εισόδηµα 
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του καταναλωτή είτε αυτός σε γενικό επίπεδο είναι οι πόροι που διαθέτει ένα κράτος. 

Για το λόγο αυτό η Οικονοµική Επιστήµη παρέχει στους µελετητές της έναν  

µοναδικό τρόπο αντιµετώπισης διαφόρων πραγµάτων.   
..............  
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