
ΑΣΠΑΙΤΕ  
ΕΠΠΑΙΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
1.  Οι εργασίες θα είναι ατομικές ή ομαδικές δύο ατόμων.  

 
2. Το χρονικό διάστημα από την 10η εβδομάδα του Α΄ εξ. ως και την 2η βδομάδα του Β΄ 

εξ. του διδακτικού έτους, οι διδάσκοντες ανακοινώνουν στους φοιτητές τα 
προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών που επιθυμούν και δύνανται να 
επιβλέψουν, μέσω της γραμματείας του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.  
 

3. Μετά από συνεννόηση με το διδάσκοντα / επιβλέποντα, ο σπουδαστής παραλαμβάνει 
τα εξής:  
α. ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

            β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (επισυνάπτεται) 
γ. ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (επισυνάπτεται). 
 

4. Το ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ υπογράφεται από τον επιβλέποντα  και 
κατατίθεται από τον ίδιο στη γραμματεία. Στη συνέχεια πρωτοκολλείται και 
επιστρέφεται στον επιβλέποντα, ενώ η γραμματεία κρατάει αντίγραφο αυτού.  

 
5. Ως χρόνος κατάθεσης των πτυχιακών εργασιών από τους σπουδαστές στους 

επιβλέποντες, ορίζεται η πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές του Πάσχα και ως χρόνος 
κατάθεσης των δελτίων αξιολόγησης από τους επιβλέποντες στη γραμματεία ορίζεται 
η εβδομάδα πριν τις εξετάσεις του Β΄ Εξαμήνου.  
 

6. Ο ελάχιστος χρόνος υποβολής της Πτυχιακής Εργασίας δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος των 8 εβδομάδων μετά την ανάληψή της, ενώ η διαδικασία υποβολής 
πρέπει να ολοκληρώνεται πριν την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου. 
 

7. Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία και στον επόπτη σε 
μορφή pdf, καθώς και σε ένα έντυπο αντίτυπο. Πρέπει να αποφεύγεται ο διαχωρισμός 
της διπλωματικής σε περισσότερα του ενός αρχείου. 
 

 
 
 
 

Από τη Γραμματεία 
 

  



Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο ΕΠΠΑΙΚ 
 
Η Πτυχιακή εργασία 
 

Κάθε φοιτητής/τρια εκπονεί μια πτυχιακή εργασία, με σκοπό τη σύνθεση και 
αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα μαθήματα που έχει διδαχθεί. 
Ο φοιτητής/τρια φοιτητής πρέπει να αναλάβει ένα θέμα που αφενός να εμπίπτει στο πλαίσιο 
των μαθημάτων που διδάχθηκε και αφετέρου να συνάδει με τους στόχους  του Προγράμματος 
Παιδαγωγικής Επάρκειας που παρακολούθησε. Οι στόχοι του προγράμματος επιγραμματικά  
συνοψίζονται στη δημιουργία  ενός προφίλ  εκπαιδευτικού ικανού να ανταπεξέρχεται στις 
προκλήσεις του απαιτητικού και πολυδιάστατου ρόλου του.  
 
1. Ανάθεση και Κατάθεση Πτυχιακής εργασίας  

Κάθε φοιτητής/τρια υποβάλει το θέμα της πτυχιακής εργασίας  σε συνεννόηση με τον 
επόπτη καθηγητή κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Β΄ εξαμήνου του διδακτικού έτους. 
Κάθε διδάσκων και των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων υποχρεούται να αναλάβει διπλωματικές 
εργασίες ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 

Ο Επόπτης καθηγητής είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και την παροχή οδηγιών 
εκπόνησης και συγγραφής της Πτυχιακής εργασίας . Ο Επόπτης καθηγητής είναι υπεύθυνος 
για την αξιολόγηση της Πτυχιακής εργασίας που εποπτεύει με βάση τα κριτήρια που έχουν  
γνωστοποιηθεί στον φοιτητή και υποχρεούται να καταθέσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. 
 Η Πτυχιακή εργασία αναλαμβάνεται μετά την εγγραφή του φοιτητή στο Β΄ εξάμηνο 
και το αργότερο έως την 3η εβδομάδα του Β΄ εξαμήνου. Οι φοιτητές επιλέγουν θέμα και σε 
συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή καταθέτουν Δελτίο ανάληψης Πτυχιακής  Εργασίας. Ο 
ελάχιστος χρόνος υποβολής της Πτυχιακής Εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 8 
εβδομάδων μετά την ανάληψή της, ενώ η διαδικασία υποβολής πρέπει να ολοκληρώνεται 
πριν την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου.  

Η Γραμματεία καταρτίζει κατάλογο με: ονοματεπώνυμο φοιτητή, θέμα, επόπτη, 
ημερομηνία ανάληψης που κοινοποιείται σε διδάσκοντες και φοιτητές και υπεύθυνο του 
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 

Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία και στον επόπτη 
καθηγητή σε μορφή pdf, καθώς και σε ένα έντυπο αντίτυπο. Πρέπει να αποφεύγεται ο 
διαχωρισμός της διπλωματικής σε περισσότερα του ενός αρχεία.  
 
2. Τεχνικές και επιστημονικές προδιαγραφές συγγραφής  
 
2.1 . Προεργασία-Συλλογή του Υλικού 

Το υλικό, το οποίο θα συγκεντρώσετε  κατά την προεργασία, θα πρέπει να το 
οργανώσετε και να το ταξινομήσετε με βάση τα ερωτήματα και τις επιμέρους πτυχές που έχει 
το θέμα. Πολύ σημαντικό είναι να μπορείτε να αξιολογείτε τι είναι ουσιώδες και τι όχι, ποιο 
μέρος από το συγκεντρωμένο όγκο του υλικού θα αξιοποιήσετε και ποιο θα παραβλέψετε. 
 
2.2Προδιαγραφές κειμένου και αριθμός λέξεων 

Οι επιστημονικές εργασίες πρέπει να γράφονται σε κάποιο από τα γνωστά 
προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Η γραμματοσειρά που θα πρέπει να επιλεγεί είναι 
Times New Roman Greek, μέγεθος γραμματοσειράς 12, διάστιχο παραγράφου 1,5, σε χαρτί 
Α4, με περιθώρια 2,5 εκ. από κάθε πλευρά της σελίδας.  

Ο αριθμός λέξεων των διπλωματικών εργασιών είναι 13.000 (+/- 10%). Στην 
καταμέτρηση των λέξεων δεν περιλαμβάνονται το εξώφυλλο, η πρώτη σελίδα με τον τίτλο 



της εργασίας, τα περιεχόμενα, η βιβλιογραφία και τα τυχόν παραρτήματα. Η ανάπτυξη ενός 
θέματος μέσα σε προκαθορισμένο αριθμό λέξεων απαιτεί εκ μέρους του/της φοιτητή/τριας 
κριτική σκέψη και συνθετική ικανότητα και είναι ένα στοιχείο που επίσης αξιολογείται από 
τον αναγνώστη-κριτή.   
 
2.3 Ενότητες & υπο-ενότητες 

Κάθε ενότητα (πχ. εισαγωγή, συζήτηση, αποτελέσματα κα) πρέπει να έχει τον δικό της 
τίτλο και να ακολουθείται αρίθμηση με αύξοντες αριθμούς και αριθμημένη διάρθρωση για τις 
υποενότητες. Ενώ μια παράγραφος πραγματεύεται μια «ιδέα», η ύπαρξη ενός συνόλου ιδεών 
σε μορφή σειράς παραγράφων, αποτελεί μια «ενότητα». Όταν υπάρχουν τέτοιες «ενότητες», 
είναι σωστό να χρησιμοποιούνται υποενότητες με τους δικούς τους τίτλους και αρίθμηση η 
κάθε μια. Μέσα στα όρια των υποενοτήτων το σύνολο των γεγονότων, των επιχειρημάτων 
και των ιδεών που αναπτύσσονται πρέπει να παρουσιάζεται με έναν οργανωμένο τρόπο, και 
τα περιεχόμενα της κάθε υποενότητας δεν πρέπει να συγχέονται με εκείνα των άλλων 
υποενοτήτων.  

Η φυσική ροή του κειμένου είναι σημαντική, και η πρώτη και τελευταία παράγραφος μιας 
υποενότητας πρέπει να συνδέονται νοηματικά με την προηγούμενη και την επόμενη 
υποενότητα, αντίστοιχα.  

Οι τίτλοι των ενοτήτων είναι στοιχισμένοι αριστερά και αριθμημένοι με έντονα πεζά 
γράμματα (TimesNewRoman, 12 ppt) και κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης, ενώ των 
υποενοτήτων είναι στοιχισμένοι αριστερά με αριθμημένη διάρθρωση, πέντε διαστήματα μέσα 
και με έντονα κανονικά γράμματα. 
 
2.4 Παραγραφοποίηση  

Η  παραγραφοποίηση μας βοηθά να κατατμήσουμε ένα μακροσκελές κείμενο και με 
αυτό τον τρόπο να το κάνουμε ευκολότερα αναγνώσιμο και περισσότερο κατανοητό. Καλό 
είναι να αποφεύγονται οι πολύ μεγάλες παράγραφοι αλλά και οι πολύ μικρές (παράγραφοι-
προτάσεις).  
 
2.5 Σωστή χρήση της γλώσσας 

Η γλώσσα της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι απλή και περιεκτική, χωρίς 
μεγάλες προτάσεις, ενώ ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δίνετε στην επιχειρηματολογία και την 
επιστημονική τεκμηρίωση των απόψεων που εκθέτετε. Ένα επιστημονικό κείμενο δεν πρέπει 
να είναι απλώς περιγραφικό. Είναι σκόπιμο να αναλύετε τα ζητήματα που προκύπτουν από τη 
μελέτη σας, να διατυπώνετε και τις δικές σας, κριτικές, απόψεις και να συνδέετε κατά το 
δυνατόν τα βιβλιογραφικά δεδομένα με τις συναφείς εμπειρίες σας. Διατυπώνετε τις σκέψεις 
σας με τρόπο κατά το δυνατόν απλό, κατανοητό και συγχρόνως μεστό, σε σύντομες και 
εννοιολογικά σαφείς προτάσεις. 

Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη στο κείμενο πρέπει να διορθώνονται με την 
προσεκτική επανεξέταση του κειμένου. Τα ορθογραφικά λάθη, στο βαθμό που είναι λίγα,  
μπορεί να μην επηρεάζουν την ουσία και την πληρότητα μιας εργασίας, «χαλούν» όμως τη 
γενική εικόνα της εργασίας και δείχνουν προχειρότητα στην εκπόνησή της. Σήμερα όλα τα 
προγράμματα επεξεργασίας κειμένου έχουν αυτόματο ορθογράφο, μερικά δε από αυτά 
αντιμετωπίζουν και  κάποια ζητήματα σύνταξης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε όλα 
να τα αφήσουμε στο κειμενογράφο του υπολογιστή. Χρειάζεται πάντα η δική μας τελευταία 
ματιά, πριν ολοκληρώσουμε την εργασία.   

Τεχνικές αδυναμίες και προβλήματα συνοχής και συνέπειας του περιεχομένου μιας 
επιστημονικής εργασίας δεν εντοπίζονται με την πρώτη ματιά. Ο τελικός προσεκτικός 
έλεγχος είναι απαραίτητος και έχει ως στόχο να εντοπισθούν προβλήματα στο κείμενο. Όπως 
αναφέραμε και προηγούμενα, η ύπαρξη πολλών λαθών (ορθογραφικών, σημασιολογικών, 



συντακτικών ή άλλων) φανερώνει προχειρότητα και προδιαθέσει τον αναγνώστη - κριτή 
αρνητικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα κείμενο ουσιαστικό και ολοκληρωμένο πρέπει να 
απορριφθεί, επειδή υπάρχουν κάποια ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη.    
 
3. Μορφή- Δομή της εργασίας 

Η εργασία αποτελείται από το εξώφυλλο, την πρώτη σελίδα με το θέμα της εργασίας, 
τον πίνακα περιεχομένων, την εισαγωγή, το κυρίως θέμα (διαιρεμένο σε ενότητες και υπο-
ενότητες), τη σύνοψη και τη βιβλιογραφία. 
 
3.1 Εξώφυλλο 

Στο εξώφυλλο υπάρχει ο λογότυπος της ΑΣΠΑΙΤΕ, το όνομα του καθηγητή-επόπτη, 
το όνομα του φοιτητή, το Τμήμα και η ημερομηνία.  

 
 
 

Όνομα Επιβλέποντα Καθηγητή: 
Όνομα Φοιτητή: 

Τμήμα: 
Ημερομηνία: 

 
3.2 Πρώτη Σελίδα 

Στην πρώτη σελίδα (και στο μέσον) αναγράφεται το θέμα της εργασίας,  
  Θέμα: ….. 
 
3.3 Πίνακας Περιεχομένων 

 Στη δεύτερη σελίδα της εργασίας εμφανίζεται ο πίνακας περιεχομένων. Ο πίνακας 
περιεχομένων περιλαμβάνει την Εισαγωγή, τις ενότητες  και τις υπο-ενότητες (ή υπο-
κεφάλαια) του κυρίως θέματος, τη σύνοψη και τη βιβλιογραφία. Δεν αναφέρονται στον 
πίνακα περιεχομένων και δεν σελιδοποιούνται, ο τίτλος της εργασίας (διατύπωση του 
θέματος) και τα περιεχόμενα. Οι ενότητες και υπο-ενότητες θα πρέπει να συνδέονται άμεσα 
με το θέμα, το πλήθος τους θα πρέπει να είναι ανάλογο της έκτασης της εργασίας.  Όταν 
διαιρούμε μια ενότητα σε υπο-ενότητες, οι υποδιαιρέσεις αυτές θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον δύο. 

 
3.4 Εισαγωγή 

Στην εισαγωγή παρουσιάζουμε μία γενική εικόνα του θέματος αναδεικνύοντας τη 
σημασία του για μελέτη , θέτουμε τα κύρια ερωτήματα προς διερεύνηση και επεξηγούμε τον 
τρόπο με τον οποίο θα τα διαπραγματευτούμε. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή εμπεριέχει τυπικά 
δύο διακριτές ενότητες: α)ανάδειξη και παρουσίαση του θέματος που διαπραγματευόμαστε, 
με τα πιθανά ζητήματα και ερωτήματα και β) παρουσίαση του περιεχομένου της κύριας 
ενότητας της εργασίας.  
 
3.5  Κυρίως Θέμα 

Για το κυρίως θέμα καταρτίζουμε ένα πρώτο σχεδιάγραμμα με τα βασικά ερωτήματα 
που θα απαντήσουμε. Υπάρχουν διάφορα είδη σχεδίων που μπορούν να ακολουθηθούν. Σε 



όλα τα σχέδια υπάρχουν συνήθως τα κύρια μέρη-ενότητες και οι υπο-ενότητες. Η εργασία θα 
πρέπει να απαντάει σε αυτό που ζητάει το θέμα (εστίαση), η δε απάντηση να είναι 
τεκμηριωμένη. Με την έννοια αυτή, δεν αρκεί η απλή παράθεση του υλικού αλλά θα πρέπει 
να γίνεται επεξεργασία του (διάλογος με το κείμενο).  

Η εργασία θα πρέπει να είναι ερευνητική  ή βιβλιογραφική ή συνδυασμός και των δύο 
σε θέματα που συνδέονται με τα διδασκόμενα στο Πρόγραμμα μαθήματα χρησιμοποιώντας 
ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς τρόπους μεθοδολογίας.  

Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί βιβλιογραφική έρευνα, το πρώτο μέρος θα μπορούσε 
να είναι μία ιστορική αναδρομή στο θέμα και στο δεύτερο μέρος να παρουσιάζεται η 
σημερινή πραγματικότητα. Σε μια άλλη προσέγγιση θα μπορούσε στο πρώτο μέρος να 
παρουσιάζεται η εμπειρία κάποιων άλλων χωρών, σχετικά με το θέμα που πραγματεύεται η 
εργασία, και στο δεύτερο να παρουσιάζεται η περίπτωση της Ελλάδας. Ή μπορεί να γίνει 
αναφορά στο πως άλλοι συγγραφείς έχουν προσεγγίσει το θέμα και μετά να παρουσιαστεί η 
δική σας προσέγγιση. 

Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η διεξαγωγή έρευνας, το κυρίως θέμα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει βιβλιογραφική επισκόπηση, μεθοδολογία, ανάλυση και αποτελέσματα. Στην 
μεθοδολογία θα πρέπει να περιγράφονται τα ερευνητικά ερωτήματα, η μέθοδος της έρευνας, 
τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτά καθώς και η 
ερευνητική διαδικασία Στην ανάλυση θα πρέπει να παρουσιάζονται περιγραφικά τα ευρήματα 
και τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας, η ερμηνεία τους και πώς αυτά απαντούν 
στα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους 
πίνακες δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται και στο κείμενο εκτός κι αν πρόκειται για 
σημαντικό στοιχείο-εύρημα. 
 
3.6 Σύνοψη 

Σε αυτή την ενότητα συνοψίζουμε τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της 
επιστημονικής εργασίας, αναφέρουμε τα προβλήματα που προκύπτουν ή θα προκύψουν και 
πιθανόν θέτουμε ερωτήματα, τα οποία θα απαντηθούν σε μία άλλη εργασία. Η ενότητα αυτή 
χαρακτηρίζεται από την σύνθεση των βασικών αποτελεσμάτων της επιστημονικής 
εργασίας και γίνεται μια κριτική αξιολόγηση της εργασίας.  
 
3.7 Βιβλιογραφία 
 
3.7.1 Βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του κειμένου 
Για την σωστή αναγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το 
βιβλιογραφικό σύστημα αναφορών Α.Ρ.Α. Οι αναφορές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στο 
κείμενο παρουσιάζονται όλες συνολικά σε μία λίστα στο τέλος του κειμένου και 
παρατίθενται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το όνομα του συγγραφέα, και μετά το έτος. 
Όταν υπάρχουν πηγές με ίδιο συγγραφέα και διαφορετικές ημερομηνίες προηγείται το 
παλιότερο έτος. 
 

Περιπτώσεις βιβλιογραφικών αναφορών (στο τέλος του κειμένου)& παραδείγματα με βάση το 
Α.Ρ.Α 

Αναφορά σε Βιβλίο Αναφέρονται τα παρακάτω με την σειρά που παρατίθενται: 
1. Συγγραφέας με επώνυμο, κόμμα, και μετά αρχικό ονόματος.  
2. Έτος μέσα σε παρένθεση. 
3. Τίτλος με πλάγια γράμματα και τελεία. 
4. Τόπος έκδοσης (αναφέρεται η πόλη και η χώρα), άνω και κάτω τελεία 



και μετά ο εκδοτικός οίκος. 
Παράδειγμα: 
Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2010). Θυμός-Επιθετικότητα-Εκφοβισμός: 
Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές διαχείρισης. Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήση. 
 
McLean, A. (2003). The motivated school. London: Paul. Chapman 
Publishing. 

Αναφορά σε 
κεφάλαιο από βιβλίο 

επιμελημένης 
έκδοσης  

Αναφέρονται τα παρακάτω με την σειρά που παρατίθενται:   
1.Συγγραφέας κεφαλαίου με επώνυμο, κόμμα, και μετά αρχικό ονόματος 
2. Έτος μέσα σε παρένθεση 
3. Τίτλος κεφαλαίου και τελεία, ακολουθεί το «Ιn» (για την αγγλική 
βιβλιογραφία) ή το «Στο» (για την ελληνική βιβλιογραφία) 
4. Επιμελητές του βιβλίου με αρχικό ονόματος και μετά επίθετο και 
ακολουθεί το (Εd.) για έναν επιμελητή ή το (Εds.) για περισσότερους 
(για ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιούμε το «Επιμ.»), μετά ο τίτλος 
του βιβλίου με πλάγια γράμματα και σε παρένθεση ο αριθμός των 
σελίδων (για αγγλική βιβλιογραφία γράφουμε «pp.»). 
5. Τόπος έκδοσης (αναφέρεται η πόλη και η χώρα), άνω και κάτω τελεία 
και μετά ο εκδοτικός οίκος. 
Παράδειγμα: 
Meece, J. L., & Scantlebury, K. (2006). Gender and schooling: Progress 
and persistent barriers. In J. Worrell & C. Goodheart (Eds.), Handbook of 
girls' and women's psychological health (pp. 283-291). New York: 
Oxford University Press. 
 
Reeve, J., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Self-determination theory: 
A dialectical framework for understanding sociocultural influences on 
student motivation. In D. McInerney& S. Van Etten (Eds.), Big theories 
revisited (pp. 31-60). Greenwich, CT: Information Age.  

Αναφορά σε άρθρο 
επιστημονικού 

περιοδικού 

Αναφέρονται τα παρακάτω με την σειρά που παρατίθενται:  
1.Συγγραφέας με επώνυμο, κόμμα, και μετά αρχικό ονόματος 
2. Έτος μέσα σε παρένθεση 
3. Τίτλος άρθρου και τελεία 
4. Τίτλος περιοδικού με κεφαλαίο μόνο το αρχικό γράμμα των λέξεων, 
πλάγια γράμματα, κόμμα 
5. Τόμος, ακολουθεί Τεύχος σε παρένθεση, κόμμα και αριθμό σελίδων. 
Παράδειγμα: 
Gay, G. (2010). Acting on beliefs in teacher education for cultural 
diversity.  Journal of Teacher Education, 61(1-2), 143-152. 
 
MacKenzie, N., & Knipe, S. (2006). Research dilemmas: Paradigms, 
methods and methodology. Issues In Educational Research, 16(2), 193-
205. 

Αναφορά σε 
Διπλωματική εργασία 

Αναφέρονται τα παρακάτω με την σειρά που παρατίθενται: 
1.Συγγραφέας με επώνυμο, κόμμα, και μετά αρχικό ονόματος 



ή διδακτορική 
διατριβή 

2.Έτος απονομής τίτλου μέσα σε παρένθεση 
3.Τίτλος με πλάγια ή υπογραμμισμένα γράμματα και τελεία 
4. Τίτλους πτυχίου που απονεμήθηκε ακολουθεί η λέξη “thesis”, κόμμα 
5. Ονομασία του Ιδρύματος που απένειμε τον τίτλο τελεία 
Παράδειγμα: 
Baker, C. A. (2008). The seduction of loss. Unpublished PhD thesis, 
Southern Cross University, Lismore, Australia. 
 
Lipkens, R. (1992). A behaviour analysis of complex human functioning: 
Analogical reasoning. Unpublished PhD thesis, University of Nevada-
Reno, Nevada, USA. 

Αναφορά σε 
πρακτικά 

επιστημονικού 
συνεδρίου 

Αναφέρονται τα παρακάτω με την σειρά που παρατίθενται: 
1.Συγγραφέαςεπώνυμο, κόμμα, αρχικό ονόματος και τελεία. 
2. Χρονολογία έκδοσης των πρακτικών, τίτλος της παρουσίασης και 
τελεία.  
3. Ο τίτλος του επιστημονικού συνεδρίου και μετά ο αριθμός των 
σελίδων σε παρένθεση. 
4. Τόπος έκδοσης (αναφέρεται η πόλη και η χώρα), άνω και κάτω τελεία 
και μετά ο εκδοτικός οίκος. 
 
Παράδειγμα: 
Uesaka, Y., & Manalo, E. (2007). Peer instruction as a way of promoting 
spontaneous use of diagrams when solving math word problems. In D. S. 
McNamara &J. G. Trafton (Eds.), Proceedings of the 29th Annual 
Cognitive Science Society (pp. 677-682).Austin, TX: Cognitive Science 
Society. 
 
Μανούσου, Ε. (2005). Σχεδιασμός εναλλακτικού διδακτικού υλικού για 
Αεξαε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιµ.), 3ο 
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 
Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, 11-13 Νοεμβρίου 2005 (σσ. 
629-637). Πάτρα: Εκδόσεις Προποµπός. 

Αναφορά σε 
παρουσίαση 

επιστημονικού 
συνεδρίου  

Αναφέρονται τα παρακάτω με την σειρά που παρατίθενται: 
1. Επώνυμο συγγραφέα, κόμμα, αρχικό ονόματος και τελεία. 
2. Μέσα σε παρένθεση η χρονολογία, κόμμα και ο μήνας διεξαγωγής του 
συνεδρίου. 
3. Τίτλος παρουσίασης με  πλάγια γράμματα. 
4. Τίτλος συνεδρίου με κεφαλαίο μόνο το αρχικό γράμμα των λέξεων του 
οργανισμού που διεξάγει το συνέδριο. 
5. Τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου. 
Παράδειγμα: 
Kite, S. L., Gable, R. K., & Filippelli, L. P. (2009, April). Parental 
involvement in students’ safe use of the Internet. Paper presented at the 
annual meeting of the American Educational Research Association, San 
Diego, April, 2009. 
Lanktree, C., &Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma 
Symptom Checklist for Children(TSC-C). Paper presented at the meeting 



of the American Professional Society on the Abuse of Children, San 
Diego, CA. 

Αναφορά σε άρθρα 
καθημερινών 
εφημερίδων 

Αναφέρονται τα παρακάτω με την σειρά που παρατίθενται: 
1. Συγγραφέας του άρθρου επώνυμο, κόμμα, αρχικό ονόματος και 
τελεία. 
2. Χρονολογία, κόμμα και ημερομηνία φύλλου  
3. Τίτλος του άρθρου και τελεία. 
4. Τίτλος εφημερίδας με πλάγια γράμματα και μετά κόμμα. 
5. Αριθμός σελίδας και τελεία 
Παράδειγμα: 
Χατζής, Α. (2008, 6 Οκτωβρίου). Το πανεπιστήμιο πρέπει να μένει 
πάντα ανοικτό. Καθημερινή, σελ. 12. 

 
3.7.2 Βιβλιογραφικές αναφορές εντός του κειμένου 

Η παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο προϋποθέτει την παροχή 
βασικών πληροφοριών μέσα στο κείμενο. Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες εντός του κειμένου 
αφορούν στο επώνυμο του/ων συγγραφέα/ων του επιστημονικού κειμένου, στο οποίο γίνεται 
η βιβλιογραφική αναφορά και στο έτος δημοσίευσης.  
 

Περιπτώσεις Βιβλιογραφικών Αναφορών (ενσωματωμένων στο κείμενο)& παραδείγματα 

Βιβλιογραφική αναφορά 
με έναν συγγραφέα 

Υπάρχουν δύο τρόποι παρουσίασης. Ο πρώτος αναφέρει το 
συγγραφέα και τη χρονολογία έκδοσης της εργασίας μέσα στην 
πρόταση: Ο Ευθυμίου (2009) αναφέρει ότι … 
Ο δεύτερος τρόπος παρουσίασης αναφέρει το συγγραφέα μετά το 
τέλος της πρότασης μέσα σε παρένθεση: Η διαπολιτισμικότητα 
θεωρείται από ορισμένους ερευνητές ……..(Ευθυμίου, 2009). 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια παραλλαγή αυτής της περίπτωσης. 
Να παρουσιαστεί μια βιβλιογραφική πηγή σε παρένθεση μέσα στην 
πρόταση και όχι στο τέλος της. Είναι καθαρά θέμα του συγγραφέα να 
αποφασίσει πότε να χρησιμοποιήσει τη μία ή την άλλη παραλλαγή: Σε 
ένα πρόσφατο βιβλίο (Ευθυμίου, 2009), αναφέρεται ότι η 
διαπολιτισμικότητα θεωρείται από ορισμένους συνυφασμένη 
………. 

Βιβλιογραφική αναφορά 
με δύο (2) συγγραφείς 

Σε περίπτωση που οι συγγραφείς μιας βιβλιογραφικής παραπομπής 
είναι δύο, τότε θα πρέπει να τους παραθέτουμε και τους δύο μέσα στο 
κείμενο. Και σ’ αυτή την περίπτωση, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Στην 
πρώτη περίπτωση, όπου οι συγγραφείς αναφέρονται μέσα στην 
πρόταση, οι δύο συγγραφείς ενώνονται με το συνδετικό ‘και’ 
ολογράφως. Στη συνέχεια ακολουθεί η χρονολογία σε παρένθεση: Οι 
Μαντάς και Ντάνος (1994) αναφέρουν ότι η επιστημονική έρευνα 
αρχίζει με την επιλογή του θέματος… 
Σε περίπτωση όμως που οι συγγραφείς αναφέρονται μέσα σε 
παρένθεση είτε στο τέλος είτε στη μέση της πρότασης, τότε τα δύο 
ονόματα ενώνονται με το αντίστοιχο ενωτικό σύμβολο ‘&’: Σύμφωνα 
με την βιβλιογραφία, η επιστημονική έρευνα αρχίζει με την 



επιλογή του θέματος (Μαντάς & Ντάνος, 1994). 

Βιβλιογραφική αναφορά 
με πέραν των δύο (2) 

συγγραφέων 

Σε περίπτωση που θέλουμε να αναφέρουμε μια βιβλιογραφική πηγή 
που έχει περισσότερους από τρεις συγγραφείς, ο δεύτερος και οι 
υπόλοιποι συγγραφείς παραλείπονται και στη θέση τους μπαίνει η 
συντομογραφία ‘κ.ά.’ ή «et al». Την πρώτη όμως φορά αναφέρονται 
όλοι οι συγγραφείς και έπειτα χρησιμοποιείται η συντομογραφία.   
Οι Norman κ.ά. (2002) υποστηρίζουν ότι… 

Πολλές βιβλιογραφικές 
πηγές σε μια παρένθεση 

Στην περίπτωση που θα πρέπει να αναφέρουμε πολλαπλές 
βιβλιογραφικές πηγές μέσα σε μια παρένθεση (είτε στη μέση της 
πρότασης είτε στο τέλος της), τα ονόματα τοποθετούνται με 
αλφαβητική σειρά. Και στις δύο περιπτώσεις, για να τα διακρίνουμε 
μεταξύ τους τα ονόματα χρησιμοποιούμε την άνω τελεία.  
Πολλοί υποστηρίζουν ότι το άγχος επιδρά αρνητικά στην 
επιστημονική επίδοση (Adams & Cole, 1998· Child, 1976·  
Παπαδόπουλος & Πανέρας, 1983). 

Βιβλιογραφικές πηγές 
του ίδιου συγγραφέα με 
ίδια χρονολογία 

Όταν θέλουμε να παραθέσουμε δύο ή περισσότερες βιβλιογραφικές 
πηγές του ίδιου συγγραφέα, και οι οποίες έχουν εκδοθεί την ίδια 
χρονολογία, τότε μετά τη χρονολογία τοποθετούμε τα γράμματα της 
αλφαβήτου ξεκινώντας από το άλφα (α): 
Αρκετές έρευνες (Πέτρου 1999α, β, γ) έχουν δείξει ότι… 

Παράθεση πρωτότυπου 
κειμένου (για όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις) 

Σε γενικές γραμμές οι εκτενείς αυτολεξεί παραθέσεις κειμένων καλό 
είναι να αποφεύγονται. Παράδειγμα παράθεσης πρωτότυπου 
κειμένου:   
Η διαπολιτισμικότητα γίνεται αντιληπτή από πολλούς, σύμφωνα με το 
Νικολάου (2005) ως «εργαλείο διαπραγμάτευσης των διαφόρων 
πολιτισμικών ταυτοτήτων» (σ. 27). 

 
 
3.8 Παραρτήματα 

Στα παραρτήματα παρουσιάζεται οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό το οποίο δεν ήταν 
δυνατό να ενταχθεί οργανικά στο κυρίως μέρος της μελέτης, αλλά βοηθά τον αναγνώστη να 
έχει πλήρη εικόνα της έρευνας όπως, για παράδειγμα, τα εργαλεία της έρευνας όπως 
ερωτηματολόγια, πρωτόκολλα παρατηρήσεων κτλ). Η χρήση τους πρέπει να είναι σε όσο το 
δυνατό μικρότερη κλίμακα. Όλα τα παραρτήματα αριθμούνται, καθένα εμφανίζεται σε νέα 
σελίδα, έχουν πλήρη τίτλο, και γίνονται ενδοκειμενικές παραπομπές τους.  
 
 
3.9 Σχήματα, Πίνακες  

Τα σχήματα, τα διαγράμματα, τα σχέδια, τα γραφήματα πρέπει να είναι ενσωματωμένα 
στο κείμενο. Τα σχέδια είναι σκόπιμο να έχουν σχεδιαστεί σε υπολογιστή με κάποιο 
λογισμικό πρόγραμμα. Για όλες αυτές τις απεικονίσεις να χρησιμοποιείται πάντα η λέξη 
Σχήμα και να γράφεται παντού ολόκληρη.  Η λεζάντα του Σχήματος πρέπει να είναι 
τοποθετημένη ακριβώς κάτω από το Σχήμα, χωρίς κενό διάστημα μεταξύ λεζάντας και 
Σχήματος και χωρίς καμία εσοχή κειμένου (παράδειγμα: Σχήμα 1. Λεζάντα....).  Στο κείμενο 



η λέξη Σχήμα πρέπει να γράφεται παντού ολόκληρη και το πρώτο γράμμα της λέξης Σχήμα 
να είναι πάντα κεφαλαίο. 

Οι πίνακες και τα σχήματα δεν πρέπει να επαναλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες ή ό,τι 
υπάρχει σε μορφή κειμένου.  Αν τα δεδομένα είναι λιγοστά, είναι προτιμότερο να τα 
συμπεριλάβουμε στο κείμενο παρά να χρησιμοποιήσουμε πίνακα.  Όλοι οι πίνακες 
αριθμούνται (παράδειγμα: Πίνακας 1. Τίτλος....) και γίνεται παραπομπή τους μέσα στο 
κείμενο. Στο κείμενο η λέξη Πίνακας πρέπει να γράφεται παντού ολόκληρη και το πρώτο 
γράμμα της λέξης Πίνακα να είναι πάντα κεφαλαίο.  Κάθε πίνακας θα πρέπει να έχει μια 
λεζάντα η οποία πρέπει να είναι τοποθετημένη ακριβώς πάνω από τον Πίνακα, χωρίς κενό 
διάστημα μεταξύ λεζάντας και Πίνακα και χωρίς εσοχή κειμένου, σε πλάγια γραφή.  
Χρησιμοποιούνται μόνο οριζόντιες γραμμές για τον διαχωρισμό των πληροφοριών και διπλό 
διάστημα. Στο σύστημα A.P.A δεν χρησιμοποιούνται κάθετες γραμμές για τη διαμόρφωση 
των πινάκων.  Κάθε στήλη πρέπει να έχει τη δική της κεφαλίδα (heading). Χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες στατιστικών όρων π.χ. M, SD κτλ.) χωρίς άλλη εξήγηση. Ωστόσο όροι που 
δεν χρησιμοποιούνται συχνά εξηγούνται με υποσημειώσεις κάτω ακριβώς από τον πίνακα. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν μεταφέρεται (copy-paste) στο κείμενο αυτούσιο το αποτέλεσμα ενός 
προγράμματος στατιστικής ανάλυσης δεδομένων (π.χ. SPSS) αλλά παρουσιάζεται σε πίνακα 
κατάλληλα διαμορφωμένο με βάση το συγκεκριμένο σύστημα 
 

Η μορφή των Πινάκων πρέπει να ακολουθεί το ακόλουθο πρότυπο: 
 

Μέτρηση Απόλυτη 
συχνότητα 

(Ν) 

Σχετική 
συχνότητα 

(%) 
Μεταβλητή 1 … … 
Μεταβλητή 2 … … 
Σύνολο … … 

 
  



4. Λογοκλοπή 
Λογοκλοπή, όπως δηλώνει και ο όρος, είναι η κλοπή των γραπτών και των ιδεών από 

άλλους (δηλ. της πνευματικής τους περιουσίας). Η λογοκλοπή στοιχειοθετείται από τη στιγμή 
που κανείς ισχυρίζεται ή φαίνεται να ισχυρίζεται ότι αυτά που γράφει είναι δικά του ενώ στην 
πραγματικότητα ανήκουν σε άλλον.   

Στην εκούσια λογοκλοπή κανείς αντιγράφει εν γνώσει του και ηθελημένα αυτούσια 
μέρη ενός κειμένου που ανήκει σε άλλον και τα παρουσιάζει ως δικά του για να απατήσει 
αυτόν που θα διαβάσει το κείμενό του και κατ' επέκταση να καρπωθεί τα οφέλη που 
συνδέονται με κάτι τέτοιο (π.χ. βαθμός, ακαδημαϊκή αναγνώριση κ.τ.λ.).  Στην ακούσια 
λογοκλοπή κανείς, λόγω απειρίας ή άγνοιας, αντιγράφει μέρη ενός κειμένου χωρίς να 
αναφέρει την πηγή του. Η ακούσια λογοκλοπή βεβαίως μπορεί να κριθεί με επιείκεια μόνο σε 
πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές και όχι σε ανώτερου έτους φοιτητές, μεταπτυχιακούς 
φοιτητές ή επαγγελματίες.  

Η λογοκλοπή μπορεί να συμβεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους (ή σε 
συνδυασμό): 1. αντιγράφοντας από σημειώσεις που προέρχονται από ανάγνωση ενός 
κειμένου, 2. παραφράζοντας μέρη κειμένου (δηλ. αλλάζοντας τη σύνταξη, αλλάζοντας 
κάποιες λέξεις κ.τ.λ.), 3. γράφοντας αυτό που διαβάσαμε με δικά μας λόγια χωρίς 
βιβλιογραφική παραπομπή, 4. αντιγράφοντας από σημειώσεις παραδόσεων χωρίς να 
αναγνωρίζεται ότι μια διάλεξη μπορεί να προέρχεται από ένα βιβλίο.  

Η λογοκλοπή μπορεί να αποφευχθεί αν ακολουθήσουμε τις παρακάτω τεχνικές: 1. 
Δηλώνουμε τη βιβλιογραφική παραπομπή για ό,τι γράφουμε εκτός απ' αυτά που θεωρούνται 
κοινότοπη γνώση (π.χ. η Αγγλική είναι αγγλοσαξονική/γερμανική γλώσσα). 2. Δηλώνουμε 
ακριβώς τη σελίδα απ' όπου προέρχεται η ιδέα ή το στοιχείο που αναφέρουμε. 3. Δεν 
κάνουμε την περίληψη των όσων διαβάζουμε αλλά σημειώνουμε τα κεντρικά σημεία και τα 
τιτλοφορούμε ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να τα αναπτύξουμε με δικά μας λόγια. 4. Εάν 
χρειάζεται να αναφέρουμε αυτολεξεί αυτό που διαβάζουμε τότε το βάζουμε σε εισαγωγικά 
και αναφέρουμε σαφώς τη σελίδα και την πηγή μας. 5. Χρησιμοποιούμε δικά μας 
παραδείγματα βάσει αυτών που χρησιμοποιεί η πηγή μας και αν χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσουμε τα ίδια αναφέρουμε την πηγή μας. 
 
5. Αξιολόγηση Διπλωματικής εργασίας 
 
Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται και ο σπουδαστής βαθμολογείται με σε κλίμακα από 0-10.  
Ο Βαθμός της Πτυχιακής Εργασίας προσμετράτε με ποσοστό 20% στην τελική βαθμολογία η 
οποία αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.   
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