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Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή 

του Κειµένου της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής 
 
 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
1.   Σκοπός και Σηµασία της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής 

 
Η µεταπτυχιακή  διατριβή  είναι επιστηµονική  εργασία η οποία οφείλει να εµπεριέχει 

στοιχεία πρωτοτυπίας  στα  γνωστικά  πεδία  τα  σχετικά  µε  το  Π.Μ.Σ.  είτε  µέσω  της  

δηµιουργίας  νέας γνώσης,  είτε  µέσω  της  άσκησης  αυτόνοµης  κριτικής  σκέψης,  είτε,  

τέλος,  µέσω  συνδυασµού των  παραπάνω.  Προσφέρει  τη  δυνατότητα  να  κριθεί  αλλά  και  

να  κατευθυνθεί  η  ερευνητική ικανότητα  του  µεταπτυχιακού  φοιτητή.   Άρα,  ο  βασικός  

στόχος  της  εκπόνησής  της  είναι  να αποδείξει τις ικανότητές του µεταπτυχιακού φοιτητή  

και από τις δύο αυτές απόψεις. 
 
2.   Επιµέρους Στόχοι της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής 

 
Επιµέρους στόχοι στους οποίους   είναι δυνατόν να αποβλέπει µια τέτοια ερευνητική 

εργασία συµπεριλαµβάνουν: 

 
• επισκόπηση και κριτική ανάλυση υφιστάµενης γνώσης 

• περιγραφή και ερµηνεία κάποιου φαινοµένου ή θέµατος 

• χρήση θεωρητικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων, τεχνικών, εργαλείων 

• δηµιουργία  νέων  θεωρητικών  και  µεθοδολογικών  προσεγγίσεων,  τεχνικών,  εργαλείων  

ή άλλων καινοτοµιών στη διερευνούµενη επιστηµονική περιοχή 

 
Η µεταπτυχιακή διατριβή στοχεύει στο να αναπτυχθούν από τον µεταπτυχιακό φοιτητή 

δόκιµες επιστηµονικές  πρωτοβουλίες σε ένα συγκεκριµένο  πεδίο  γνώσης απ’  αυτά που 

προσφέρονται στο   Π.Μ.Σ. Αποτρέπεται   η µηχανιστική   εφαρµογή   γνώσεων   και   

ενθαρρύνεται   η   κριτική   θεώρηση   και   ανάλογη προσαρµογή τους από πλευράς 

µεταπτυχιακού φοιτητή. 
 
3.   Κύρια Τµήµατα της Μεταπτυχιακής διατριβής 

 
H µεταπτυχιακή διατριβή συνιστάται να περιλαµβάνει τα εξής γενικά τµήµατα: 

 
α)   Εισαγωγή: ιστορικό επιλογής του ερευνητικού προβλήµατος, τοποθέτηση του θέµατος 

στον ευρύτερο  επιστηµονικό  κλάδο,  πρωτοτυπία  και  χρησιµότητα  της  έρευνας,  και  

διατύπωση του σκοπού της. 
 

β)   Ανασκόπηση   της   βιβλιογραφίας:   επισκόπηση   και   διερεύνηση   του   θεωρητικού   

και µεθοδολογικού  πεδίου  (συµπεριλαµβανοµένων  και  εφαρµογών)  στο  οποίο  

εντάσσεται  η µεταπτυχιακή εργασία. 
 

γ)   Μεθοδολογία:   οργάνωση   έρευνας,   περιγραφή   µεθοδολογικής   προσέγγισης,   

περιγραφή συλλογής και τεχνικών επεξεργασίας δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων. 
 

δ)   Ανάλυση  του  θέµατος:  παρουσίαση  και  οργάνωση  των  ευρηµάτων  της  
µεταπτυχιακής εργασίας, ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων της µεταπτυχιακής 
εργασίας. 

 

ε)  Συµπεράσµατα: παράθεση τελικών συµπερασµάτων, ένταξή τους στο ευρύτερο 

θεωρητικό και  εµπειρικό πλαίσιο  όπως  ορίστηκε  στην  αρχή  της  µεταπτυχιακής  

εργασίας,  και ζητήµατα που προκύπτουν για µελλοντική έρευνα. 
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Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
1.   Μέγεθος Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής 

 
Το µέγεθος της µεταπτυχιακής διατριβής εναπόκειται στην κρίση του µεταπτυχιακού 

φοιτητή και σχετίζεται µε τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του θέµατος.  Αξιολογείται 

περισσότερο η  επιστηµονική  πληρότητα  της  εργασίας  παρά  το  µέγεθός  της  καθεαυτό.

 Ενδείκνυται  το µέγεθος   να µην ξεπερνά τις   150   σελίδες   χωρίς   αυτό   να   

αποτελεί   απόλυτο   περιοριστικό   κριτήριο. Εναλλακτικά, το κείµενο της µεταπτυχιακής 

διατριβής δεν θα πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τις  50.000  λέξεις  συµπεριλαµβανόµενων  

των  τυχόν  παραρτηµάτων,  της  βιβλιογραφίας,  των πινάκων  και  διαγραµµάτων  κλπ.   Κάθε  

σελίδα  του  κειµένου  πρέπει  να  αριθµείται  µε  συνεχή αρίθµηση.  Η αρίθµηση αρχίζει από την 

πρώτη σελίδα του κειµένου και τελειώνει στο τέλος της όλης µεταπτυχιακής εργασίας, 

συµπεριλαµβανόµενων των παραρτηµάτων και της βιβλιογραφίας. Υλικό  που  εµφανίζεται  

πριν  από  τα  κεφάλαια  του  κυρίως  κειµένου,  όπως πρόλογος / ευχαριστίες, αφιέρωση (εάν 

υπάρχει), πίνακας περιεχοµένων, κατάλογοι πινάκων / εικόνων  /  χαρτών  και  περίληψη  

(στα  Ελληνικά  και  στα  Αγγλικά),  αριθµείται  µε  µικρούς Λατινικούς αριθµούς και 

εµφανίζεται µε αυτήν ακριβώς τη σειρά µετά τη σελίδα του τίτλου (η οποία  είναι  δυνατό  να  

ακολουθείται  πρώτα  από  σελίδα  όπου  εµφανίζεται  το  copyright).   Η σελίδα,  πάντως,  του  

τίτλου  (και/ή  του  copyright)  δεν  αριθµείται  ούτε  προσµετράται  στο συνολικό αριθµό 

σελίδων της µεταπτυχιακής διατριβής. 
 
2.   Παρουσίαση Κειµένου 

 
Η  µεταπτυχιακή  διατριβή  πρέπει  να  παραδίδεται  απαραιτήτως  γραµµένη  σε  

ηλεκτρονικό υπολογιστή,  εκτυπωµένη  στη  µια  πλευρά  της  σελίδας,  σε  καλής  

ποιότητας  λευκό  χαρτί µεγέθους    Α4,  µε  περιθώρια  4  cm  σε  όλες  τις  πλευρές.  Για  το  

κείµενο  χρησιµοποιείται µαύρη γραµµατοσειρά κατά προτίµηση Times New Roman  

µεγέθους  12 στιγµών.  Το διάστοιχο   του   κυρίως   κειµένου   πρέπει   να   είναι   1,5   ενώ   

των   υποσηµειώσεων   (ή   των σηµειώσεων   τέλους)   µονό.   Για   τις   υποσηµειώσεις   (ή   

σηµειώσεις   τέλους)   συνιστάται   η χρησιµοποίηση της ίδιας γραµµατοσειράς αλλά 

µικρότερου µεγέθους χαρακτήρων από ό,τι στο κυρίως κείµενο. Εάν χρησιµοποιηθούν 

άλλες γραµµατοσειρές µέσα στο κείµενο µε σκοπό να διαχωρίσουν   τµήµατά   του   από   

το   υπόλοιπο   της   εργασίας,   αυτές   θα   πρέπει   να   είναι ευανάγνωστες και του ίδιου 

µεγέθους µε το υπόλοιπο κείµενο.  Είναι δυνατόν υποκεφαλίδες και τίτλοι κεφαλαίων, 

υποκεφαλαίων και εδαφίων να εµφανίζονται και σε διαφορετικό µέγεθος και µορφή   

γραµµατοσειράς   εφόσον   είναι   ευανάγνωστα   και   ακολουθούν   όλες   τις   υπόλοιπες 

προδιαγραφές  συγγραφής  της  µεταπτυχιακής  εργασίας.  Γενικά,  καλό  είναι  να  

αποφεύγεται  η χρήση  πολλών  διαφορετικών  γραµµατοσειρών  µέσα  στο  κείµενο  καθώς  

και  διακοσµητικών στοιχείων, πλαισίων, σκιάσεων, κλπ που αποσκοπούν στη δηµιουργία 

αισθητικού αποτελέσµατος αλλά που παράλληλα αποσπούν την προσοχή από το 

περιεχόµενο της εργασίας που είναι σε τελική ανάλυση το ζητούµενο. Γενικά, η µορφή της 

εργασίας πρέπει να είναι λιτή. Στην τελική µορφή της, η διατριβή κατατίθεται 

βιβλιοδετηµένη επιµελώς σε ενιαίο τόµο. 

 
 
3.   Σελίδα Τίτλου της Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
Στο εξώφυλλο/ σελίδα τίτλου πρέπει να περιέχονται κατά σειρά εκ των άνω προς τα κάτω: 

 
• Ο λογότυπος του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και του Τµήµατος Οικονοµικών 

Επιστηµών 

• Ο τίτλος του Π.Μ.Σ.  
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• Ο τίτλος της µεταπτυχιακής εργασίας. (Ο τίτλος δίνεται ολογράφως). 

• Το ονοµατεπώνυµο του µεταπτυχιακού φοιτητή 

• Το  όνοµα  του  επιβλέποντα  (και  η  υπογραφή  του,  ή  σε  ξεχωριστή  σελίδα),  καθώς  και  

τα ονόµατα των µελών της συµβουλευτικής επιτροπής 

• Ο χρόνος κατάθεσής της 
 

 
4.   Ζητήµατα Copyright 

 
Το   άτοµο   το   οποίο   εκπονεί   την   µεταπτυχιακή   εργασία   φέρει   ολόκληρη   την   

ευθύνη προσδιορισµού της δίκαιης χρήσης του υλικού που χρησιµοποίησε, η οποία ορίζεται 

στην βάση των εξής παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εµπορικός, µη 

κερδοσκοπικός ή εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού που χρησιµοποιεί (τµήµα του 

κειµένου, πίνακες, εικόνες), του ποσοστού και της σηµαντικότητας του τµήµατος που 

χρησιµοποιεί σε σχέση µε το όλο κείµενο υπό copyright, και των πιθανών συνεπειών της 

χρήσης αυτής στην αγορά ή στη γενικότερη αξία του υπό copyright κειµένου. 
 
5.   ∆ιάρθρωση Κύριων Τµηµάτων της Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
Η  µεταπτυχιακή  εργασία  πρέπει  να  είναι  διαρθρωµένη  κατά  τα  πρότυπα  των  

επιστηµονικών µονογραφιών και µελετών.  Πιο συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται µε την 

παρακάτω σειρά: 

 
• Πρόλογος - ευχαριστίες 

• Αφιέρωση (εάν υπάρχει) 

• Πίνακας περιεχοµένων 

• Κατάλογος πινάκων, διαγραµµάτων, χαρτών και/ή άλλων εποπτικών µέσων 

• Περίληψη στα Ελληνικά (1 σελίδα) 

• Περίληψη στα Αγγλικά (1 σελίδα) 

• Εισαγωγή 

• Κυρίως κείµενο (κατανοµή κατά κεφάλαια, υποκεφάλαια και εδάφια) 

• Συµπεράσµατα 

• Βιβλιογραφία 

• Παραρτήµατα (εάν υπάρχουν) 

 
Στον   πρόλογο   γίνεται   σύντοµη   αναφορά   στη   διαδικασία   εκπόνησης   της   εργασίας   

και αποδίδονται ευχαριστίες προς όλους όσους (άτοµα ή φορείς) συνέβαλλαν µε 

οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει  να αποδίδονται στον 

επιβλέποντα και στα λοιπά µέλη της τριµελούς επιτροπής, καθώς και σε άτοµα ή φορείς 

που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της µεταπτυχιακής έρευνας. 

 
Η περίληψη αποτελεί µια σαφή και σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου, της µεθόδου και 

των συµπερασµάτων της µεταπτυχιακής εργασίας σε µια το πολύ σελίδα. 

 
Στην εισαγωγή παρουσιάζονται αναλυτικά: (α) Το αντικείµενο, οι στόχοι και η σκοπιµότητα 

της συγκεκριµένης µεταπτυχιακής εργασίας. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στον 

προβληµατισµό που οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος, στους επιµέρους 

στόχους και τα ερευνητικά ερωτήµατα,  ή  υποθέσεις,  προς  έλεγχο  και  διερεύνηση,  

καθώς  και  στην  αιτιολόγηση  της επιστηµονικής   (θεωρητικής   ή/και   εφαρµοσµένης)   

σκοπιµότητας   της   εργασίας.   (β)   Η µεθοδολογία  προσέγγισης  του  αντικειµένου  της  

διατριβής  καθώς  και  οι  τεχνικές  συλλογής, επεξεργασίας  και  ανάλυσης  των  στοιχείων.  

(γ)  Η  διάρθρωση  της  εργασίας  µε  σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου κάθε 

κεφαλαίου. 
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Το κυρίως κείµενο χωρίζεται σε αριθµηµένα κεφάλαια, κάθε ένα από τα οποία 

αντιστοιχεί σε µια  συγκεκριµένη  αυτοτελή  ενότητα  και  τα  οποία  ακολουθούν  µεταξύ  

τους  µια  λογική αλληλουχία στην ροή της εργασίας.  Τα κεφάλαια είναι σκόπιµο να 

χωρίζονται σε υποκεφάλαια και  εδάφια  αριθµηµένα  κατά  το  δεκαδικό  σύστηµα  (π.χ.  

3,  3.1,  3.1.1). Στα  κεφάλαια περιλαµβάνεται  το  κυρίως  αναλυτικό  τµήµα  της  εργασίας. 

Οι  αναφορές  στη  βιβλιογραφία πρέπει να γίνονται απευθείας µέσα στο κείµενο µε το 

“σύστηµα Harvard” π.χ. (Massey, 1984: 145-147),  ενώ  η  πλήρης  αναφορά  στην  κάθε  

πηγή  γίνεται  στο  τέλος  της  εργασίας,  στη βιβλιογραφία.    ∆ευτερεύοντα    ή    

συµπληρωµατικά    στοιχεία,    σχόλια,    διευκρινήσεις    κλπ παρατίθενται σε αριθµηµένες 

υποσηµειώσεις στο κάτω µέρος της ίδιας σελίδας (footnotes), ή σε αριθµηµένες 

σηµειώσεις στο τέλος του σχετικού κεφαλαίου (endnotes). 

 
Στα συµπεράσµατα περιλαµβάνεται σύνθεση και συζήτηση των κυρίων ευρηµάτων της 

εργασίας τοποθετηµένων   στα   γεωγραφικά   συµφραζόµενα   του   θέµατος   καθώς   και   

στο   ευρύτερο επιστηµονικό   πεδίο   στο   οποίο   αυτά   εντάσσονται.   Επίσης   

επισηµαίνονται   αντικειµενικές δυσκολίες που τυχόν προέκυψαν κατά την εκπόνηση της 

µεταπτυχιακής εργασίας, προτείνονται κατευθύνσεις   για   µελλοντική   έρευνα   και   

παρατίθενται   τελικές   κριτικές   απόψεις   και συµπεράσµατα του συγγραφέα. 

 
Σε παραρτήµατα γενικά εισάγονται διάφορα στοιχεία βοηθητικής ή συµπληρωµατικής 

σηµασίας σε σχέση µε αυτή καθεαυτή τη µεταπτυχιακή διατριβή (πχ ερωτηµατολόγια, 

στατιστικές σειρές, πίνακες, διαγράµµατα, χάρτες κλπ που δεν µπήκαν στο κυρίως κείµενο, 

αποδελτιωµένα αρχεία, κοκ). Η σύνταξη και παράθεσή τους γενικά ακολουθεί όλες τις 

παραπάνω προδιαγραφές που αφορούν  στην  σύνταξη  του  κειµένου  της  µεταπτυχιακής  

εργασίας,  ως  αναπόσπαστο  τµήµα αυτής,  συµπεριλαµβανόµενης  και  της  αρίθµησης,  η  

οποία  συνεχίζεται  στα  παραρτήµατα απευθείας από το κυρίως κείµενο της εργασίας. 
 
Στη  βιβλιογραφία  περιλαµβάνονται  όλες  οι  πηγές  (βιβλία,  άρθρα,  µελέτες,  εισηγήσεις  

σε συνέδρια,  στατιστικά  δελτία,  αναλύσεις  στην  ηµερήσιο  και  περιοδικό  τύπο,  

ντοκουµέντα οργανισµών,    αρχειακό    υλικό    κλπ)    που    χρησιµοποιήθηκαν    κατά    την    

εκπόνηση    της µεταπτυχιακής εργασίας.  Η παράθεση γίνεται κατά αλφαβητική σειρά 

ονόµατος συγγραφέα. 

 
Πιο αναλυτικά παρατίθενται κατά σειρά:  

 
o το όνοµα του συγγραφέα/ων ή του φορέα  

o η χρονολογία έκδοσης (σε παρένθεση)  

o ο τίτλος του έργου 

o λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία 
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