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1. Εισαγωγή 
Είναι εξαιρετικό δύσκολο να εκφράσει κανείς γραπτά τις ιδέες του ή να τις παρου-
σιάσει μπροστά σε ακροατήριο. Το φυλλάδιο αυτό έχει ετοιμαστεί με σκοπό να σας 
βοηθήσει στη συγγραφή των εργασιών που θα κληθείτε να γράψετε και να παρουσιά-
σετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας αλλά και μετά την ολοκλήρωσή τους 

Μια εργασία πρέπει εξ’ ορισμού να είναι πρωτότυπη και όχι απλώς μια περίληψη του 
τι έχουν γράψει άλλοι. Συνεπώς δεν είναι ένα κείμενο που απλά παραφράζει τα γρα-
φόμενα άλλων. Μια εργασία είναι μια τεκμηριωμένη παρουσίαση της οπτικής γωνίας 
του συγγραφέα για ένα συγκεκριμένο θέμα και σκοπό έχει: α) να πληροφορήσει τον 
ενδιαφερόμενο αναγνώστη για κάποια περιοχή της γνώσης παρουσιάζοντας μια πρω-
τότυπη ερμηνεία της σχετικής βιβλιογραφίας, β) να παρουσιάσει τα ευρήματα μιας 
πρωτογενούς έρευνας ή γ) επειδή η πρωτογενής έρευνα συνήθως βασίζεται σε προη-
γούμενη βιβλιογραφική έρευνα και αποτελεί συνέχειά της, ένας συνδυασμός των α 
και β. 

Η συγγραφή μιας εργασίας είναι μια διαδικασία μετασχηματισμού. Ο συγγραφέας δι-
αμορφώνει το κείμενό του ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνει τις απόψεις του για το θέμα. 
Με άλλα λόγια η συγγραφή μιας εργασίας εμπεριέχει μια διαλεκτική σχέση μεταξύ 
συγγραφέα και κειμένου. Με αυτή την έννοια όλες οι εργασίες πρέπει να είναι πρω-
τότυπες ακόμα και αν αποτελούν επισκόπηση ενός θέματος για το οποίο πολλά έχουν 
ήδη γραφεί. 

Το τεύχος αυτό με οδηγίες προς τους φοιτητές του Τμήματος Χρηματοοικονομικής 
και Ασφαλιστικής, αποτελεί μια προσπάθεια κωδικοποίησης των βασικών κανόνων 
εκπόνησης και συγγραφής εργασιών σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνώς πρακτική 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

2. Τίτλος της Εργασίας  
Παρόλο που τις περισσότερες φορές οι τίτλοι των φοιτητικών εργασιών δίδονται από 
τους καθηγητές, πολύ συχνά η έρευνα παίρνει κατευθύνσεις οι οποίες δεν είχαν προ-
βλεφθεί ή δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
ο αρχικός τίτλος μπορεί να θεωρηθεί ως τίτλος εργασίας ο οποίο μπορεί να αλλάζει 
καθώς νέα δεδομένα προκύπτουν από τις διάφορες φάσεις της έρευνας.  

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο το κείμενο της τελικής αναφοράς να είναι σε 
απόλυτη αντιστοιχία με τον τίτλο της εργασίας. Αν γράφετε μια εργασία πάνω σε ένα 
τίτλο που σας δόθηκε από ένα καθηγητή σας ή ένα εκδότη διαβάστε τον τίτλο πολύ 
καλά και πολλές φορές!! Αποφύγετε το λάθος να διαβάζετε μόνο ένα μικρό μέρος 
του τίτλου που σας δόθηκε χάνοντας έτσι την συνολική και ακριβή του έννοια (το ί-
διο πρέπει να συμβαίνει και όταν απαντάτε σε ερωτήσεις εξετάσεων). Η εργασία 
σας πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως και με ακρίβεια στην ερώτηση/τίτλο. Ιδιαίτερα 
επιζήμια είναι η τάση μερικών φοιτητών να εστιάζονται σε μία συγκεκριμένη φράση 
στον τίτλο, αγνοώντας ουσιαστικά το σύνολο, και στη συνέχεια να γράφουν ότι γνω-
ρίζουν για τη συγκεκριμένη φράση στην οποία επέλεξαν να εστιασθούν. Το βασικό 
γνώρισμα του σκεπτόμενου ανθρώπου είναι να μπορεί να επιλέγει. Να μπορεί δηλαδή 
να χρησιμοποιεί εκείνα τα διανοητικά εργαλεία, επιχειρήματα, αναφορές κλπ που 
σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή ερώτημα. Να είστε συστηματικοί και να ε-
ξοικονομείτε επιχειρήματα και διανοητικά εργαλεία. 
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3. Μελέτη της Βιβλιογραφίας 
Βασική προϋπόθεση επιτυχημένης εκπόνησης κάθε είδους και μορφής ερευνητικής 
εργασίας, επιχειρηματικής ή ακαδημαϊκής, αποτελεί η σε βάθος κατανόηση του υπό 
διερεύνηση θέματος και η καταγραφή της υπάρχουσας σχετικής γνώσης. Αυτά επι-
τυγχάνονται μέσα από συστηματική μελέτη της βιβλιογραφίας και των στοιχείων που 
υπάρχουν. Προκειμένου να εκπονήσει κανείς μια πρωτότυπη εργασία, πρέπει να δια-
βάσει όσο περισσότερο γίνεται τι έχει γραφεί για το θέμα που πρόκειται να παρου-
σιάσει. Ο σκοπός της βιβλιογραφικής μελέτης είναι διπλός: Πρώτον, να αποφευχθεί η 
εκ νέου «ανακάλυψη του τροχού», δηλαδή να σπαταληθεί χρόνος, χρήμα και φαιά 
ουσία για τη μελέτη ενός ζητήματος με το οποίο έχουν άλλοι ασχοληθεί στο παρελ-
θόν και το οποίο έχει διερευνηθεί επαρκώς ώστε να μην υπάρχει τίποτα να προστεθεί 
σχετικά. Δεύτερον, να δημιουργηθεί στο μυαλό του ερευνητή ένα επαρκές θεωρητικό 
υπόβαθρο γνώσης πάνω στο οποίο θα βασίσει τη μελέτη του και επί του οποίου θα 
προσθέσει το δικό του «πετραδάκι». Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η ανθρώπινη 
γνώση.  

Ακόμα και στην περίπτωση της εμπειρικής, λεγόμενη, έρευνας η μεθοδολογία βασί-
ζεται στη βιβλιογραφική μελέτη που πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί. Σκοπός της 
εμπειρικής έρευνας είναι να επιβεβαιώσει, αμφισβητήσει ή να εμπλουτίσει προηγού-
μενα ευρήματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Στην πραγματικότητα η βιβλιο-
γραφική μελέτη δεν σταματάει ποτέ κατά τη διάρκεια εκπόνησης μιας έρευνας. Νέα 
δεδομένα συνεχώς παράγονται τα οποία προάγουν το επίπεδο της γνώσης και τα ο-
ποία ο ερευνητής οφείλει να λαμβάνει συνεχώς υπόψη του ώστε να κατευθύνει ανά-
λογα τη δική του δουλειά. Κρίσιμη είναι η απόφαση για το πότε ακριβώς είναι έτοι-
μος ο ερευνητής να προσχωρήσει στο εμπειρικό μέρος της έρευνάς του. Σε ποιο ση-
μείο δηλαδή θα πάψει μόνο να διαβάζει και θα αρχίσει να σχεδιάζει τη μεθοδολογία 
εκπόνησης του εμπειρικού μέρους της έρευνας και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην 
υλοποίησή της. Ακόμα και στην περίπτωση της βιβλιογραφικής έρευνας πρέπει σε 
κάποιο σημείο να αρχίσει ο ερευνητής να γράφει την αναφορά του. 

Στις φοιτητικές εργασίες, όπου πάντα υπάρχει επίβλεψη και καθοδήγηση, καλό είναι 
να ετοιμάζεται μια «ερευνητική πρόταση» ή «ενδιάμεση αναφορά» όπου περιγράφε-
ται εν συντομία το βιβλιογραφικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης εργασίας και στη συ-
νέχεια προτείνεται, η σκοπιμότητα της εργασίας, το μεθοδολογικό πλαίσιο εκπόνησής 
της και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η πρόταση ή αναφορά αυτή συζητείται μετα-
ξύ φοιτητή και επιβλέποντα και από τη συζήτηση αυτή προκύπτει ένα κοινά αποδε-
κτό μεθοδολογικό πλαίσιο εκπόνησης της εργασίας. 

Κατά την πρώτη ερευνητική φάση χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες βιβλιογραφι-
κές πηγές: CD-roms, βάσεις δεδομένων, όπως π.χ. Econlit, EBSCO, PROQUEST, 
Google, κατάλογοι βιβλιοθηκών κλπ. Ακόμα και σημειώσεις που τυχόν υπάρχουν 
από μαθήματα, σεμινάρια κλπ. 

Υπάρχουν πολλές απόψεις για την καλύτερη μέθοδο σύνθεσης των απόψεων του ε-
ρευνητή με τη γνώση που έχει προκύψει από τη δουλειά άλλων. Κάποιοι βρίσκουν 
χρήσιμο να κρατούν σύντομες σημειώσεις από τη βιβλιογραφία τις οποίες στη συνέ-
χεια συμβουλεύονται όταν σχεδιάζουν το πλάνο της δικής τους έκθεσης. Άλλοι γρά-
φουν ένα πρώτο πρόχειρο κείμενο το οποίο στη συνέχεια εμπλουτίζουν διαβάζοντας 
περαιτέρω βιβλία και άρθρα και τελικά προχωρούν στο να ολοκληρώσουν της ανα-
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φορά τους. Ποια μέθοδος είναι καλύτερη για τον καθένα εξαρτάται από το αντικείμε-
νο και την εξοικείωση του ερευνητή με αυτό και φυσικά από το προσωπικό στυλ και 
προτιμήσεις του ερευνητή.  

4. Εμπειρική Έρευνα 
Η εμπειρική έρευνα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα στάδια: 

1. Μελέτη της βιβλιογραφίας  
2. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων 
3. Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέ-

σεων 
4. Ανάλυση των στοιχείων 
5. Διατύπωση Συμπερασμάτων και Προτάσεων 

Το θέμα «μελέτη της βιβλιογραφίας» αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το 
καινούριο στοιχείο εδώ είναι ότι η μελέτη αυτή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώ-
στε να μπορεί να στοιχειοθετήσει τις προς διερεύνηση ερευνητικές υποθέσεις. Συνε-
πώς είναι σημαντικό η μελέτη της βιβλιογραφίας να γίνεται με κριτικό μάτι από τον 
ερευνητή. Η πρακτική της ξερής καταγραφής ή παράθεσης επιχειρημάτων που έχουν 
διατυπωθεί από άλλους δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η σφαιρική και 
ολοκληρωμένη παρουσίαση της συσσωρευμένης γνώσης, γύρω από το υπό διερεύνη-
ση θέμα, με τρόπο ώστε να μπορούν τεκμηριωμένα να διατυπωθούν συγκεκριμένες 
ερευνητικές υποθέσεις.  

4.1. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων 
Οι ερευνητικές υποθέσεις μπορούν είτε να διατυπωθούν ρητά, όπως διατυπώνονται 
π.χ. οι προς διερεύνηση στατιστικές υποθέσεις, είτε με έμμεσο και περιγραφικό τρό-
πο. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη για το βαθμό επενδυτικής επιθετικότητας των δύο 
φύλων, μια ρητή διατύπωση της ερευνητικής υπόθεσης θα ήταν: 

Η1: Η επενδυτική συμπεριφορά των ανδρών είναι πιο επιθετική έναντι της επεν-
δυτικής συμπεριφοράς των γυναικών. 
Με έμμεσο τρόπο θα μπορούσε κανείς να γράψει: Η παρούσα μελέτη αφορά τη με-
λέτη των διαφορών των δύο φύλων όσον αφορά στην επιθετικότητα της επενδυ-
τικής τους συμπεριφοράς. 
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η σαφής οριοθέτηση του ερευνητικού πλαισίου.  

4.2. Συλλογή και ανάλυση στοιχείων 
Ανάλογα με την ερευνητική προσέγγιση (βιβλιογραφική, ποιοτική, ποσοτική έρευνα) 
στο στάδιο αυτό απαιτείται η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων. Στην περίπτωση 
της ποσοτική έρευνας αυτό γίνεται μέσω έρευνας πεδίου (survey) που, με τη σειρά 
της, προϋποθέτει το σχεδιασμό συγκεκριμένων ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματο-
λόγια), δειγματοληπτική στρατηγική, μεθοδολογία προσέγγισης του δείγματος και ε-
πιλογή των κατάλληλων τεχνικών και λογισμικού για την ανάλυση των στοιχείων. 

4.2.1. Σχεδιασμός Ερευνητικών Εργαλείων 
Ο σχεδιασμός του κατάλληλου ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
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1. Δημιουργία μια λίστας ερωτήσεων με βάση τη βιβλιογραφία. Αν η βιβλιο-
γραφία είναι σε γλώσσα άλλη από αυτήν στην οποία θα χρησιμοποιηθεί τοπ 
ερωτηματολόγιο απαιτείται προσεκτική μετάφραση των ερωτήσεων ώστε να 
εξασφαλισθεί λειτουργική ισοδυναμία (functional equivalence). Η λέξη προς 
λέξη μετάφραση δεν είναι πάντα η καλύτερη. Υπάρχουν συγκεκριμένες μέθο-
δοι για να επιτευχθεί αυτό. 

2. Εκκαθάριση της λίστας. Η φάση αυτή περιλαμβάνει εκκαθάριση της λίστας 
από ερωτήσεις που δεν είναι σχετικές με το συγκεκριμένο ερευνητικό πλαίσιο 
αλλά και ο εμπλουτισμός της με άλλες που θα έπρεπε να υπάρχουν και δεν 
αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Αυτό γίνεται μέσω των λεγόμενων ομάδων 
εστίασης (focus groups). Πρόκειται για ολιγομελείς ομάδες εξειδικευμένων 
ατόμων που κρίνουν αν η λίστα των ερωτήσεων καλύπτει απόλυτα το θέμα, 
προτείνουν τυχόν αναδιατύπωση ερωτήσεων ώστε να έχουν νόημα, απάλειψη 
ερωτήσεων που δεν είναι σχετικές με το θέμα και πρόσθεση άλλων. 

3. Πιλοτική χρήση του ερωτηματολογίου. Αφορά τη χρήση του ερωτηματολο-
γίου σε περιορισμένο αριθμό ατόμων περισσότερο για να κριθεί η λειτουργι-
κότητα και πληρότητά του και λιγότερο για τη συλλογή στοιχείων. Ζητείται 
από τους ερωτώμενους να προτείνουν τυχόν αλλαγές που κατά τη γνώμη τους 
θα τελειοποιήσουν το ερωτηματολόγιο. 

4.2.1.1.Τύποι Ερωτήσεων 
Οι ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου μπορούν να κατηγοριοποιηθούνε με βάση διά-
φορα κριτήρια: 

1. Ερωτήσεις πληροφόρησης – Ερωτήσεις γνώμης 

Οι ερωτήσεις πληροφόρησης σκοπό έχουν να πάρουμε στοιχεία σχετικά με κάποια 
χαρακτηριστικά ή συνήθειες του ερωτώμενου. Κλασσική περίπτωση τέτοιων ερωτή-
σεων είναι αυτές που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, εθνικότητα) ή 
κάποιες συνήθειες (π.χ. χρήση internet) των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Οι ερωτήσεις γνώμης είναι πιο σύνθετες και έχουν σκοπό να διερευνήσουν τις από-
ψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σε σχέση με διάφορα ζητήματα που συνήθως 
αφορούν ευρύτερους πληθυσμούς. Τέτοιες ερωτήσεις δεν έχουν σωστές ή λάθος απα-
ντήσεις και είναι καλό να δίνεται η δυνατότητα στους ερωτώμενους να έχουν άνεση 
στη διατύπωση της γνώμης τους. Για παράδειγμα απαντήσεις του τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ ή 
ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ είναι ιδιαίτερα περιοριστικές και παρουσιάζουν τις απόψεις με τη 
μορφή του άσπρου/μαύρου αγνοώντας όλες τις αποχρώσεις του γκρι. 

Μια καλή πρόταση είναι η χρήση κλιμάκων Likert. Για παράδειγμα στην υποθετική 
ερώτηση Είστε Ικανοποιημένος/η από την ποιότητα της Εκπαίδευσης στο Τμήμα 
ΧΨΖ, αντί της απάντησης ΝΑΙ ή ΟΧΙ μπορείτε να χρησιμοποιήστε την κλίμακα 
Likert ως εξής: 

Καθόλου      Απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 
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Το 7 αντιστοιχεί στο απόλυτα και το 1 στο καθόλου. Επί πλέον οι ενδιάμεσοι βαθμοί 
επιλέγονται από όσους δεν έχουν τόσο απόλυτη άποψη. Η χρήση των κλιμάκων 
Likert με 7 βαθμίδες προτιμάται από την αντίστοιχη κλίμακα των 5 βαθμίδων για δύο 
λόγους: Στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι η 7βάθμια κλίμακα αντιπροσωπεύει καλύτερα 
τις διαφορές απόψεων. Επί πλέον, τα στατιστικά πακέτα (π.χ. SPSS) αντιμετωπίζουν 
μεταβλητές με περισσότερες των 6 τιμών ως συνεχείς διευρύνοντας έτσι τις δυνατό-
τητες στατιστικής ανάλυσης. 

2. Κλειστές – Ανοικτές Ερωτήσεις 

Στην περίπτωση των κλειστών ερωτήσεων οι πιθανές απαντήσεις δίδονται από τον 
ερευνητή ενώ στην περίπτωση των ανοικτών ο ερωτώμενος απαντά με όποιο τρόπο ο 
ίδιος επιλέγει. Ο σκοπός των κλειστών ερωτήσεων είναι να διευκολύνεται η στατιστι-
κή ανάλυση των δεδομένων ενώ των ανοικτών είναι να διευρύνεται ο ορίζοντας της 
έρευνας. Χρειάζεται μια προσεκτική επιλογή του μείγματος των ερωτήσεων ώστε να 
ευρίσκεται η χρυσή τομή μεταξύ των δύο κριτηρίων. 

4.2.2. Συλλογή στοιχείων 
Έχοντας ολοκληρώσει το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, το χρησιμοποιούμε για τη 
συλλογή στοιχείων. Η φάση αυτή περιλαμβάνει: 

1. Σχεδιασμό της δειγματοληπτικής στρατηγικής. Αφορά το σχεδιασμό του 
δείγματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων της έρευνας. Η βιβλιογραφία 
περιγράφει μια σειρά δειγματοληπτικών στρατηγικών μεταξύ των οποίων κυ-
ρίαρχα συνίσταται η «τυχαία» δειγματοληψία. Όμως οι απαιτήσεις σε χρόνο 
και χρήμα της τυχαίας δειγματοληψίας στις κοινωνικές επιστήμες καθιστούν 
τη χρήση της μεθόδου απαγορευτική. Σχεδόν στο σύνολό τους οι κοινωνικοί 
ερευνητές χρησιμοποιούν κάποια μορφή δειγματοληψίας ευκολίας. 

2. Προσέγγιση του δείγματος. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες τεχνι-
κές προσέγγισης των συμμετεχόντων στο δείγμα που όλες έχουν υπέρ και κα-
τά. Η προσέγγιση που φαίνεται ότι έχει τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η 
προσωπική συνέντευξη, η συμπλήρωση δηλαδή του ερωτηματολογίου παρου-
σία του ερευνητή. Η μέθοδος εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης, τη 
δυνατότητα παροχής διευκρινήσεων από τον ερευνητή και τέλος ελαχιστοποί-
ηση του ποσοστού αναπάντητων ερωτημάτων. 

4.2.3. Ανάλυση δεδομένων 
Τη φάση συλλογής των δεδομένων ακολουθεί η φάση ανάλυσής τους που προϋποθέ-
τει τα ακόλουθα: 

1. Επιλογή των κατάλληλων τεχνικών ανάλυσης. Εδώ η στατιστική έχει να 
προτείνει πολλές τέτοιες τεχνικές ανάλογα με τη μορφή των δεδομένων και 
τις απαιτήσεις της έρευνας. Σε αυτό το σημείο πρέπει οπωσδήποτε να έλθετε 
σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα την εργασία σας. Επίσης η μελέτη της βι-
βλιογραφίας πιθανόν θα σας υποδείξει μεθόδους ανάλυσης που άλλοι, πριν 
από σας, έχουν χρησιμοποιήσει σε παρόμοιες περιπτώσεις. 
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2. Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού ανάλυσης. Καλό είναι να συναποφα-
σίσετε με τον επιβλέποντα την εργασία σας. Η βιβλιογραφία θα έχει σίγουρα 
κάτι να προτείνει. 

4.3. Διατύπωση Συμπερασμάτων και Προτάσεων 
Η τελική φάση της εργασίας που περιλαμβάνει: 

1. Συζήτηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Η συζήτηση των αποτελε-
σμάτων γίνεται σε σχέση με τις ερευνητικές υποθέσεις που έχουν προηγούμε-
να διατυπωθεί και διαπιστώνεται ποιες από αυτές επιβεβαιώνονται και ποιες 
όχι. 

2. Συζήτηση για τις επιπτώσεις της έρευνας. Ποιες είναι δηλαδή οι επιπτώσεις 
των ευρημάτων της έρευνας τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, 
σε σχέση και με τη βιβλιογραφία. Πως συντέλεσε η έρευνα στην προώθηση 
της γνώσης και σε ποιο βαθμό; 

3. Διατύπωση γενικών συμπερασμάτων και προτάσεων για περαιτέρω έρευ-
να. Μια γενική σύνοψη όλων των συμπερασμάτων και προτάσεων. Επειδή 
κάθε έρευνα έχει ατέλειες διατύπωση των κατευθύνσεων για περαιτέρω έρευ-
να. 

5. Συγγραφή της ερευνητικής αναφοράς (εργασίας) 
Πριν δώσομε συγκεκριμένες κατευθύνσεις πρέπει να επισημάνομε μια σειρά λαθών 
που συνήθως γίνονται και τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται: 

5.1. Αναφορές και επιρροή άλλων 
Μια εργασία δεν πρέπει να είναι δομημένη αποκλειστικά γύρω από αναφορές σε άλ-
λους συγγραφείς, παρόλο που οι αναφορές σε άλλους πρέπει να αναγνωρίζονται και 
να υποδεικνύονται με σαφήνεια στο κείμενο. Αν δεν αναγνωρίζονται τότε αυτό κα-
λείται λογοκλοπή (plagiarism) και θα αναφερθούμε ειδικά στο σοβαρό αυτό θέμα πα-
ρακάτω. Μια εργασία είναι δική σας δουλειά και πρέπει να βασίζεται στη δική σας 
αξιολόγηση των πληροφοριών γύρω από το ζήτημα που διαπραγματεύεστε. 

 

5.2.  Κάντε τους αναγνώστες σας να μη βαρεθούν 

Οι φοιτητές (όλων των επιπέδων) συχνά προσπαθούν να γράψουν την εργασία τους 
σύμφωνα με το τι υπολογίζουν ότι θέλουν οι καθηγητές τους και όχι σύμφωνα με τις 
δικές τους ιδέες. Αυτό είναι λάθος γιατί δεν έχει σημασία τι νομίζουν οι άλλοι. Ένα 
πράγμα που οι καθηγητές σας δεν χωνεύουν είναι να διαβάζουν μια δεύτερης διαλο-
γής επανάληψη των δικών τους απόψεων και θα βαρεθούν γρήγορα αν αυτό τους πα-
ρουσιάσετε με την εργασία σας. Αυτό που θέλουν οι αναγνώστες είναι μια καλά δο-
μημένη εργασία που φέρει σε φως κάποια ενδιαφέροντα σημεία τα οποία πιθανόν οι 
ίδιοι δεν τα είχαν σκεφθεί. Μόνο τότε η εργασία σας εντυπωσιάζει. 

Ένα άλλο πράγμα που δεν αρέσει είναι να σερβίρετε ξαναζεσταμένη δουλειά, όπως 
για παράδειγμα εργασίες που είχαν γραφεί για κάποιο άλλο ζήτημα ή σε άλλο επίπεδο 
ελαφρά τροποποιημένες για να ταιριάζουν στην περίσταση. Αν θέλετε πραγματικά να 
εντυπωσιάσετε, προσπαθήστε να κάνετε τους αναγνώστες τους να μην βαρεθούν δια-
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βάζοντας ξαναζεσταμένα πράγματα ή αυτά που εσείς νομίζετε ότι αυτοί θέλουν να 
διαβάσουν. 

5.3.  Χρησιμοποιείτε επιχειρήματα με λογική δομή 
Ο αναγνώστης πρέπει να μπορεί να ακολουθεί εύκολα τη λογική σας και να μπορεί 
να ανακαλύπτει τα θεμέλια των επιχειρημάτων σας και όχι να βρίσκεται μπροστά σε 
ένα τοίχο αξιωμάτων τα οποία είναι πέραν κάθε συζήτησης. Μην αφήνετε στον ανα-
γνώστη κανένα περιθώριο να αμφισβητήσει τη λογική σας. Πρέπει να έχετε υπόψη 
ότι ο έξυπνος αναγνώστης αναρωτιέται «πως πετάχτηκε έτσι αυτός από το ένα επιχεί-
ρημα στο άλλο»; Αν συμβαίνει αυτό τότε η λογική ακολουθία της εργασίας σας πά-
σχει και συνεπώς το κείμενό σας είναι κακή εργασία που ελάχιστα διαφέρει από α-
τεκμηρίωτη προπαγάνδα. 

6.  Οργάνωση της εργασίας σας  
Οι εργασίες που θα κληθείτε να κάνετε είτε θα εξαντλούνται σε βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση είτε θα εκτείνονται και πέραν αυτής σε εμπειρική έρευνα. Σε κάθε περίπτω-
ση η καθαρή και λογική οργάνωση είναι σημαντικό χαρακτηριστικό της εργασίας. 
Μια καλά οργανωμένη εργασία δείχνει τη δυνατότητά σας να ασχοληθείτε συστημα-
τικά με τα διάφορα ζητήματα με τα οποία καταπιάνεστε. Αξίζει πάντα τον κόπο να 
σχεδιάσετε το γενικό πλαίσιο της εργασίας σας πριν αρχίστε να γράφετε, κατανέμο-
ντας τα επιχειρήματά σας σε μια σειρά από κεφάλαια. Παρόλο που ο κάθε συγγραφέ-
ας ακολουθεί το δικό του πλάνο ανάλογα με την προσωπικότητά του και το θέμα που 
διαπραγματεύεται ακολουθεί ένας γενικός σχεδιασμός τον οποίον αν θέλετε μπορείτε 
να λάβετε υπόψη: 

6.1.  Εργασίες Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 
Αν η εργασία σας αποτελεί απλά μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, τότε ένα σχέδιο 
ανάπτυξης μπορεί να είναι το ακόλουθο: 

• Περίληψη (Abstract) 

• Εισαγωγή (Introduction) 

• Ανάπτυξη της επικρατούσας άποψης στη βιβλιογραφία (Development of 
the mainstream approach to the topic) 

• Αντίθετα Επιχειρήματα (Counter Arguments) 

• Συμπεράσματα (Conclusions) 

6.1.1. Περίληψη (Abstract) 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του διεθνούς εκδοτικού οίκου Emerald, στην περίληψη εκτί-
θενται πολύ συνοπτικά - με διακόσιες πενήντα έως πεντακόσιες το πολύ λέξεις – τα 
ακόλουθα (http://info.emeraldinsight.com/authors/guides/abstracts.htm?part=1#2) 

Σκοπός: Ποιοι είναι οι λόγοι συγγραφής της εργασίας ή ποιος είναι ο κεντρικός στό-
χος της συγκεκριμένης έρευνας 

Σχεδιασμός/μεθοδολογία/ερευνητική προσέγγιση: Πως επιτυγχάνονται οι επιμέ-
ρους σκοποί της έρευνας. Αναφορά στη μεθοδολογία και στην ερευνητική προσέγγι-
ση και την οριοθέτησή τους. 
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Ευρήματα: Αναφορά στα κύρια ευρήματα με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάλυση των 
δεδομένων και τη συζήτηση των αποτελεσμάτων. 

Περιορισμοί/Επιπτώσεις της έρευνας: Αν η εργασία είναι ερευνητική αναφέρονται 
οι περιορισμοί και οι επιπτώσεις της έρευνας και προτείνονται κατευθύνσεις περαιτέ-
ρω έρευνας. 

Πρακτικές επιπτώσεις (αν υπάρχουν): Αναφέρεται πως τα αποτελέσματα της έρευ-
νας επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Τι αλλαγές προτείνονται στην επιχειρηματική πρα-
κτική. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία ή τη διοίκηση; 

Κοινωνικές επιπτώσεις (αν υπάρχουν): Αναφέρονται οι κοινωνικές επιπτώσεις της 
έρευνας συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των ε-
πιχειρήσεων.  

Πρωτοτυπία/αξία: Τι καινούριο προσφέρει η εργασία. Ποια είναι η αξία της έρευνας 
και για ποιους. 

Παρόλο που η περίληψη προηγείται της αναφοράς σας, γράφεται τελευταία αφού 
πρώτα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια. Ο προφανής λόγος είναι ότι η 
περίληψη είναι μια σύντομη μεν αλλά σφαιρική περιγραφή της εργασίας. 

6.1.2. Εισαγωγή (Introduction) 
Η εισαγωγή είναι πολύ σημαντικό τμήμα μιας εργασίας και είναι απαραίτητο να δίνε-
ται ιδιαίτερη προσοχή στο κείμενό της. Εξηγείται το περιεχόμενο της εργασίας καθώς 
και οι λόγοι για τους οποίους έγινε. Το κείμενο της εισαγωγής πρέπει να είναι τέτοιο 
ώστε ο αναγνώστης να παρακινείται να διαβάσει το κυρίως σώμα της εργασίας που 
ακολουθεί. 

Στην εισαγωγή δίδονται απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Τι ακριβώς είναι η εργασία (εξηγείται ποιο ακριβώς είναι το θέμα) 

2. Γιατί επιλέχτηκε η συγκεκριμένη εργασία 

3. Ποιο είναι το ενδιαφέρον του θέματος της εργασίας από επιστημονική πλευρά 
και με ποιο τρόπο αναμένεται ότι θα συμβάλλει η εργασία στην ανάπτυξη της 
επιστημονικής γνώσης. 

4. Ποιο είναι το ενδιαφέρον του θέματος της εργασίας από πρακτική πλευρά. 
Ποια πρακτικά θέματα αντιμετωπίζονται, ποιοι ενδιαφέρονται για τα αποτε-
λέσματά της και πως έχουν να ωφεληθούν. 

5. Η τελική παράγραφος αναφέρεται στη διάρθρωση της εργασίας. Περιλαμβά-
νει ποια είναι τα κεφάλαια και τι περιλαμβάνει το καθένα με μια φράση. 

6.1.3.  Ανάπτυξη της βιβλιογραφίας 
Ξεκινήστε υπογραμμίζοντας ποια είναι η επικρατούσα άποψη στη βιβλιογραφία σχε-
τικά με το θέμα σας (mainstream view). Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναπαράγετε τη 
βιβλιογραφία. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να προσφέρετε μια σύντομη παρου-
σίαση των κυρίαρχων επιχειρημάτων σε λίγες καλά δομημένες παραγράφους (με δικά 
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σας λόγια). Φυσικά για να το κάνετε αυτό θα πρέπει προηγουμένως να έχετε διαβάσει 
καλά και να έχετε καταλάβει τη βιβλιογραφία. 

Για κάθε θέμα στις κοινωνικές επιστήμες υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. 
Δείξτε ότι γνωρίζετε μια ευρεία γκάμα απόψεων πάνω στο θέμα σας και στη συνέχεια 
αξιολογήστε τα υπέρ και κατά των επιχειρημάτων αυτών. 

Ολοκληρώστε το κεφάλαιο αυτό με μια παράγραφο που συνοψίζει τις απόψεις που 
παρουσιάσατε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. 

6.1.4. Συμπεράσματα (Conclusions) 
Τελειώστε την εργασία σας παρουσιάζοντας (και τεκμηριώνοντας) τη δική σας άπο-
ψη για το θέμα. 

6.2.  Εργασίες που Περιλαμβάνουν και Πρωτογενή Έρευνα 
Επειδή η πρωτογενής έρευνα έπεται της βιβλιογραφικής, στην περίπτωση μιας τέ-
τοιας εργασίας, το πλάνο ανάπτυξης αναγκαστικά θα είναι πιο πολύπλοκο. Για παρά-
δειγμα μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: 

• Περίληψη (Abstract) 

• Εισαγωγή (Introduction) 

• Ανάπτυξη της επικρατούσας άποψης στη βιβλιογραφία (Literature main-
stream approach to the topic) 

• Αντίθετα Επιχειρήματα (Counter Arguments) 

• Μεθοδολογικό Πλαίσιο Έρευνας (Methodology) 

• Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας (Presentation of Results) 

• Αξιολόγηση Ευρημάτων Έρευνας (Discussion of Results) 

• Συμπεράσματα (Conclusions) 

6.2.1. Περίληψη, Εισαγωγή, Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
Τα κεφάλαια αυτά έχουν ήδη περιγραφεί στα 6.1.1. – 6.1.3. και δεν χρειάζεται να 
προστεθεί τίποτα σε αυτό το σημείο. 

6.2.2.  Μεθοδολογικό Πλαίσιο Έρευνας (Methodology) 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια τα στάδια και οι ενέργειες 
που προβλέπονται για την εφαρμογή του σχεδίου εμπειρικής έρευνας. Δίδονται πλη-
ροφορίες για τον τρόπο συγκρότησης του δείγματος, την επιλογή της ερευνητικής 
στρατηγικής, την ανάπτυξη των ερευνητικών εργαλείων, τη μέτρηση της εγκυρότητας 
και αξιοπιστίας τους, κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για να αξιολογήσει ο 
αναγνώστης την ερευνητική στρατηγική καθώς και την αξιοπιστία και εγκυρότητα 
των ευρημάτων. 

6.2.3.  Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας (Presentation of Results) 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και περιγράφονται τα ευρήματα που προέκυψαν 
από την ανάλυση των δεδομένων σύμφωνα με το εννοιολογικό και μεθοδολογικό 
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πλαίσιο της έρευνας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε συνοπτικούς πίνακες και 
διαγράμματα τα οποία βοηθούν τον αναγνώστη στην ερμηνεία και καλύτερη κατανό-
ηση τους. Η παρουσίαση των ευρημάτων δομείται κυρίως με βάση τους στόχους και 
τις υποθέσεις έρευνας. Για κάθε ενότητα αποτελεσμάτων θα πρέπει να υποδεικνύεται 
η τεχνική ανάλυσης που ακολουθήθηκε καθώς και τυχόν περιορισμοί και επιπτώσεις 
στα ευρήματα της έρευνας. Θα πρέπει να τονιστεί πως η οργάνωση και ταξινόμηση 
των επιμέρους ενοτήτων παρουσίασης των αποτελεσμάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από συστηματικότητα, συνοχή και αλληλουχία. 

6.2.4.  Αξιολόγηση Ευρημάτων Έρευνας (Discussion of Results) 
Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην αποτελεσματική σύνδεση του θεωρητικού, μεθοδο-
λογικού και εμπειρικού τμήματος της ερευνητικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η ερμηνεία και διασύνδεση των σημαντικότερων πορι-
σμάτων με την προηγούμενη γνώση και το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο έρευνας, 
Ο σχολιασμός των ευρημάτων βασίζεται συνήθως στην ανακεφαλαίωση της εννοιο-
λογικής και μεθοδολογικής προσέγγισης σε συνδυασμό με τα σημαντικότερα πορί-
σματα της έρευνας. 

6.2.5.  Συμπεράσματα 
Τέλος η εργασία κλείνει με το κεφάλαιο των Συμπερασμάτων. Σε αυτή την περίπτω-
ση το κεφάλαιο περιλαμβάνει: α) την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την οριοθέ-
τηση της σημασίας τους σε σχέση με τη θεωρία και τη μεθοδολογία, β) την αξιολό-
γηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση 
και γ) τον εντοπισμό σημείων στα οποία δεν δόθηκε απάντηση, αιτιολόγηση τους, ε-
πισήμανση διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε συναφή μελλοντική έ-
ρευνα, καθώς και των ερωτημάτων/υποθέσων που προτείνονται για μελλοντική διε-
ρεύνηση. Τέλος το κεφάλαιο περιλαμβάνει μια αναφορά στις αδυναμίες της έρευνας. 

7.  Έκταση της Εργασίας  
Προσπαθήστε να μείνετε μέσα στα όρια (αριθμός λέξεων ή αριθμός σελίδων) που σας 
έχουν τεθεί και μη γράφετε φλυαρίες. «Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν» αλλά επίσης 
οδηγεί και σε ξεκάθαρη διατύπωση της σκέψης. Αν πιέσετε τον εαυτό σας να διατυ-
πώσει πολύπλοκα επιχειρήματα με λιγότερες λέξεις, τον πιέζετε να ανακαλύψει και 
να διατυπώσει την ουσία των επιχειρημάτων αυτών. 

Η έκταση της εργασίας σας κυμαίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος στα 
πλαίσια του οποίου εκπονείται. Ειδικά για πτυχιακές εργασίες οι προδιαγραφές έκτα-
σης είναι: 

Ατομικές Πτυχιακές Εργασίες 
Κατ’ ελάχιστο 10.000 και μέχρι το πολύ 18.000 λέξεις.  

Ομαδικές Πτυχιακές Εργασίες 
Τα παραπάνω προσαυξημένα κατά 30% για κάθε άτομο που συμμετέχει στην ομάδα 
εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Π.χ μια ομαδική πτυχιακή εργασία δύο ατόμων 
θα κυμαίνεται μεταξύ 13.000 και 25.000 λέξεων 

Στα προαναφερόμενα όρια δεν συμπεριλαμβάνονται: Πίνακες Περιεχομένων, Κείμε-
νο Εξωφύλλου, Κείμενο Ευχαριστιών, Βιβλιογραφία και Παραρτήματα 
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8.  Στυλ 
Είναι σημαντικό να αναπτύσσετε το προσωπικό σας στυλ και να γράφετε όσο πιο ξε-
κάθαρα γίνεται. Προσέξτε τη γραμματική σας, τη σύνταξη και τη χρήση της γλώσ-
σας. Σε κανένα δεν αρέσει να διαβάζει κακά δομημένες προτάσεις και κανένας δεν 
εντυπωσιάζεται από τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη και την κακή χρήση της 
γλώσσας. Προσπαθήστε να κρατήσετε τις προτάσεις σας όσο πιο σύντομες γίνεται 
και όταν τελειώστε ξαναδιαβάστε την εργασία σας πολλές φορές μέχρι να εντοπίσετε 
όσα πιο πολλά λάθη γίνεται. Δεν βλάπτει να ζητήστε βοήθεια και από κάποιον ο ο-
ποίος θα μπορεί να βελτιώσει το κείμενό σας. 

9.  Ορισμός συμβόλων  
Αν χρησιμοποιείτε διαγράμματα ή εξισώσεις πρέπει να ορίζετε ξεκάθαρα τα σύμβολα 
που χρησιμοποιείτε. Αν έχετε περιορισμούς στην έκταση της εργασίας είναι καλύτερα 
να προσπαθείτε να περιγράψετε τα επιχειρήματα σας με λέξεις παρά να παραθέτετε 
πολλά διαγράμματα και εξισώσεις. Οι εξισώσεις είναι δύσκολα κατανοητές από τον 
μέσο αναγνώστη και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν τα νοήματα που θέλετε 
να αναπτύξετε δεν μπορούν να αναπτυχθούν με λέξεις. 

10. Παραπομπές σε βιβλιογραφικές και άλλες πηγές 
Η Ακαδημαϊκή πρακτική απαιτεί να είναι τεκμηριωμένα όλα τα επιχειρήματα που 
αναφέρονται σε μια εργασία. Η τεκμηρίωση προκύπτει είτε από εξωτερικές πηγές 
(π.χ. άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, συλλογικούς τόμους, πηγές στο Inter-
net) που πρέπει να αναφέρονται σε κάθε περίπτωση είτε από στοιχεία τα οποία εσείς 
συλλέξατε και επεξεργαστήκατε. Στην περίπτωση των εξωτερικών πηγών αυτές πρέ-
πει να αναφέρονται τόσο στο σώμα του κειμένου σας όσο και σε ειδικό κεφάλαιο στο 
τέλος της εργασίας σας με τίτλο Βιβλιογραφία.  

Το πιο διαδεδομένο, διεθνώς, σύστημα βιβλιογραφικών παραπομπών/αναφορών είναι 
το σύστημα Harvard το οποίο έχει υιοθετηθεί και από το Τμήμα μας. Όλες οι αναφο-
ρές που κάνετε σε ιδέες, συγγραφείς, μοντέλα, στοιχεία κλπ για να υποστηρίξετε τις 
απόψεις σας πρέπει να επισημαίνονται με βάση το σύστημα αυτό το οποίο περιγρά-
φεται, με τη βοήθεια παραδειγμάτων, στις παραγράφους που ακολουθούν. 

Αν για παράδειγμα έχετε διαβάσει κάτι στη σελίδα 540 ενός βιβλίου με συγγραφέα 
τον Sugden που εκδόθηκε το 1995 και σας παρέπεμψε σε κάτι που έγραψε ο Schel-
ling το 1960 κάνετε την αναφορά σας στο σώμα του κειμένου σας με τον ακόλουθο 
τρόπο: 

“Με έναν τρόπο που μοιάζει με αυτόν του Schelling (1960), ο Sudgen (1995, σελ. 
540) παρουσιάζει το επιχείρημα ότι …….” 

Στο κεφάλαιο Βιβλιογραφία, στο τέλος της εργασίας σας θα πρέπει να παρουσιάσε-
τε, με αύξουσα αλφαβητική σειρά με βάση το επίθετο συγγραφέα (ή του πρώτου συγ-
γραφέα αν είναι περισσότεροι) όλες τις λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες σε ένα 
αναγνώστη ο οποίος ενδιαφέρεται να βρει και να διαβάσει τις βιβλιογραφικές πηγές 
που αναφέρατε. Το σύστημα Harvard προτείνει την ακόλουθη τυπολογία: 

Schelling, T. (1960). The Strategy of Conflict, Cam. Mass.: Harvard University Press  

Sugden, R. (1995). A theory of focal points, The Economic Journal, 105(2):533-550  
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Παρατηρούμε ότι η αναφορά στον Sugden είναι σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Σε 
αυτή την περίπτωση ο τίτλος του άρθρου αναφέρεται με κανονικά γράμματα ενώ ο 
τίτλος του περιοδικού με πλάγια γράμματα (ή με υπογράμμιση). Η αναφορά στον 
Schelling είναι σε βιβλίο. Όταν καταγράφομε βιβλία, ο τίτλος γράφεται με πλάγια 
γράμματα (ή με υπογράμμιση). Τέλος παρατηρούμε ότι οι σελίδες ακολουθούν άνω 
κάτω τελεία. Τέλος η ένδειξη 105(2):533-550 μετά τον τίτλου ενός Επιστημονικού 
Περιοδικού σημαίνει ότι το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύθηκε στον τόμο 105, τεύ-
χος 2 στις σελίδες 533 έως 550.  

11. Βιβλιογραφία 
Σύμφωνα με το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Harvard, οι εργασίες σας πρέπει 
να περιλαμβάνουν ένα κεφάλαιο με όλες τις βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμο-
ποιήσατε. Συμπεριλάβετε όλες τις πηγές σας. Η λίστα σας πρέπει να είναι αλφαβητι-
κά ταξινομημένη με βάση το επίθετο του πρώτου συγγραφέα και πρέπει να περιλαμ-
βάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ακολουθούν οδηγίες για τον τρόπο αναφοράς 
σε διάφορες πηγές. 

Όταν αναφέρεστε σε βιβλία ακολουθείτε το παρακάτω πρότυπο:  

Arrow, K. (1963). Social Choice and Individuals Values, 2
nd

 edition. New Haven: 
Yale University Press (1

st
 edn 1951)  

Όταν αναφέρεστε σε συλλογικούς τόμους (βιβλία που αποτελούνται από πολλά 
κεφάλαια διαφορετικών συγγραφέων υπό την επίβλεψη ενός ή περισσότερων 
editors): 
Hargreaves-Heap, S. and Hollis, M. (Εds.) (1994). Theory of Choice. Oxford: Black-
well  

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά αναφέρονται ως ακολούθως:  
Kagel, J., Battalio, R., Rachlin, H. and Green, L. (1981). Demand curves for animal 
consumers. Quarterly Journal of Economics, 96(6):1-15  

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους αναφέρονται ως εξής: 
Sugden, R. (1994). Spontaneous Order, in S. Hargreaves-Heap and M. Hollis (Eds.), 
Theory of Choice. Oxford: Blackwell  

Υλικό από το Internet 

Στη βιβλιογραφική λίστα σας αναφέρετε την πλήρη Web address (URL) αλλά δεν 
χρειάζεται να την αναφέρετε στο σώμα του κειμένου σας. Για παράδειγμα αν έχετε 
πάρει υλικό από το Site των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές, η πλήρης 
βιβλιογραφική αναφορά θα είναι: 

United Nations Environment Programme. (2004). Common questions about climate 
change: Introduction. Ημερομηνία Πρόσβασης 15/7/2007 στη διεύθυνση 
http://www.gcrio.org/ipcc/qa/01.html 

Στο σώμα του κειμένου σας θα γράψετε π.χ. «Η κλιματική αλλαγή είναι ……» 
(United Nations Environment Programme, 2004) 
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Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος συγγραφέας ή οργανισμός που έχει την ευθύνη της 
πληροφορίας που χρησιμοποιείτε από το Internet, τότε στη βιβλιογραφική σας λίστα 
θα γράψετε: 

Common questions about climate change: Introduction. (2004). Ημερομηνία Πρό-
σβασης 15/7/2007 στη διεύθυνση http://www.gcrio.org/ipcc/qa/01.html 

Στο σώμα του κειμένου σας θα γράψετε π.χ. «Η κλιματική αλλαγή είναι ……» 
(Common questions, 2004) … 

Σύμφωνα με το σύστημα Harvard, η λίστα που περιλαμβάνει όλες τις βιβλιογραφικές 
αναφορές που αναφέρονται στα κεφάλαια 10 και 11 θα είναι: 

Βιβλιογραφία 

Arrow, K. (1963). Social Choice and Individuals Values, 2
nd

 edition. New Haven: 
Yale University Press (1

st
 edn 1951)  

Common questions about climate change: Introduction. (2004). Ημερομηνία Πρό-
σβασης 15/7/2007 στη διεύθυνση http://www.gcrio.org/ipcc/qa/01.html 

Hargreaves-Heap, S. and Hollis, M. (Εds.) (1994). Theory of Choice. Oxford: Black-
well  

Kagel, J., Battalio, R., Rachlin, H. and Green, L. (1981). Demand curves for animal 
consumers. Quarterly Journal of Economics, 96(6):1-15  

Schelling, T. (1960). The Strategy of Conflict, Cam. Mass.: Harvard University Press  

Sugden, R. (1994). Spontaneous Order, in S. Hargreaves-Heap and M. Hollis (Eds.), 
Theory of Choice. Oxford: Blackwell  

Sugden, R. (1995). A theory of focal points, The Economic Journal, 105(2):533-550  

United Nations Environment Programme. (2004). Common questions about climate 
change: Introduction. Ημερομηνία Πρόσβασης 15/7/2007 στη διεύθυνση 
http://www.gcrio.org/ipcc/qa/01.html 

12. Υποσημειώσεις 
Όταν θέλετε να επισημάνετε κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στο κυρίως 
κείμενό σας τότε μπορείτε να το βάλετε σε μία υποσημείωση. Καλό είναι οι υποση-
μειώσεις να αποφεύγονται γιατί δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή ανάγνωση και 
κατανόηση της εργασίας σας. 

13. Πίνακες, Σχηματικές Παραστάσεις 
Στο κάτω μέρος κάθε Πίνακα με στατιστικά ή άλλα στοιχεία, ή σχηματικής παράστα-
σης, θα πρέπει να αναφέρετε την Πηγή. Π.χ. Πηγή: Μηνιαίο Δελτίο Στατιστικής Υ-
πηρεσίας, Ιούλιος 2007, ή Ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 
2006. Είναι αυτονόητο ότι όλες οι λεπτομέρειες της πηγής σας θα πρέπει να αναφέ-
ρονται στο κεφάλαιο βιβλιογραφία όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 11. 
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14.  Λογοκλοπή (Plagiarism)  
Αν χρησιμοποιείτε ιδέες, διαγράμματα, εκφράσεις κλπ από κάποιο βιβλίο ή άρθρο, 
πρέπει να αναφέρεστε στην πηγή. Αν δεν το κάνετε τότε έχετε διαπράξει λογοκλοπή 
η οποία είναι αντιδεοντολογική και επιπλέον στοιχειοθετεί και ποινικό αδίκημα. 

Λογοκλοπή είναι η, χωρίς αναγνώριση, χρήση της δουλειάς άλλων συμπεριλαμβανο-
μένων και των συμφοιτητών σας. Το Τμήμα δεν ανέχεται την Λογοκλοπή, την θεωρεί 
ως κλοπή πνευματικής δουλειάς άλλων και δεν πρόκειται να κάνει δεκτές εργασίες 
σας αν επισημανθεί η πρακτική αυτή.  

15. Εξώφυλλο, Πίνακες Περιεχομένων, Παραρτήματα 
Παρά το ότι δεν αποτελούν την ουσία μερικά «στολίδια» της εργασίας σας βοηθούν 
τον αναγνώστη. Για παράδειγμα θα πρέπει να υπάρχει ένα εξώφυλλο, με τον τίτλο τη 
εργασίας, τον συγγραφέα (ή τους συγγραφείς) και την ημερομηνία εκπόνησης (συγ-
γραφής. Αμέσως μετά υπάρχει ένας Πίνακας Περιεχομένων στον οποίον περιλαμβά-
νονται οι τίτλοι όλων των αριθμημένων κεφαλαίων και υπο-κεφαλαίων σας, μαζί με 
τους αριθμούς σελίδων, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να παρακολουθεί ευκολότερα 
την δομή του κειμένου σας (συνήθως δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αρίθμηση 
πέραν του τρίτου επιπέδου).  

Σε περιπτώσεις εκτεταμένων εργασιών (πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, βιβλία, 
διδακτορικές διατριβές κλπ) καλό είναι αμέσως μετά τον Πίνακα Περιεχομένων να 
υπάρχει ένας Πίνακας Σχεδιαγραμμάτων και ένα Πίνακας Πινάκων που περιλαμβά-
νονται στο κείμενο. Τόσο τα σχεδιαγράμματα όσο και οι πίνακες πρέπει να είναι α-
ριθμημένοι. 

Τέλος σε περιπτώσεις που θέλετε να συμπεριλάβετε ερευνητικά εργαλεία που χρησι-
μοποιήσατε ή υλικό πάνω στο οποίο βασίσθηκε η δουλειά σας, καλό είναι αυτό το υ-
λικό να παρατίθεται στα πλαίσια παρατημάτων τα οποία είναι αριθμημένα και βρί-
σκονται στο τέλος του κειμένου σας, μετά την βιβλιογραφία. 

16. Χαρακτηριστικά Κειμένου 
Τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά του κειμένου σας πρέπει να είναι: 

Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12 στιγμές, Αυτόματος Συλλαβισμός. 

Παράγραφος: Πλήρης Στοίχιση, Διάστιχο 1,5, Απόσταση παραγράφων 6 στιγμές με-
τά 

Περιθώρια: Δεξιά και αριστερά 3 εκατοστά. Πάνω και κάτω 2,5 εκατοστά. 

Τίτλοι: Times New Roman, 12 στιγμές, έντονα, πλήρης στοίχιση, διάστιχο 1,5, από-
σταση παραγράφων 6 στιγμές μετά, αριθμημένη διάρθρωση μέχρι τρίτο επί-
πεδο. 
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