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1. Εισαγωγικά 

Το ΔΜΠΣ Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία ανάπτυξε ένα πρότυπο (template) 

έγγραφο για τη συγγραφή της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας των φοιτητών του. 

Το πρότυπο αποτελεί ένα προκαθορισμένο υπόδειγμα με σκοπό την ομοιομορφία του 

εγγράφου και τη γρήγορη μορφοποίησή του. Σ’ αυτό το πρότυπο έχουν ήδη καθοριστεί 

τα κυριότερα στοιχεία που αφορούν τη μορφοποίηση του εγγράφου, όπως για 

παράδειγμα: το μέγεθος της σελίδας, η γραμματοσειρά του κειμένου, οι εσοχές στις 

παραγράφους, η θέση των σχημάτων, οι λεζάντες κ.ά. Προτείνεται, επομένως, να 

συγγράψετε την εργασία σας εξαρχής πάνω στο πρότυπο αρχείο (Πρότυπο-

Διπλωματικής.docx), διαγράφοντας ή τροποποιώντας τα περιεχόμενά του.  

Οι προδιαγραφές μορφοποίησης της διπλωματικής εργασίας εφαρμόζονται με 

συνέπεια εφόσον οι φοιτητές χρησιμοποιήσουν τα αντίστοιχα «στυλ» (βλ. Σχήμα 1), τα 

οποία διατίθενται στο πρότυπο αρχείο. Τα βήματα για την εφαρμογή των «στυλ» 

μορφοποίησης είναι τα εξής: 

Βήμα 1: Επιλέγετε το κείμενο που επιθυμείτε να μορφοποιήσετε 

Βήμα 2: Ανοίγετε το παράθυρο της συλλογής στυλ (βλ. Σχήμα 1) το οποίο 

βρίσκεται στην κεντρική καρτέλα 

Βήμα 3: Επιλέγετε το κατάλληλο στυλ μορφοποίησης (βλ. Σχήμα 2)  

 

 

Σχήμα 1: Συλλογή στυλ 

 

 

Σχήμα 2: Παράθυρο συλλογής στυλ  

Κεντρική καρτέλα 

Άνοιγμα παραθύρου 

Επιλογή στυλ 
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2. Στυλ μορφοποίησης 

 

Στυλ Εφαρμογή στυλ 

Επικεφαλίδα 1 Επικεφαλίδα κεφαλαίου 

Επικεφαλίδα 2 Επικεφαλίδα 1ης ενότητας   

Επικεφαλίδα 3 Επικεφαλίδα 2ης ενότητας   

Επικεφαλίδα 4 Επικεφαλίδα 3ης ενότητας   

Επικεφαλίδα 5 Επικεφαλίδα 4ης ενότητας   

Βασικό Πρώτη παράγραφος 

Βασικό-εσοχή Επόμενες παραγράφους 

Σχήμα Σχήματα (οτιδήποτε άλλη μορφή παρουσίασης δεδομένων 

εκτός από πίνακα π.χ. γραφήματα, εικόνες, σχέδια, χάρτες) 

Σχήμα-λεζάντα Λεζάντα σχημάτων* 

Τοποθετείται πάντα κάτω από το σχήμα 

Πίνακας-γράμματα Γράμματα Πίνακα* (παρουσίαση δεδομένων σε μορφή 

πίνακα) 

* προσοχή το στυλ που εφαρμόζεται αλλάζει μόνο το κείμενο 

του πίνακα. Η θέση του πίνακα πρέπει να τοποθετείται στο 

κέντρο 

Πίνακας-λεζάντα Λεζάντα πίνακα* 

Τοποθετείται πάντα πάνω από τον πίνακα 

Πηγή Λεζάντα πηγών σε πίνακες και σχήματα* 

Τοποθετείται πάντα ακριβώς μετά το τέλος του πίνακα ή του 

σχήματος 

Κενή γραμμή Μετά τη λεζάντα του σχήματος εφόσον ξεκινάει νέα ενότητα 

Μετά το τέλος του πίνακα εφόσον ξεκινάει νέα ενότητα 
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3. Επιλογές μορφοποίησης 

2.1 Διαμόρφωση σελίδας 

Μέγεθος σελίδας: Α4 (21×29.7) 

Περιθώρια σελίδας:  

Επάνω 2,5 εκ. 

Κάτω 2,5 εκ. 

Δεξιά 3,0 εκ. 

Αριστερά 3,0 εκ. 

Κεφαλίδα: 1,1 εκ. 

Υποσέλιδο: 1,1 εκ. 

2.2 Επικεφαλίδα κεφαλαίου  

Στυλ: Επικεφαλίδα 1 

Γραμματοσειρά: Times New Roman 

Μέγεθος: 14 στ. 

Στυλ: Έντονη γραφή (bold) 

Στοίχιση: Αριστερά 

Διάστημα: 
 

Πριν 0 στ. 

Μετά 24 στ. 

Διάστιχο: Μονό 

2.3 Επικεφαλίδες ενοτήτων 

Στυλ: Επικεφαλίδα 2 έως Επικεφαλίδα 5 

Γραμματοσειρά: Times New Roman 

Μέγεθος: 12 στ. 

Στυλ: Έντονη γραφή (bold) 

Στοίχιση: Πλήρης 

Διάστημα: 

 

Πριν 18 στ. 

Μετά 10 στ. 

Διάστιχο: Μονό 
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2.4 Διαμόρφωση παραγράφων  

Στυλ: Βασικό, Βασικό-εσοχή 

Γραμματοσειρά: Times New Roman 

Μέγεθος: 12 στ. 

Στυλ: Κανονικό 

Στοίχιση: Πλήρης  

Διάστημα: 
 

Πριν 6 στ. 

Μετά 6 στ. 

Διάστιχο: 1,5 γραμμή 

Εσοχή:  

Πρώτη παράγραφος 0 εκ. 

Επόμενες 1 εκ. 

2.5 Σχήματα 

Στυλ: Σχήμα 

Στοίχιση: Κέντρο 

Διάστημα: 

 

Πριν 18 στ. 

Μετά 0 στ. 

Διάστιχο: Μονό 

2.6 Λεζάντα σχημάτων 

Στυλ: Σχήμα-λεζάντα 

Γραμματοσειρά: Times New Roman 

Μέγεθος: 11 στ. 

Στυλ: Πλάγια 

Στοίχιση: Κέντρο 

Διάστημα: 

 

Πριν 6 στ. 

Μετά 18 στ. 

Διάστιχο: Μονό 
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2.7 Γράμματα πινάκων 

Στυλ: Πίνακας-γράμματα 

Γραμματοσειρά: Times New Roman 

Μέγεθος: 12 στ. 

Στυλ: Κανονικό 

Στοίχιση: Αριστερά  

Διάστημα: 

 

Πριν 4 στ. 

Μετά 4 στ. 

Διάστιχο: Μονό 

2.8 Λεζάντα πινάκων 

Στυλ: Πίνακας-λεζάντα 

Γραμματοσειρά: Times New Roman 

Μέγεθος: 11 στ. 

Στυλ: Πλάγια 

Στοίχιση: Κέντρο 

Διάστημα: 

 

Πριν 18 στ. 

Μετά 6 στ. 

Διάστιχο: Μονό 

2.9 Λεζάντα πηγών 

Στυλ: Πηγή 

Γραμματοσειρά: Times New Roman 

Μέγεθος: 9 στ. 

Στυλ: Κανονικό 

Στοίχιση: Κέντρο 

Διάστημα: 
 

Πριν 3 στ. 

Μετά 10 στ. 

Διάστιχο: Μονό 
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4. Σημαντικές παρατηρήσεις μορφοποίησης 

 Οι σελίδες από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το τέλος αριθμούνται σειριακά με χρήση 

αραβικής αρίθμησης (π.χ. 1, 2, 3, κ.ο.κ.). Οι σελίδες που προηγούνται αριθμούνται 

με λατινική αρίθμηση (βλ. πρότυπο αρχείο: Πρότυπο-Διπλωματικής.docx). 

 Κάθε νέο κεφάλαιο ξεκινά σε νέα σελίδα. 

 Δεν βάζουμε τελεία στο τέλος των επικεφαλίδων και των λεζάντων. 

 Δεν χρησιμοποιούμε συλλαβισμό στο κείμενο. 

 Δεν αφήνουμε κενή γραμμή/διάστημα μεταξύ παραγράφων. Κενή γραμμή 

τοποθετείται μόνο στα σχήματα/πίνακες εφόσον μετά από αυτά αρχίζει καινούργια 

ενότητα. 

 Τα σχήματα και οι πίνακες αριθμούνται ανά κεφάλαιο. 

 Τα σχήματα και οι πίνακες έχουν πάντα ένα σύντομο τίτλο που περιγράφει το 

περιεχόμενό τους. 

 Τα σχήματα και οι πίνακας αναφέρονται πάντα μέσα στο σώμα του κειμένου. 

 Τα σχήματα και οι πίνακας πρέπει να εισάγονται πλησιέστερα στο σημείο αναφοράς 

τους. 
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5. Περιεχόμενα διπλωματικής εργασίας 

Πρώτες σελίδες (frontpages) 

Σελίδα τίτλου  

Copyright 

Υπεύθυνη δήλωση 

Σελίδα με αναφορά στη Τριμελή Επιτροπή 

Αφιέρωση (προαιρετικό) 

Ευχαριστήριο σημείωμα  

Περίληψη 

Abstract 

Πίνακας περιεχομένων 

Κατάλογος πινάκων (εφόσον υπάρχουν πίνακες) 

Κατάλογος σχημάτων (εφόσον υπάρχουν σχήματα) 

Κατάλογος εικόνων (εφόσον υπάρχουν σχήματα) 

Συντομογραφίες & Ακρωνύμια (εφόσον υπάρχουν συντομογραφίες) 

 

Κύριο μέρος (ενδεικτικά κεφάλαια)** 

Εισαγωγή 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Ανάλυση 

Πορίσματα  

Συμπεράσματα 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

 

Σελίδες τέλους 

Παραρτήματα (σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο) 

 

** Το κύριο μέρος της εργασίας διαμορφώνεται ανάλογα με το ερευνητικό αντικείμενο 

και τις οδηγίες του επιβλέποντα καθηγητή. Εδώ παρουσιάζονται ορισμένες ενδεικτικές 

και γενικές ενότητες. 
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6. Copyright & Σημείωμα αδειοδότησης 

Προτείνεται ιι φοιτητές/τριές να δηλώνουν στη δεύτερη σελίδα της εργασίας το copyright 

(πνευματικά δικαιώματα) και συγχρόνως να επιλέγουν και κάποια από τις γνωστές άδειες 

creative commons. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα παρακάτω σχετικά στοιχεία: 

 

Copyright 

© Όνομα Επώνυμο, Έτος 

© ΑΠΘ 

Με την επιφύλαξη ορισμένων δικαιωμάτων (some rights reserved) 

 

 

Σημείωμα αδειοδότησης 

Ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου αυτού, παραχωρώ το έργο μου με άδεια 

Creative Commons: 

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ‘Εργα4.0, Διεθνής έκδοση 

 

 

 

Αυτή η άδεια είναι η πιο περιοριστική από τις έξι κύριες άδειες, επιτρέποντας μόνο στους 

άλλους να μεταφορτώνουν τα έργα σας και να τα μοιράζονται με άλλους, αρκεί να σας 

αποδίδουν αναγνώριση/ credit, αλλά δεν μπορούν να τα αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, 

ή να τα χρησιμοποιήσουν εμπορικά (βλ. σχετικά: https://www.lib.auth.gr/el/ανοικτές-

άδειες). 

Εφόσον επιθυμείτε μια διαφορετική άδεια χρήσης. Χρησιμοποιείστε το μηχανισμό 

επιλογής κατάλληλης άδειας Creative Commons:  

https://creativecommons.org/choose/?lang=el 

 

https://www.lib.auth.gr/el/ανοικτές-άδειες
https://www.lib.auth.gr/el/ανοικτές-άδειες
https://creativecommons.org/choose/?lang=el

