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ΞΑΝΘΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μια διπλωματική εργασία αποτελείται τυπικά από:
1. Εξώφυλλο
2. Πρόλογο
3. Ευχαριστίες
4. Πίνακα Περιεχομένων
5. Πίνακα Σχημάτων
6. Κατάλογο Πινάκων
7. Περίληψη (ελληνικά/αγγλικά)
8. Κυρίως μέρος
9. Συμπεράσματα-Προτάσεις
10. Βιβλιογραφία
11. Παράρτημα (παραρτήματα)
12. Κατάσταση ακρωνυμίων, συμβολισμών
13. Οπισθόφυλλο
1. Εξώφυλλο: Είναι τυποποιημένο φύλλο. Η σύνταξη του εξώφυλλου και ένα
ενδεικτικό εξώφυλλο φαίνονται στο παράρτημα.
2. Πρόλογος : Έχει έκταση 1-3 σελίδες και δεν είναι τυποποιημένος.
Συνήθως γίνεται σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της εργασίας και των
κεφαλαίων, και το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ περιγράφεται ο σκοπός και οι
στόχοι της διπλωματικής εργασίας
3. Ευχαριστίες : Συνήθως γίνεται μνημόνευση των συντελεστών που
βοήθησαν στην ολοκλήρωση της εργασίας.
4. Πίνακα Περιεχομένων: Αναγράφονται οι τίτλοι των ενοτήτων της
εργασίας κατάλληλα αριθμημένοι και οι αντίστοιχες σελίδες. Ενδεικτικός
Πίνακας Περιεχομένων υπάρχει στο Παράρτημα.
5. Πίνακα Σχημάτων: Παράρτημα
6. Κατάλογο Πινάκων: Παράρτημα
7. Περίληψη: Αποτελείται υποχρεωτικά από τον τίτλο της διπλωματικής, το
όνομα του επιβλέποντα, το όνομα του υποψήφιου και μια σύντομη

περιγραφή που περιγράφει τον σκοπό και τους στόχους της εργασίας
καθώς και τα σημαντικότερα συμπεράσματα. Επίσης περιλαμβάνει και 3-4
λέξεις κλειδιά (keywords) που χαρακτηρίζουν την εργασία. Συντάσσεται
στα ελληνικά και στα αγγλικά και δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200 λέξεις για
κάθε γλώσσα.
8. Κυρίως μέρος :
Περιεχόμενα κεφαλαίου: Πριν από την ανάπτυξη κάθε κεφαλαίου και
μετά τον τίτλο του τοποθετούνται τα περιεχόμενα του κεφαλαίου με 10
γραμματοσειρά. Δείγμα των περιεχομένων ενός κεφαλαίου υπάρχει στο
Παράρτημα.
Σύνοψη: Κάθε κεφάλαιο κλείνει με μια σύνοψη όπου σύντομα
περιγράφεται το κεφάλαιο που αναπτύχθηκε και το κεφάλαιο που ακολουθεί.
Δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200 λέξεις.

Διαμόρφωση Σελίδας (Page setup): Για τα περιθώρια (margins) ενδείκνυται
να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω όρια:
•

Επάνω (Top): 2,5

•

Κάτω (Bottom): 2,5

•

Αριστερά (Left): 2,5

•

Δεξιά (Right): 2,5

•

Βιβλιοδεσία (Gutter): 0

•

Κεφαλίδα (Header): 1,25

•

Υποσέλιδο (Footer): 1,25

Γραμματοσειρά: Συνιστάται η χρήση της Arial Narrow. Το ενδεδειγμένο
μέγεθος γραμματοσειράς είναι 11, για τις παραγράφους και 12 για τις
επικεφαλίδες.

Επικεφαλίδες:
•

Οι βασικές ενότητες (κεφάλαια) γράφονται με έντονη γραφή (bold),
κεφαλαία, ξεκινώντας από την αρχή της σειράς (αριστερή στοίχιση) και
μέγεθος γραμματοσειράς 13.

•

Οι τίτλοι των υποενοτήτων του κάθε κεφαλαίου (παράγραφοι)
γράφονται με μικρά γράμματα, με έντονη γραφή (bold), ξεκινώντας από
την αρχή της κάθε σειράς και μέγεθος γραμμάτων 12.

•

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υποπαράγραφοι τότε οι τίτλοι
τους γράφονται με μικρά γράμματα, με έντονη γραφή (bold),
ξεκινώντας από την αρχή της κάθε σειράς (αριστερή στοίχιση) και με
μέγεθος γραμματοσειράς 11.

Πρέπει να γίνεται αρίθμηση των επικεφαλίδων των ενοτήτων και να
τηρείται σταθερό κενό μεταξύ αριθμού – τίτλου.
Παράγραφοι: Οι παράγραφοι πρέπει να έχουν πλήρη στοίχιση και να
ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Εσοχές δεξιά και αριστερά δεν υπάρχουν, μεταξύ
των παραγράφων υπάρχει διάστημα 2 (πολλαπλό) και η απόσταση των
γραμμών μέσα στην παράγραφο (διάστιχο) να είναι 1,3 (πολλαπλό).
Πίνακες:
Λεζάντα πίνακα: Μπαίνει πάνω από τον πίνακα, ξεκινώντας από την αρχή
της σειράς. Περιλαμβάνει αρίθμηση, τίτλο, βιβλιογραφική αναφορά. Σε
περίπτωση που γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφία με βάση το νούμερο αυτής
(σύστημα Α), αναγράφεται το νούμερο στο τέλος της λεζάντας. Στην άλλη
περίπτωση (σύστημα Β) αναγράφεται ο (οι) συγγραφέας στο τέλος της
λεζάντας.

Αρίθμηση πινάκων: Συνήθως αριθμούνται κατά κεφάλαιο.
π.χ.:
Αριθμός κεφαλαίου
Αριθμός πίνακα
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.: Τίτλος πίνακα, (νούμερο αναφοράς της βιβλιογραφίας) ή
(όνομα συγγραφέα, ημερομηνία έκδοσης)

Να διατηρείται σταθερό κενό
ή ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1.1: (σε περίπτωση που η εργασία χωρίζεται σε μέρη Α, Β
κλπ.).
Τίτλος πίνακα: Πρέπει να είναι ολοκληρωμένος και «αυτάρκης», δηλαδή να
μην παραπέμπει αλλού, να είναι ανεξάρτητος, και τοποθετείται πάνω από τον
Πίνακα.
Θέση πίνακα: Ο πίνακας προτιμάται στο κέντρο της σελίδας και σε θέση
«portrait».
Περιεχόμενο στηλών πίνακα: Προτιμάται να είναι κεντραρισμένο (centered)
(όπου είναι δυνατόν).

Σημεία προσοχής:
1) Οι πίνακες δεν πρέπει να κόβονται (εκτός από τους πολυσέλιδους, οι
οποίοι καλό είναι να συμπεριλαμβάνονται σε παράρτημα).
2) Μέσα στο κείμενο να γίνεται αναφορά μόνο στον αριθμό του πίνακα. π.χ.:
στον πίνακα 1.1. και να μη γίνεται χρήση της έκφρασης «στον παραπάνω
(κάτω) πίνακα 1.1», ώστε να υπάρχει ελευθερία επιλογής της θέσης του
πίνακα στο κείμενο.
3) Να υπάρχει ομοιομορφία π.χ. να χρησιμοποιείται παντού η έκφραση
«στον πίνακα 1.1» και όχι μια «στον πίνακα 1.1» και μια «στον πίν. 1.1».

Εικόνες:
Λεζάντα εικόνας: Μπαίνει κάτω από την εικόνα, ξεκινώντας από την αρχή
της σειράς. Περιλαμβάνει αρίθμηση, τίτλο, βιβλιογραφική αναφορά.
Αρίθμηση εικόνων: Γίνεται ακριβώς όμοια όπως και η αρίθμηση των
πινάκων, αλλά είναι ανεξάρτητη από την αρίθμηση των πινάκων.
Τίτλος εικόνας: Να ακολουθηθεί ότι αναφέρεται και στους πίνακες.
Θέση εικόνας: Κατά προτίμηση στο κέντρο και σε θέση «portait».
Σημεία προσοχής: Να τηρηθεί ότι και στους πίνακες.
Νούμερα: Στους δεκαδικούς αριθμούς να προτιμάται η ελληνική υποδιαστολή
και όχι η τελεία (π.χ. 2,34 και όχι 2.34). Στα νούμερα με πολλά δεκαδικά
ψηφία καλό είναι να υπάρχει ομοιομορφία μόνο δύο ψηφίων μετά την
υποδιαστολή, εκτός και αν η φύση των αριθμών επιβάλει διαφορετικά.
Μονάδες: Κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται διεθνείς συμβολισμοί (SI),
π.χ. a για το έτος, t για το χρόνο, € για Ευρώ, να διατηρείται σταθερή
απόσταση ενός κενού μεταξύ της τιμής και της μονάδας π.χ. 5 m και να
υπάρχει ομοιομορφία σε όλο το κείμενο.
Αρίθμηση σελίδων:

Γίνεται

διαφορετική αρίθμηση

σελίδων α) των

περιεχομένων και β) του κυρίως μέρους και των υπολοίπων μέχρι την
τελευταία σελίδα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αρίθμησης (σχετικά με το είδος,
τη θέση του νούμερου, τα επιπλέον που θα αναφέρονται) και η επιλογή είναι
ελεύθερη. Συνιστάται η χρήση λατινικής αρίθμησης (I, II, III,…) για τα
περιεχόμενα και αρίθμηση με νούμερα (1, 2, 3,...) για το κυρίως μέρος που
αρχίζει από την εισαγωγή. Συνήθως ο αριθμός της σελίδας αναγράφεται στο
κέντρο του υποσέλιδου (footer) ενώ το όνομα του Εργαστηρίου στην κεφαλίδα
(header). Υπόδειγμα του συνιστάμενου τρόπου αρίθμησης υπάρχει στο
Παράρτημα.
Σημείωση: Η σελιδοποίηση στο κυρίως μέρος πρέπει να είναι ενιαία
ανεξάρτητα από το αν αυτό χωρίζεται σε μέρη Α, Β κλπ.

Συμπεράσματα-Προτάσεις: Το κυρίως μέρος να κλείνει με ένα κεφάλαιο
(που δεν θα φέρει τον τίτλο κεφάλαιο) με τίτλο «Συμπεράσματα-Προτάσεις»
έκτασης τριών-τεσσάρων σελίδων, όπου θα συνοψίζονται τα βασικά σημεία
της εργασίας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν, σε συμφωνία με αυτά
που είχαν περιγραφεί στον Πρόλογο, καθώς και μια περιγραφή των
προτάσεων για περαιτέρω εξέλιξη της εργασίας.
Ράχη: Η ράχη της διπλωματικής εργασίας είναι τυποποιημένη. Οι φοιτητές
παραλαμβάνουν

το

αντίστοιχο

αρχείο

από

τον

επιβλέποντα

και

συμπληρώνουν κατάλληλα τα αντίστοιχα πεδία. Η ράχη τυπώνεται ή
επικολλάται στην διπλωματική εργασία σε όλο το μήκος του τεύχους.
Υπόδειγμα της ράχης υπάρχει στο Παράρτημα.
Γενικές συμβουλές:
•

Στο λόγο να χρησιμοποιείται η παθητική φωνή. Απαγορεύονται τα α’
ενικό και α’ πληθυντικό πρόσωπο.

•

Η εκτύπωση να γίνεται και στις δύο όψεις της σελίδας. Μονή εκτύπωση
δεν είναι αποδεκτή.

•

Να ακολουθούνται οι γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες και να
αποφεύγονται οι μακρές προτάσεις.

•

Στο κείμενο να αποφεύγεται η έντονη και η υπογεγραμμένη γραφή
(bold, underline) και για έμφαση να προτιμάται η λοξή γραφή (italic ή
inclined).

•

Μεταξύ των λέξεων κατά την πληκτρολόγηση να υπάρχει μόνο ένα
κενό.

•

Να υπάρχει κενό μετά από τα σημεία στίξης (. , : κλπ).

•

Τα εισαγωγικά να είναι ελληνικά («…») και όχι αγγλικά (“…”).

•

Να αποφεύγονται οι κενές σελίδες (π.χ. κατά το ξεκίνημα καινούργιου
κεφαλαίου να μην αφήνεται κενή η προηγούμενη σελίδα).

•

Να υπάρχει γενικά ομοιομορφία π.χ. στον τρόπο αρίθμησης των
πινάκων (εικόνων), στα σύμβολα μονάδων, στον τρόπο γραψίματος
ονομάτων, περιοχών κλπ.

•

Συνιστάται τα διάφορα σχήματα, διαγράμματα και οι εικόνες να μην
είναι έγχρωμα. Σε αντίθετη περίπτωση τα πάχη των γραμμών και ο
χρωματισμός να επιλέγονται κατάλληλα ώστε η παρουσίαση να είναι
ευκρινής και άνετη στον αναγνώστη.

•

Στην περίπτωση χρήσης μαθηματικών συμβόλων να γίνεται διάκριση
αυτών από το κείμενο (π.χ. να γίνεται χρήση του equation editor: insert,
object, Microsoft equation editor 3.0).

Βιβλιογραφία: Μετά από κάθε κεφάλαιο αναγράφονται όλες οι πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν

(τίτλος

βιβλίου,

όνομα

συγγραφέως,

έκδοση

και

ημερομηνία εκδόσεως). Υπάρχουν δύο τρόποι αναφοράς των βιβλιογραφιών:
το σύστημα Α και το σύστημα Β.
Στο σύστημα Α οι βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο αναγράφονται με
νούμερα σε τετράγωνες παρενθέσεις π.χ. [1], [2], ενώ στην κατάσταση των
αναφορών γράφονται με τη σειρά που απαντιούνται στο κείμενο. Παρακάτω
παραθέτονται κάποια παραδείγματα καταχώρησης των βιβλιογραφικών
αναφορών στην κατάσταση αναφορών για κάθε είδος βιβλιογραφίας
σύμφωνα με το σύστημα Α:
Άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό:
[α/α]

Όνομα

συγγραφέα(ων),

«τίτλος

άρθρου»,

τίτλος

περιοδικού,

τόμος/τεύχος (χρονολογία) σελίδες.
Παράδειγμα:
[1] Carraghan, R., and Pardalos, P.M., «An exact algorithm for the maximum
clique problem», Operations Research Letters 9/6 (1990) 375-382.

Τίτλος βιβλίου:
[α/α] Όνομα συγγραφέα(ων), τίτλος βιβλίου, εκδοτικός οίκος, τόπος,
χρονολογία.
Παράδειγμα:
[2] Jensen, A., Traffic Opperational Research, Futurology, North-Holland,
Amsterdam, 1980.

Άρθρο συνεδρίου:
[α/α] Όνομα συγγραφέα(ων), «τίτλος άρθρου», σε: όνομα(τα) εκδοτών του
βιβλίου των πρακτικών, τίτλος του βιβλίου των πρακτικών, εκδοτικός οίκος,
τόπος, χρονολογία, σελίδες.
Παράδειγμα:
[3] Powell, M.J.D., «A view of nonlinear optimization» in: J.K. Lenstra, A.H.G.
Rinnooy kan and A. Schrijder (eds.), History of Mathematical
Programming, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1991, 119-125.

Υπόλοιπα:
[α/α] Όνομα συγγραφέα(ων), «τίτλος κειμένου», χαρακτηρισμός κειμένου,
εκδοτικός οίκος, τόπος, χρονολογία.
Παράδειγμα:
[4] Sarkar, D., and Zangwill, «File and work transfer in cyclic queue systems»,
Technical Paper, AT & T Bell Laboratories, Holmdel, NJ, 1990.

Στο σύστημα Β οι βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο αναγράφονται με τα
ονόματα των συγγραφέων και τη χρονολογία εκδόσεως σε παρένθεση, ενώ
στην κατάσταση των αναφορών γράφονται με αλφαβητική σειρά. Παρακάτω
παραθέτονται κάποια παραδείγματα καταχώρησης των βιβλιογραφικών
αναφορών στην κατάσταση αναφορών για κάθε είδος βιβλιογραφίας
σύμφωνα με το σύστημα Β:

Άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό:
Όνομα συγγραφέα(ων) (χρονολογία), «τίτλος άρθρου», τίτλος περιοδικού,
τόμος/τεύχος, σελίδες.
Παράδειγμα:
Carraghan, R., and Pardalos, P.M. (1990), «An exact algorithm for the
maximum clique problem», Operations Research Letters 9/6, 375-382.
Τίτλος βιβλίου:
Όνομα συγγραφέα(ων) (χρονολογία), τίτλος βιβλίου εκδοτικός οίκος, τόπος.
Παράδειγμα:
Jensen, A. (1980), Traffic, Operational Research, Futurology, North-Holland,
Amsterdam.
Άρθρο συνεδρίου:
Όνομα συγγραφέα(ων) (χρονολογία), «τίτλος άρθρου», σε: όνομα(τα)
εκδοτών του βιβλίου των πρακτικών, τίτλος του βιβλίου των πρακτικών,
εκδοτικός οίκος, τόπος, σελίδες.
Παράδειγμα:
Powell, M.J.D. (1991), «A view of nonlinear optimization», in: J.K. Lenstra,
A.H.G. Rinnooy Kan and A. Schrijder (eds.), History of Mathematical
Programming, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 119-125.
Υπόλοιπα:
Όνομα συγγραφέα(ων) (χρονολογία), «τίτλος κειμένου», χαρακτηρισμός
κειμένου, εκδοτικός οίκος, τόπος.
Παράδειγμα:
Sarkar, D. 1990, and Zangwill, «File and work transfer in cyclic queue
systems», Technical Paper, AT&T Bell Laboratories, Holmdel, NJ.

Διπλωματική εργασία:
Γενικά η καταχώρηση διπλωματικών εργασιών γίνεται ως εξής:
Όνομα συγγραφέα(ων) (χρονολογία), «τίτλος διπλωματικής», Τμήμα …,
Τομέας, Εργαστήριο …, Επιβλέπων: …, Ξάνθη, μήνας.
Παράδειγμα:
Βλαχάκης, Ι., (2003) “Δυνατότητες βελτιστοποίησης της θερμικής προστασίας
κτιρίων κατοικιών στις 3 κλιματολογικές ζώνες της Ελλάδας”, Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τομέας, Εργαστήριο Κατασκευής
Συσκευών Διεργασιών, Επιβλέπων: Κ. Παπακώστας, Θεσσαλονίκη Μάρτιος.
Παρατήρηση: Μέσα στο κείμενο οι αναφορές δεν μπαίνουν σε τίτλους
(επικεφαλίδες), αλλά εντός των παραγράφων και στο τέλος των προτάσεων.
Παράρτημα: Μπαίνει μετά τη βιβλιογραφία και ενδείκνυται να γίνεται
σελιδοποίηση ως συνέχεια της προηγούμενης. Σε περίπτωση πολλών
παραρτημάτων καλό είναι να χωρίζονται σε μέρη για να διευκολύνεται η
αναφορά σε αυτά μέσα στο κείμενο.
Κατάσταση με ακρωνύμια – συμβολισμούς: Μπορεί να αποτελεί μέρος του
παραρτήματος.

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη
προϊόντος με έμφαση στην επιλογή υλικού
και στις τεχνολογίες παραγωγής,
περίπτωση οδοντωτού τροχού
Καρκάνης Μανούσος
Αρ. Μητρώου 707

Ξάνθη, Νοέμβριος 2012
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