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Διζαγωγή 

 

ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό ηνπ ΠΜ (άξζξν 4), ε ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ γηα 

ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ηνπ ΠΜ-ΥΛ&Γ νξίδεηαη 

ζε ηξία (3) δηδαθηηθά εμάκελα, εθ ησλ νπνίσλ ην ηξίην απνηειεί ρξόλν γηα ηελ 

εθπόλεζε  Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

Δπί πιένλ ζην άξζξν 6 (παξάγ. 6.7) θαη όζνλ αθνξά ζηε Γηαδηθαζία Δθπόλεζεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, κεηαμύ ησλ άιισλ, αλαθέξνληαη:  

Ζ απνδνρή ηεο πξόηαζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή γηα έξεπλα επηθπξώλεηαη από 

ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ 

ηνπ Β΄ εμακήλνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

νξίδεηαη από ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ηξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζηελ νπνία  

ν θνηηεηήο παξνπζηάδεη ηα θύξηα ζεκεία ηεο εξγαζίαο, κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. 

ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη δύν 

κέιε ΓΔΠ, δηδάζθνληεο ζην ΠΜ, θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο. Ο επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο θαηόπηλ ζπληάζζεη έθζεζε κε ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε βαζκνινγία ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πνπ απνηειεί ην κέζν όξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηξηώλ κειώλ 

ηεο επηηξνπήο, θαη ηελ ππνβάιιεη γηα επηθύξσζε ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή.  

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ-ΥΛ&Γ είλαη αξκόδηα γηα ηε ζύληαμε ησλ 

πξνδηαγξαθώλ ησλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ, πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηε κεζνδνινγία 

εθπόλεζήο ηνπο, ζην πεξηερόκελό ηνπο θαη ζε όζα ε επηζηεκνληθή θαη αθαδεκατθή 

δενληνινγία επηηάζζεη. 

Ζ Δ ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 05.02.2020 ελέθξηλε ηνλ παξόληα Οδεγό πγγξαθήο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.  
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Α. ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (ΓΔ) 

1. ελίδα Σίηλοσ έως και περιετόμενα 

Ζ πξώηε ζειίδα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

-  Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο, ρνιή Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, Σκήκα 

Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ. 

-  Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή & 

Γηνίθεζε (ΥΛ&Γ)  

-  Σίηινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

-  Όλνκα, όλνκα παηέξα θαη επώλπκν ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή. 

-  Μήλαο θαη ην έηνο ππνβνιήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 Αθιερώζεις 

Σπρόλ αθηεξώζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ επόκελε ζειίδα, πνπ αθνινπζεί ηε ζειίδα ηνπ 

ηίηινπ. 

Δσταριζηίες 

Σπρόλ επραξηζηίεο εκθαλίδνληαη ζηελ επόκελε ζειίδα, πνπ αθνινπζεί ηε ζειίδα ησλ 

αθηεξώζεσλ. 

Περίληυη (Abstract) 

Ζ πεξίιεςε γξάθεηαη ζε κηα μερσξηζηή ζειίδα, λα κελ μεπεξλά ηηο 250 ιέμεηο θαη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπο ζθνπνύο, ηε κεζνδνινγία θαη ηα θύξηα επξήκαηα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 Περιετόμενα 
Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ ηκεκάησλ ηεο 

εξγαζίαο: κέξε, θεθάιαηα, θαηάζηαζε πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ, ηε βηβιηνγξαθία 

θαη ηα παξαξηήκαηα, κε παξαπνκπέο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο. 

 

2. Κύριο ζώμα ηης διπλωμαηικής εργαζίας 

2.1 Διζαγφγή 

Ζ εηζαγσγή αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ζην ζέκα, ζηελ αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο ηνπ θαη 

ζηηο βαζηθέο ελόηεηεο ηεο ΓΔ. 

2.2 Αναζκόπηζη ηης Βιβλιογραθίας 

Ζ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ελεκεξώλεη ηνλ αλαγλώζηε γηα ηηο ζρεηηθέο 

κειέηεο πνπ έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηνπ ζπγγξαθέα. θνηηεηή. 

Δδώ επηρεηξείηαη θξηηηθή ζεώξεζε θαη όρη απιή πεξηγξαθή ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

ζθνπόο ηεο είλαη ε πιένλ έγθπξε δηαηύπσζε ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο ηεο ΓΔ. 

2.3 Μεθοδολογία 

’ απηό ην ηκήκα, ν ζπγγξαθέαο πξέπεη λα αλαθέξεη πώο ζα δηεξεπλεζεί ην ζέκα ηεο 

ΓΔ. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζή ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε, 

δειαδή ζα πξέπεη λα δείμεη ν ππνςήθηνο όηη γλσξίδεη θαη άιιεο ηερληθέο πνζνηηθήο 

ή/θαη πνηνηηθήο έξεπλαο, θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο ζε 

ζύγθξηζε κε ηε κεζνδνινγία πνπ έρεη πξνθξίλεη. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαιπζνύλ ην 

πεδίν εθαξκνγήο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ηερληθήο πνπ έρεη επηιεγεί. 

2.4 Ανάλσζη Γεδομένφν και Δρμηνεία Δσρημάηφν 

ηελ ελόηεηα απηή, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα αλαιύζεη ηα δεδνκέλα ηνπ, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε κεζνδνινγία πνπ έρεη επηιέμεη. Δδώ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα 

παξνπζηάζεη ηα επξήκαηα κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ, πηλάθσλ θ.ιπ., όπνπ ην θξίλεη 

ζθόπηκν. Σα δηαγξάκκαηα θαη νη πίλαθεο ζπλήζσο θαζηζηνύλ πην εύιεπηε ηελ 

αλάιπζε ησλ επξεκάησλ. Σν θεληξηθό δήηεκα ζ’ απηό ην ηκήκα γηα ηνλ ζπγγξαθέα 
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είλαη αλ ηα επξήκαηα θαηαηείλνπλ ζηελ απόδεημε ή δηάςεπζε ησλ ππνζέζεσλ 

εξγαζίαο ή απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο. 

2.5 Σσμπεράζμαηα και Προηάζεις 

ην πξώην ηκήκα, ε ελόηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα 

ζύλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζώο θαη ησλ λέσλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνθύπηνπλ από απηήλ. Οη πεξηνξηζκνί θαη νη αδπλακίεο ηεο κειέηεο 

ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη λα ζπδεηνύληαη αλαιπηηθά. Με βάζε απηή ηε 

ζπδήηεζε, ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα αλαθέξεη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα ζρεηηθή 

έξεπλα. ην δεύηεξν ηκήκα ηεο παξνύζαο ελόηεηαο, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα 

δηαηππώλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ πεγάδνπλ άκεζα από ηελ αλάιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΓΔ. 

3. Βιβλιογραθικές  Αναθορές 

Καηαγξάθνληαη  κε απόιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά όιεο νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο  

πνπ ζεκεηώλνληαη ελ ζπληνκία ζην θύξην ζώκα ηεο ΓΔ. Οη πξνδηαγξαθέο κε βάζε ηηο 

νπνίεο παξαηίζεηαη βηβιηνγξαθία  αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

4.  Παραρηήμαηα 

Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπ παξαξηήκαηνο είλαη λα επηηξέςεη ζηνλ ζπγγξαθέα λα εθζέζεη 

ζηνλ αλαγλώζηε ηνπ πιεξνθνξίεο ή πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (π.ρ. 

εξσηεκαηνιόγην) ρσξίο λα δηαθόςεη ηε ξνή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ. Πξέπεη 

σζηόζν λα ππάξρεη αλαθνξά ηεο ρξήζεο ηνπ παξαξηήκαηνο ζην ζρεηηθό ζεκείν ηνπ 

θπξίσο θεηκέλνπ. Σα ζηνηρεία ηνπ παξαξηήκαηνο, δελ ππνινγίδνληαη ζην ζπλνιηθό 

αξηζκό ιέμεσλ θαη γη’ απηό ην παξάξηεκα δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ππνθαηαζηήζεη ηκήκαηα ηνπ θπξίσο ζώκαηνο ηεο ΓΔ. 

 

Β. ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. Αρίθμηζη Σελίδφν 

Ζ ζειίδα ηνπ ηίηινπ, ησλ αθηεξώζεσλ, ηεο πεξίιεςεο, ησλ επραξηζηηώλ, ησλ 

θαηαζηάζεσλ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ θέξνπλ ιαηηληθή αξίζκεζε, σο εμήο: 

i. ειίδα Σίηινπ 

ii. Αθηεξώζεηο (πξναηξεηηθό) 

iii. Δπραξηζηίεο (πξναηξεηηθό) 

iv. Πεξίιεςε (Abstract) 

v. Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

vi. Πίλαθεο  θαη δηαγξάκκαηα. 

 Μόλν ε αξίζκεζε ηεο ζειίδαο ηνπ ηίηινπ δελ αλαγξάθεηαη. Ο αξηζκόο 1 κπαίλεη ζηε 

ζειίδα ηεο εηζαγσγήο. Ζ αξίζκεζε ηνπνζεηείηαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο (ζην  

εμσηεξηθό άθξν). Όιεο νη ζειίδεο, θαζώο θαη νη ζειίδεο κε δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο 

πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλεο.  

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία λα είλαη 50 - 70 ζειίδεο (18.000 – 22.000 ιέμεηο) 

2. Αρίθμηζη Πινάκφν, Γιαγραμμάηφν 

Οη πίλαθεο παίξλνπλ αξίζκεζε θαη ηίηιν ζην πάλσ κέξνο ηνπο θαη ηα δηαγξάκκαηα 

παίξλνπλ αξίζκεζε θαη ηίηιν ζην θάησ κέξνο ηνπο. 

3. Περιθώρια Σελίδας 

Σα πεξηζώξηα ηεο ζειίδαο κεγέζνπο Α4 πξέπεη λα είλαη: 

Αξηζηεξό: 3 

Γεμί: 3 

Πάλσ:2,5 

Κάησ: 2,5 

4. Γιαζηήμαηα ζηη Σελίδα 
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Σν δηάζηεκα αλάκεζα ζηηο ζεηξέο (δηάζηηρν) ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη (1,5). Μεηά 

από ηηο επηθεθαιίδεο θαη ηηο ππνδηαηξέζεηο ησλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία 

θελή γξακκή. 

5. Γραμμαηοζειρά – Μέγεθος Γραμμάηφν 

Ζ πξνηεηλόκελε γξακκαηνζεηξά είλαη ε «New Times Roman». Σν κέγεζνο ησλ 

γξακκάησλ ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη 12. Σν κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ησλ ηίηισλ 

ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ππνδηαηξέζεσλ κπνξνύλ λα είλαη κεγαιύηεξα αλάινγα κε ηελ 

πξνηίκεζε ηνπ θνηηεηή. 

6.  Ανηίγραθα Γιπλφμαηικών Δργαζιών 

Σέζζεξα (4) αληίγξαθα ησλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ παξαδίδνληαη ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ ΠΜ,  κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ ΓΔ πνπ αλαθνηλώλεηαη από ην 

Σκήκα, λα είλαη ζεξκνθνιιεκέλα θαη λα εθηππώλεηαη κόλν ε κία πιεπξά ηνπ 

ραξηηνύ. Έλα (1) αληίγξαθν θαηαηίζεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο 

εξξώλ. Μαδί κε ηα αληίγξαθα, ε Γ.Δ. παξαδίδεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD 

ζε pdf). ην  CD ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε ρσξηζηό αξρείν πεξίιεςε (έσο 500 

ιέμεηο, ζε pdf), ε νπνία ζα αλαξηεζεί 10 εκέξεο πξηλ ηελ παξνπζίαζε ζην site ηνπ 

ΠΜ. Μαδί κε ηα παξαπάλσ, ν κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία 

ππεύζπλε δήισζε (όπσο ελόηεηα «Ε» ηνπ παξόληνο Οδεγνύ) 

7. Αναθορές ζηο κσρίφς κείμενο 

Οη αλαθνξέο ζε πεγέο θαη δεκνζηεύζεηο άιισλ ζπγγξαθέσλ ή θνξέσλ ζην θπξίσο 

θείκελν ηεο δηπισκαηηθήο παξνπζηάδνληαη σο εμήο: 

• Με αλαθνξά ζηνλ ζπγγξαθέα κε ηελ εκεξνκελία ζε παξέλζεζε [πρ. RΒ θαη BΣ 

(2009)].  

• Υξήζε απνζπάζκαηνο δεκνζηεπκέλνπ θεηκέλνπ ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία. Δδώ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη εηζαγσγηθά θαη λα αλαθέξεηαη εθηόο από ην ζπγγξαθέα 

ή ηνλ θνξέα, ε ρξνλνινγία θαη ε αθξηβήο ζειίδα ή ζειίδεο ηνπ πξσηόηππνπ θεηκέλνπ 

[π.ρ. «Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ………», (ΗΚ, 2010, ζ. 17)]. 

8. Βιβλιογραθικές  αναθορές 

Καηαγξάθνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα θάζε αλαθνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην 

θείκελν ηεο κειέηεο, σο εμήο: 

Άρθρο ζε περιοδικό 

PD (2008), “Labor …………..”,  Economic Review, Vol. 33 No.5, p. 540-60. 

Βιβλίο 

CP (2009), Employment Practices and Business Strategy,  Oxford University Press, p. 

325. 

Ιζηοζελίδες 

Economist, “Budget cuts in the euro area……”, (Economist, June 10 2010), Available 

at: http://www.economist.com/node/16322542 (July 1 2010). 

 

Γ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ β’ εμακήλνπ θαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ από ηηο εμεηάζεηο, 

ν κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο πξέπεη λα εηνηκάζεη ην ζρέδην γηα εθπόλεζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη λα επηιέμεη επηβιέπνληα θαζεγεηή, κε ηε ζύκθσλε 

γλώκε ηνπ, ν νπνίνο λα είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο, λα αλήθεη ζηνπο 

δηδάζθνληεο ζην ΠΜ-ΥΛ&Γ θαη λα είλαη κέινο ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ 

Δπηζηεκώλ ή κέινο ΓΔΠ άιινπ ηκήκαηνο ΑΔΗ. ε απηό ην ζρέδην ηεο έξεπλαο πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδνληαη: 

- Σν νλνκαηεπώλπκν ηνπ θνηηεηή. 

- Σν ζέκα ηεο Γ.Δ. θαη ε αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο ηνπ. 

- Ζ κεζνδνινγία 
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- Ζ επηρείξεζε ή ν νξγαληζκόο κε ηνλ νπνίνλ ελδερνκέλσο ζα γίλεη ε απαξαίηεηε 

ζπλεξγαζία ή ην ελδερόκελν δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ πνπ επηιέγεηαη. 

- Ζ  θαη΄ αξρήλ (ηνπιάρηζηνλ) βηβιηνγξαθία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  

- Σν ρξνλνδηάγξακκα εθπόλεζεο ηεο Γ.Δ. 

- Ο πξνηεηλόκελνο επηβιέπσλ Καζεγεηήο. 

Ζ απνδνρή ηεο πξόηαζεο γηα έξεπλα επηθπξώλεηαη από ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή, 

κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Β΄ εμακήλνπ.  

 

Γ. ΛΟΓΟΚΛΟΠΖ 

Ζ ινγνθινπή αθνξά ζηελ παξνπζίαζε από ηνλ ζπγγξαθέα, ηεο δεκνζηεπκέλεο 

εξγαζίαο ελόο άιινπ αηόκνπ, σο δηθήο ηνπ, ζηελ παξνπζίαζε ή ζηελ ππνβνιή 

νπνηνπδήπνηε αθαδεκατθνύ έξγνπ κε ηξόπν πνπ λα εκπνδίδεη / κεηώλεη ηελ ηθαλόηεηα 

ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ησλ εμεηαζηώλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε ηνπ θνηηεηή-ζπγγξαθέα. Ζ ινγνθινπή επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ παξάιεηςε 

ηνπ ζπγγξαθέα λα ρξεζηκνπνηήζεη εηζαγσγηθά ζε πιηθό πνπ παξαζέηεη από 

νπνηαδήπνηε άιιε πεγή. 

Κσρώζεις για λογοκλοπή 

Με απόθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Δ ηνπ ΠΜ, 

ην ειάρηζην κέηξν είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ θνηηεηή λα  αιιάμεη ην ζέκα δηπισκαηηθήο 

θαη ε επαλάιεςε ηνπ Γ΄ εμακήλνπ, ελώ ην κέγηζην  κπνξεί λα είλαη ε δηαγξαθή ηνπ 

από ην ΠΜ. 

 

Δ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

1. Στεδιαζμός Γιπλφμαηικής: αθήλεηα δηαηύπσζεο ηνπ πξνο δηεξεύλεζε 

δεηήκαηνο. εκαζία δηεξεύλεζεο ηνπ δεηήκαηνο γηα ηηο ζύγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνύο. Δξεπλεηηθή πξσηνηππία ηεο κειέηεο. 

2. Βιβλιογραθική Δπιζκόπηζη: Δύξνο βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο. Αμηνπνίεζε 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο γηα ηε δηαηύπσζε ησλ εξσηήζεσλ / ππνζέζεσλ έξεπλαο. 

Αμηνπνίεζε βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο γηα ηελ πηνζέηεζε θαηάιιειεο 

κεζνδνινγίαο. 

3. Μεθοδολογία, Σσλλογή και Ανάλσζη Γεδομένφν: Δγθπξόηεηα ησλ πεγώλ ησλ 

δεδνκέλσλ / Πνηόηεηα δεδνκέλσλ / Πνζόηεηα δεδνκέλσλ. Δγθπξόηεηα κεζόδσλ 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. πδήηεζε ησλ επξεκάησλ / πζρέηηζή ηνπο κε ηηο 

ππνζέζεηο-εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο. ύγθξηζε επξεκάησλ ηεο κειέηεο κε αληίζηνηρα 

ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

4. Σσμπεράζμαηα και Προηάζεις: πζρέηηζε ζπκπεξαζκάησλ κε ηελ αλάιπζε. 

Καηαγξαθή πεξηνξηζκώλ / αδπλακηώλ ηεο κειέηεο. Πνηόηεηα πξνηάζεσλ ζε ζρέζε κε 

ην δήηεκα ηεο έξεπλαο. 

 

Σ.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ  

Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζπληάζζεη εηδηθή έθζεζε κε ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε 

βαζκνινγία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πνπ απνηειεί ην κέζν όξν ηεο βαζκνινγίαο 

ησλ ηξηώλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο, θαη ηελ ππνβάιιεη γηα επηθύξσζε ζηε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή. 
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Ε. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

 

ΠΡΟ: ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 

Όλνκα: 

Δπώλπκν: 

Αξηζκόο Μεηξώνπ: 

Σειέθσλν: 

Γ/λζε:  

(Δmail): 

Τπεύθσνη Γήλωζη 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ  

Οδεγό Δθπόλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ 

Δπηζηεκώλ, δειώλσ ππεύζπλα όηη γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο 

δελ ρξεζηκνπνίεζα νιόθιεξν ή κέξνο έξγνπ άιινπ ζπγγξαθέα ρσξίο λα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ πεγή πξνέιεπζεο (βηβιίν, άξζξν από επηζηεκνληθό πεξηνδηθό ή 

εθεκεξίδα, ηζηνζειίδα θ.ιπ.) θαη όηη ρξεζηκνπνίεζα κόλνλ ηηο πεγέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

Ζκεξνκελία: …/…./2020 

 

Ο – Ζ Γει……. 

 

(Τπνγξαθή) 


