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Οδηγίες ζσγγραθής ηης μεηαπηστιακής εργαζίας ειδίκεσζης 

Σν θείκελν ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο (ΜΔΔ) απαξηίδεηαη ηππηθά απφ 

ηα αθφινπζα κέξε: εμψθπιιν, εζψθπιια (1 θαη 2), πίλαθα πεξηερνκέλσλ, πεξίιεςε, 

abstract, πξφινγν - επραξηζηίεο (πξναηξεηηθά), εηζαγσγή, ζεσξεηηθφ/βηβιηνγξαθηθφ 

κέξνο (δηαξζξσκέλν ζε θεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα, εκπεηξηθφ κέξνο (απνηεινχκελν 

απφ ηα θεθάιαηα: κεζνδνινγία, αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη απνηειέζκαηα, ζπδήηεζε 

θαη ζπκπεξάζκαηα), βηβιηνγξαθία, παξαξηήκαηα θαη επξεηήξηα εηθφλσλ θαη πηλάθσλ 

(ηα επξεηήξηα ηνπνζεηνχληαη ή κεηά ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ή πξηλ απφ ηα 

παξαξηήκαηα). 

Δξώθςλλο: Πεξηιακβάλεη ηελ επσλπκία ηνπ Ιδξχκαηνο, ην Σκήκα θαη ηνλ Σνκέα 

φπνπ εθπνλήζεθε ε εξγαζία (ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 12 

ζηηγκέο, έληνλα), θαζψο θαη ηνλ ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

ηε ζπλέρεηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο εξγαζίαο «ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ» θαη ακέζσο κεηά ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο (πεξίπνπ ζην 1/3 απφ ηελ 

θνξπθή ηεο ζειίδαο, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 16 ζηηγκέο, έληνλα, θεληξαξηζκέλα). 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Δ.Μ. ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα θαη 

ακέζσο κεηά ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο σο αθνινχζσο: «Δπηβιέπσλ/Δπηβιέπνπζα 

θαζεγεηήο/ξηα: φλνκα, επψλπκν, ηίηινο» (κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 14 ζηηγκέο). ην 

θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο αλαθέξεηαη ν ηφπνο θαη ε ρξνλνινγία ζπγγξαθήο ηεο 

εξγαζίαο (κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 14 ζηηγκέο, θεληξαξηζκέλα) (βι. Παξάξηεκα Ι). 

Δζώθςλλο 1: Πεξηιακβάλεη φζα θαη ην εμψθπιιν θαη, επηπιένλ, ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ην αθφινπζν θείκελν (θεληξαξηζκέλν, κέγεζνο 

γξακκαηνζεηξάο 12 ζηηγκέο): «Η εξγαζία ππνβιήζεθε ζην Παηδαγσγηθό Τκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο γηα ηελ απόθηεζε 

ηνπ ηίηινπ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ εηδίθεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο.» (βι. 

Παξάξηεκα ΙΙ). 

ηελ πίζσ φςε ηνπ εζσθχιινπ 1 παξαηίζεληαη κε ηε ζεηξά ηα αθφινπζα θείκελα: 

1) Σξεηο γξακκέο απφ ηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 12 ζηηγκέο:  

«Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα 

Copyright © [όλνκα θαη επώλπκν θνηηεηή/ξηαο, έηνο νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο]  

Η έγθξηζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο από ην Παηδαγσγηθό Τκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δελ δειώλεη 

απαξαηηήησο ηελ απνδνρή ησλ απόςεσλ ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα.» 

2) Σξεηο γξακκέο κεηά ηελ ηειεπηαία πξφηαζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, 

κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 12 ζηηγκέο: 

«Τπεύθςνη Γήλυζη  

Βεβαηώλσ όηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο θαη όηη 

θάζε βνήζεηα πνπ πξνζθέξζεθε ζηελ εθπόλεζή ηεο αλαγλσξίδεηαη θαη αλαθέξεηαη ζην 
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θείκελν. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη όιεο νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ, 

πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο, είηε ε ζπκβνιή ηνπο παξαηίζεηαη επαθξηβώο σο 

απόζπαζκα είηε σο παξάθξαζε.» 

(Βι. ππφδεηγκα εζψθπιινπ 1 ζην Παξάξηεκα ΙΙ.) 

Δζώθςλλο 2: Πεξηιακβάλεη φζα θαη ην εζψθπιιν 1 (θαη ζηηο δχν φςεηο) ζηα αγγιηθά 

(βι. Παξάξηεκα ΙΙΙ). 

Πεπίλητη, Λέξειρ-κλειδιά, Abstract, Keywords: Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλνςε ηεο 

εξγαζίαο, έθηαζεο 200 – 300 ιέμεσλ, ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά αληηζηνίρσο.  

Πεξηγξάθεη κε ιηηφ ηξφπν ηη πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία, κε πνηνλ ηξφπν ην 

πξαγκαηεχεηαη θαη ζε ηη ζπκπεξάζκαηα νδεγεί. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεη ζε ιίγεο 

πξνηάζεηο ηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο, δηαηππψλεη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ή ηνλ ζηφρν ηεο κειέηεο, αλαθέξεη 

νξηζκέλα θξίζηκα ζηνηρεία κεζνδνινγίαο (κέζνδνο, δείγκα, εξεπλεηηθά εξγαιεία), 

ζπλνςίδεη ηα βαζηθά επξήκαηα θαη δηαηππψλεη ην θεληξηθφ ζπκπέξαζκα. 

Η πεξίιεςε ζηα ειιεληθά θαη ε απφδνζή ηεο ζηα αγγιηθά εκθαλίδνληαη ζε μερσξηζηή 

ζειίδα θαη θέξνπλ ηνπο ηίηινπο «Πεξίιεςε» θαη «Abstract» αληηζηνίρσο.   

Γχν ζεηξέο θάησ απφ ηελ πεξίιεςε εκθαλίδνληαη νη «Λέμεηο-θιεηδηά» ή «Keywords» 

αληίζηνηρα. Πξφθεηηαη γηα ην πνιχ δέθα ιέμεηο πνπ αληαλαθινχλ ηηο θνκβηθέο έλλνηεο 

πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ ειεθηξνληθή ή 

άιιε αλαδήηεζή ηεο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Πεπιεσόμενα: Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο/ππφηηηινπο ησλ 

θεθαιαίσλ θαη ππνθεθαιαίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν, κε ηηο αληίζηνηρεο 

ζειίδεο. Οπζηαζηηθά θαζηζηά νξαηή ηελ νξγάλσζε θαη αλαδεηθλχεη ηελ δνκή ηνπ 

θεηκέλνπ, επηηξέπνληαο ζηνλ αλαγλψζηε λα απνθηήζεη κηα εηθφλα ηνπ ηη 

πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία θαη κε πνηνλ ηξφπν.  

Διζαγυγή: Παξνπζηάδεη κε ζπληνκία ηελ πθηζηάκελε γλψζε ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία (βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία), εμεγεί ηε 

ζπιινγηζηηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη επηζεκαίλεη ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ 

εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Δπηπιένλ, αλαθέξεη ηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο θαη 

ηη πξαγκαηεχεηαη ην θαζέλα απφ απηά (κε ηελ έλλνηα ηνπ νδεγνχ γηα ηνλ αλαγλψζηε). 

Θευπηηικό/βιβλιογπαθικό μέπορ: Πξφθεηηαη γηα θείκελν, δηαξζξσκέλν ζε θεθάιαηα 

θαη ππνθεθάιαηα κε ζπλερή αξίζκεζε, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηα θξίζηκα ζεκεία ηεο 

πθηζηάκελεο γλψζεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο (ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα ηεο). Αλαιχεη κε θξηηηθφ ηξφπν ην ζψκα ησλ ζρεηηθψλ 

αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ, ζθηαγξαθψληαο νπζηαζηηθά ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πηνζεηείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο εξγαζίαο. 

Δμπειπικό μέπορ: Πεξηγξάθεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε 

ηεο έξεπλαο, ε νπνία κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε πξσηνγελή ή/θαη δεπηεξνγελή 

δεδνκέλα. Δηδηθφηεξα, ην εκπεηξηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνχλ:  
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(α) Μεζνδνινγία: Γηαηππψλνληαη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα θαη ηα εξσηήκαηα ή νη 

ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, ε εξεπλεηηθή 

κέζνδνο πνπ πηνζεηήζεθε, ην δείγκα, ην/ηα εξγαιείν/α ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζψο 

θαη ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

(β) Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη απνηειέζκαηα: Παξνπζηάδνληαη ηα πξντφληα ηεο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα απνηειέζκαηα (πνζνηηθά ή/θαη πνηνηηθά) πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηά, ρσξίο λα γίλεηαη ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ.  

(γ) πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα: Απνηηκάηαη ην ηη αλαδείρηεθε σο θπξίαξρε ηάζε 

γηα θάζε εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζπγθξίλεηαη κε ελδερνκέλσο αληίζηνηρα ζεκεία πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζρνιηάδνληαη ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο. Σέινο, 

δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα (ηδαληθά, θαηά εξεπλεηηθφ εξψηεκα) θαη ζπλνπηηθά 

ε απάληεζε ζην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα πνπ ηέζεθε. 

Βιβλιογπαθία: Δίλαη ν αιθαβεηηθφο θαηά ζπγγξαθέα θαηάινγνο φισλ ησλ πεγψλ 

ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά κέζα ζην θείκελν. Οη πεγέο αλαθέξνληαη ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα ηεο American Psychological Association (APA), εθηφο θαη αλ ν επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο έρεη ππνδείμεη σο θαηαιιειφηεξν άιιν ζχζηεκα, φπσο π.ρ. ην Chicago 

Style (βι. e-class καζεκάησλ Κνηλσληνινγίαο ΠΣΓΔ/ΓΠΘ ζηε δηεχζπλζε 

https://eclass.duth.gr/modules/document/document.php?course=ALEX03194). 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαηά ΑΡΑ 

κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα, ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο:  

http://eeyem.eap.gr/sites/default/files/ara_ver2.pdf (Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην) 

ή http://www.tuc.gr/2690.html (Πνιπηερλείν Κξήηεο). 

Παπαπομπέρ ζε πηγέρ ενηόρ ηος κειμένος: Οη παξαπνκπέο εληφο ηνπ θεηκέλνπ, θαηά 

ην πξφηππν ηεο APA, παξαηίζεληαη κέζα ζε παξέλζεζε, π.ρ. (Γεκεηξίνπ, 2008). 

Οη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη παξαπνκπήο ζε πεγέο εληφο ηνπ θεηκέλνπ είλαη νη παξαθάησ:   

 «... ζχκθσλα κε ηνλ Γεκεηξίνπ (2008) ...»  

 «... ζχκθσλα κε ηνπο Snow θαη Power (2014) ...»  

 «... νη Gates et al. (2011) αλαθέξνπλ ...» (Σν et al. ζεκεηψλεηαη φηαλ νη 

ζπγγξαθείο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ δχν. Γηα ειιελφγισζζεο πεγέο γξάθνπκε 

θ.ά.) 

 Δλδηάκεζα ζην θείκελν ή ζην ηέινο παξαγξάθνπ: (Robinson 1990) ή 

(Καξπσηάθεο θαη Αλαζηαζίνπ 2004) ή (Dawson et al. 2005) ή (Aniston 2001, 

Γεκεηξίνπ 2011, Morrison 1999). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηα επψλπκα 

εκθαλίδνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ επσλχκνπ ηνπ πξψηνπ ζπγγξαθέα 

θαζεκίαο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη.  

 Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο αλαθνξέο ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα, απηέο 

αλαθέξνληαη θαηά αχμνπζα ρξνλνινγηθή ζεηξά (Walkerdine 1998, 2001, 

2009). 

https://eclass.duth.gr/modules/document/document.php?course=ALEX03194
http://eeyem.eap.gr/sites/default/files/ara_ver2.pdf
http://www.tuc.gr/2690.html
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Παπαπηήμαηα: Πξφθεηηαη γηα πιηθφ ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηε κειέηε θαη βνεζά ζηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζή ηεο αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζην θπξίσο θείκελν 

ηεο εξγαζίαο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, εξεπλεηηθά εξγαιεία, εθηελείο πίλαθεο, γξαθηθά, 

θαηάινγνη, εθηελείο αλαθνξέο, ράξηεο θ.ά. Κάζε παξάξηεκα πξέπεη λα έρεη εληαίν 

ζέκα. Σα παξαξηήκαηα ηνπνζεηνχληαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, κεηά ηελ 

βηβιηνγξαθία, απνηεινχλ μερσξηζηφ ηκήκα ηεο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 

ησλ πεξηερνκέλσλ (βι. παξαθάησ, ππφδεηγκα δνκήο κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο 

εηδίθεπζεο). 

Πίνακερ: Κάζε πίλαθαο έρεη ηίηιν, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη πξηλ απφ απηφλ. Ο ηίηινο 

πεξηιακβάλεη ηελ ιέμε «Πίλαθαο», θαηφπηλ ηνλ αξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ ζην νπνίν 

αλήθεη θαη, ηέινο, ηνλ αξηζκφ πνπ δειψλεη ηε ζεηξά ηνπ εληφο ηνπ θεθαιαίνπ (π.ρ., 

«Πίλαθαο 2.5» δειψλεη ηνλ πέκπην πίλαθα ηνπ θεθαιαίνπ 2). Δλαιιαθηηθά, νη 

πίλαθεο κπνξεί λα έρνπλ ζπλερφκελε αξίζκεζε, μεθηλψληαο απφ ηνλ αξηζκφ 1, εληαία 

γηα νιφθιεξε ηελ εξγαζία. Οη πίλαθεο ζρνιηάδνληαη θαη, αλ πξνέξρνληαη απφ θάπνηα 

πεγή, απηή δειψλεηαη ζην ηέινο ηνπ ηίηινπ ηνπ πίλαθα, π.ρ. Πίλαθαο 2.5: Καηαλνκή 

καζεηψλ πνπ απνξξίθζεθαλ αλά ηάμε θαη έηνο (Παπαδφπνπινο, 2005). Οη πίλαθεο 

ζηνηρίδνληαη ζην θέληξν. 

σήμαηα και εικόνερ: Σα ζρήκαηα θαη νη εηθφλεο έρνπλ δηθφ ηνπο αλεμάξηεην ηίηιν, 

ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη κεηά απφ απηά θαη πεξηιακβάλεη ηε ιέμε «ρήκα» ή «Δηθφλα», 

αξίζκεζε μερσξηζηή γηα θάζε θεθάιαην ή εληαία γηα νιφθιεξε ηελ εξγαζία θαη κηα 

ζχληνκε θξάζε πνπ πεξηγξάθεη ην ζρήκα ή ηελ εηθφλα (π.ρ. ρήκα 4.2: Γξάθεκα 

απεηθφληζεο ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζηελ 2ε εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα Έβξνπ). 

Έκηαζη ηηρ επγαζίαρ: Η έθηαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο θπκαίλεηαη 

απφ ηηο 20.000 έσο ηηο 40.000 ιέμεηο (πεξίπνπ 70 – 150 ζειίδεο), εμαηξνπκέλσλ ησλ 

παξαξηεκάησλ. 

Δκηύπυζη και μοπθοποίηζη ηηρ επγαζίαρ: Σν θείκελν ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο 

εηδίθεπζεο εθηππψλεηαη ζηε κία φςε ραξηηνχ κεγέζνπο DIN Α4, 80 γξακκαξίσλ 

ηνπιάρηζηνλ, θαη ε κνξθνπνίεζή ηνπ αθνινπζεί ηνπο παξαθάησ θαλφλεο: 

 Γξακκαηνζεηξά: Times New Roman (ρσξίο λα απαγνξεχεηαη ε επηινγή κηαο 

άιιεο γξακκαηνζεηξάο). 

 Μέγεζνο γξακκαηνζεηξάο: Γηα ην θείκελν 12, γηα ηνπο ηίηινπο θεθαιαίσλ 16 

θαη έληνλα, γηα ηνπο ηίηινπο ππνθεθαιαίσλ 14 θαη έληνλα, γηα ηνπο ηίηινπο 

ππν-ππνθεθαιαίσλ 12 θαη έληνλα. 

 Γηάζηηρν: «αθξηβψο» ή «ηνπιάρηζηνλ» 16 ζηηγκψλ. 

 Αξίζκεζε ζειίδσλ: ζπλερήο θαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. 

 Πεξηζψξηα ζειίδαο: 3,17 αξηζηεξά θαη δεμηά θαη 2,54 επάλσ θαη θάησ. 

 ηνίρηζε θεηκέλνπ: πιήξεο. 

 Κεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα πξέπεη λα έρνπλ ηίηιν θαη αξίζκεζε. 
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Κανόνερ πληκηπολόγηζηρ  

 Μεηά απφ θάζε ιέμε πιεθηξνινγνχκε κνλφ δηάζηεκα. 

 Πξηλ απφ ζεκείν ζηίμεο δελ αθήλνπκε θαλέλα θελφ. 

 Μεηά απφ ζεκείν ζηίμεο αθήλνπκε έλα θελφ. Δμαίξεζε: κεηά απφ άλνηγκα 

εηζαγσγηθψλ ή παξέλζεζεο. 

 Enter πιεθηξνινγνχκε κφλν γηα αιιαγή παξαγξάθνπ. Η αιιαγή γξακκήο 

γίλεηαη απηφκαηα απφ ηνλ επεμεξγαζηή. 

Βιβλιοδεζία: Σα θχιια ηεο εξγαζίαο δέλνληαη κε ζεξκνθφιιεζε θαη φρη κε ζπηξάι. 

Σν εμψθπιιν πιαζηηθνπνηείηαη. ην νπηζζφθπιιν, ζηελ εζσηεξηθή ηνπ πιεπξά, 

πξνζαξκφδεηαη ζηαζεξή ζήθε, ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ην CD/DVD ηεο εξγαζίαο. 

ηελ επηθάλεηα ηνπ CD/DVD αλαγξάθνληαη ην Α.Δ.Ι., ε ρνιή, ην Σκήκα, ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα θαη ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο. ηε ξάρε ηεο 

βηβιηνδεηεκέλεο εξγαζίαο αλαγξάθνληαη φλνκα θαη επψλπκν ηνπ ζπγγξαθέα, ν 

ραξαθηεξηζκφο «ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ» θαη ην έηνο 

παξνπζίαζήο ηεο ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. 
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