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Η Αρίθμηση των Σελίδων
Όλες οι παραπάνω σελίδες έχουν ξεχωριστή αρίθμηση με λατινικούς αριθμούς ( i, ii, iii, iv, v,
…….ix, x, xi κ.λπ.), η οποία αρχίζει από τη σελίδα του τίτλου. Η αρίθμηση με αραβικούς αριθμούς
( 1, 2, …..κ.λπ. ) αρχίζει από το κυρίως σώμα της εργασίας.

Το Κυρίως Σώμα της Εργασίας
Ως το έγγραφο Οδηγίες συγγραφής ΜΕ. Για την διάκριση των κεφαλαίων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μια απλή επικεφαλίδα ανάλογη της παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1
Στο Κεφάλαιο 1 χρειάζεται
• να δοθούν οι ορισμοί των εννοιών που χρησιμοποιούνται,
• να οριστεί το πρόβλημα κατά το δυνατόν συστημικά,
• να περιγραφεί ο βαθμός σημαντικότητας του προβλήματος,
• να καθοριστεί η σκοπιά της ανάλυσης,
• να καθοριστούν οι στόχοι της μελέτης,
• να παρουσιαστεί η διάρθρωση της εργασίας ανά κεφάλαιο
Για κάθε πρόταση, γνώμη ή αποτέλεσμα, που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε μέρος του κειμένου
της Μ.Ε. και έχει αναφερθεί ή βρεθεί από άλλο ερευνητή ή μελετητή, πρέπει να γίνεται
συγκεκριμένη βιβλιογραφική αναφορά με τον παρακάτω τρόπο:
Ένας συγγραφέας
Donovan (1995)
Δύο συγγραφείς
Monthouse and Charlton (2002)
Περισσότεροι από δύο συγγραφείς Church et al. (1988)
Πολλές αναφορές σε παρένθεση
(Donovan (1995), Church et al. (1988), Mont and Charlton (2002))
Οποιαδήποτε αναφορά στο κείμενο πρέπει να συμπεριληφθεί στη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ με αντίστοιχο
τρόπο, όπως περιγράφεται παρακάτω. Για Εικόνες, Σχήματα, Διαγράμματα ή Πίνακες, η πηγή
αναφέρεται στο κάτω μέρος τους με τον ίδιο τρόπο:
Πηγή: Monthouse and Charlton (2002) και στην ιστοσελίδα http://www.duth.gr
Οι αναφορές στις ιστοσελίδες πρέπει να είναι στη συγκεκριμένη σελίδα που περιέχει το
αντικείμενο, όχι στη αρχική ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του φορέα.
Ο τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς που επιλέγεται πρέπει να είναι ενιαίος σε όλη την έκταση της
Μ.Ε. Αν οι μεταφερόμενες ή δανεισθείσες φράσεις ξεπερνούν τις 5 σειρές, το δανειζόμενο κείμενο
μπαίνει ολόκληρο σε εισαγωγικά και διαφοροποιείται σαφώς από το λοιπό κείμενο ως προς την
εμφάνιση (π.χ. πλάγια γραφή ή μικρότερο πλάτος στο κείμενο).
1.5 Διάρθρωση της Εργασίας
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία για την εκτίμηση κινδύνου ……….. θα αναπτυχθεί σε επτά
συνολικά κεφάλαια. Η διάρθρωση της εργασίας είναι η εξής:
1 Στο Κεφάλαιο2, δίδεται ο ορισμός των ………. (Ενότητα 2.1), αναλύονται οι στόχοι της
χρήσης τους (Ενότητα 2.2) και παρουσιάζονται τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά τους
(Ενότητα 2.3). Επίσης γίνεται μια συνοπτική αναφορά. Το κεφάλαιο κλείνει με τον κριτικό
σχολιασμό των ……. (Ενότητα 2.6).
2 Το Κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τα
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Ενότητα 3.1), επεξηγούνται οι βασικές δομές και λειτουργίες
τους (Ενότητα 3.2), και κατόπιν περιγράφεται η χρήση τους για την εκτίμηση του κινδύνου
(Ενότητα 3.3).
3 Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται περιγραφή και ανάλυση των δεδομένων ………….(Ενότητα 4.1)
και πραγματοποιείται μια συνοπτική παρουσίαση του προσομοιωτικού μοντέλου το οποίο
θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό ………(Ενότητα 4.2).
4 Το Κεφάλαιο 5 πραγματεύεται την περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας των εισροών
………..
5 …..

6

7

Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 διατυπώνονται επιγραμματικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από τη μελέτη καθώς και τα αποτελέσματα της σύγκρισης από τη χρήση αυτής της μεθόδου
σε σχέση με άλλες που χρησιμοποιήθηκαν σε παλιότερες μελέτες.
Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται παράρτημα με επεξήγηση των βασικών αρχών ……..,
καθώς και με όλα τα αρχεία Excel, Matlab και …………… που χρησιμοποιήθηκαν κατά
την επεξεργασία των δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε κεφάλαιο έχει εισαγωγή στην αρχή και σύνοψη – συμπεράσματα στο τέλος
ώστε να εξηγείται γιατί χρειάζεται και πως συνδέεται με τα υπόλοιπα κεφάλαια της εργασίας.

3.3 Δεδομένα και Παραδοχές
Αναφέρονται γενικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον του προς εξέταση
συστήματος. Ειδικότερα μπορούν να αναφέρονται:
• Γενικά δεδομένα αγοράς
• Ιστορικά δεδομένα
• Νομοθεσία
• Δεδομένα κόστους
• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
• Προβλέψεις μελλοντικής κατάστασης
• Χρηματοοικονομική υποστήριξη επενδύσεων

4.2

Προσομοιωτικό υπόδειγμα του συστήματος

Γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του συστήματος αναφοράς και διαμορφώνεται ένα υπόδειγμα με
τη βοήθεια μαθηματικών σχέσεων για το σύστημα αναφοράς στην υφιστάμενη κατάσταση.
Ενδεικτικά μπορούν να αναφέρονται:
• Σύντομη παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης
• Μοντελοποίηση του Συστήματος
5.4

Προσδιορισμός και Ανάλυση των Δυνατών Επεμβάσεων στο Σύστημα

Προσδιορίζονται και περιγράφονται όλες οι επεμβάσεις ανά σύστημα και υπολογίζονται για κάθε
επέμβαση διάφορες παράμετροι χρήσιμες για την περαιτέρω ανάλυση, όπως:
• το κόστος επένδυσης
• το όφελος (οικονομικό και ενεργειακό)
• το περιβαλλοντικό όφελος
• η δυνατότητα επιδότησης της επέμβασης και το ποσοστό της επιδότησης
• οι υπάρχουσες τεχνικές αναφορές για παρόμοια έργα
Τέλος για κάθε επέμβαση ελέγχεται η αναμενόμενη συμβολή της στην επίτευξη των στόχων του
Κεφαλαίου 1 χρησιμοποιώντας το μαθηματικό υπόδειγμα του Κεφαλαίου 4.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας, γίνονται ορισμένες προτάσεις για τη μελλοντική
εφαρμογή της μεθοδολογίας σε παρόμοια προβλήματα και περιγράφονται θέματα που προέκυψαν
και χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Σε κάθε περίπτωση αναπτύσσονται τα όρια της ανάλυσης και
αποφεύγονται απόλυτες τοποθετήσεις.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνει αναφορά στους
στόχους της ΜΕ που έχουν τεθεί στο Κεφάλαιο 1 και να σχολιαστεί σε ποιο βαθμό
επιτεύχθηκαν καθώς επίσης και τους λόγους της απόκλισης από τους στόχους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Όλες οι αναφορές παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά χωρίς αρίθμηση και πρέπει να υπάρχουν
οπωσδήποτε μέσα στο κυρίως κείμενο της εργασίας. Δεν γίνεται διαχωρισμός, βιβλίων,
περιοδικών κλπ.

Ελληνική Βιβλιογραφία
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν χωρίζεται η βιβλιογραφία σε περιοδικά, βιβλία κλπ. αλλά παρατίθεται
αλφαβητικά. Παρακάτω ενδεικτικά φαίνεται πως γράφεται η αναφορά κάθε πηγής.
(Διπλωματική)
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