
 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Γενικός έλεγχος  

Ελέγξτε την ορθότητα του ονόματος και των στοιχείων επικοινωνίας σας, καθώς και των υπόλοιπων 

στοιχείων της σελίδας τίτλου. 
 

Ελέγξτε εάν ο τίτλος της εργασίας είναι σαφής και περιεκτικός. 
 

Ελέγξτε την αρίθμηση των σελίδων σας. 
 

Ελέγξτε τις αποστάσεις των γραμμών της εργασίας σας, ώστε να είναι σύμφωνες με τις τιμές που έχουν 

οριστεί από τους καθηγητές σας. 
 

Ελέγξτε τα περιθώρια της εργασίας σας, ώστε να συμφωνούν με τις τιμές που έχουν οριστεί από τους 

καθηγητές σας. 
 

Μετρήστε τον αριθμό των λέξεων της εργασίας σας, ώστε να συμφωνεί με την τιμή που έχει οριστεί από 

τους καθηγητές σου. 
 

Ελέγξτε την ορθότητα της βιβλιογραφίας και των αναφορών σας. 
 

Ελέγξτε αν έχετε απαντήσει σε όλα τα μέρη του ερευνητικού σας ερωτήματος. 
 

Ορθογραφικός έλεγχος 

Κάντε ορθογραφικό έλεγχο με τον ορθογράφο του υπολογιστή σας αλλά προσέξτε, ο ορθογράφος δεν 

μπορεί να διορθώσει την ορθογραφία των ονομάτων ή την εξειδικευμένη ορολογία. 
 

Διαβάστε προσεκτικά την εργασία σας και διορθώστε χειρόγραφα τυχόν λάθη. Καλό είναι να 

χρησιμοποιείτε και ένα ορθογραφικό λεξικό. 
 

Έλεγχος γραμματικής & στίξης 

Ελέγξτε για τη σωστή χρήση του κόμματος, της τελείας, της άνω και κάτω τελείας, των αποστρόφων, των 

εισαγωγικών, των παρενθέσεων και της ενωτικής παύλας. 
 

Ελέγξτε για τη σωστή σύνταξη των υποκειμένων και των ρημάτων. 
 

Ελέγξτε για τη σωστή χρήση των χρόνων των ρημάτων. 
 

Ελέγξτε αν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου αποδίδουν με σαφήνεια το νόημα της κύριας 

πρότασης από την οποία εξαρτώνται. 
 

 

 

 



Έλεγχος λεξιλογίου 

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις έννοιες των λέξεων που χρησιμοποιείτε. Αποφύγετε την εξειδικευμένη 

ορολογία. 
 

Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια λέξη πάρα πολλές φορές, ανατρέξτε στον θησαυρό του υπολογιστή σας ή 

σε ένα ηλεκτρονικό λεξικό συνωνύμων. 
 

Μορφή & διάταξη της εργασίας 

Ελέγξτε αν η εργασία πληροί τις κατευθυντήριες γραμμές της εργασίας σας. Εάν δεν σας έχουν δοθεί 

ρωτήστε τον/την επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια για σχετικά πληροφορίες. 
 

Έλεγχος σαφήνειας 

Υπάρχει μία εισαγωγή που να σχετίζεται με το ερευνητικό σας ερώτημα; 
 

Έχει κάθε παράγραφος μια κεντρική ιδέα; 
 

Υπάρχουν σαφή συμπεράσματα; 
 

Χρησιμοποιείτε τις σύντομες και σαφείς προτάσεις αντί των μακροσκελών των φλύαρων και των 

διφορούμενων; 
 

Η γραφή σας, ρέει ομαλά από τμήμα σε τμήμα και από παράγραφο σε παράγραφο; 
 

Έλεγχος αναγνώρισης των στοιχείων τεκμηρίωσης και αναφορών 

Αναγνωρίζετε τις ιδέες, τις έννοιες και τις πληροφορίες που έχετε συμπεριλάβει στα κείμενά σας; 
 

Η μεταφορά των παραθέσεων στο κείμενο της εργασίας σας έγινε με ακρίβεια; Χρησιμοποιήσατε 

εισαγωγικά και βιβλιογραφική αναφορά; 
 

Ελέγξτε τη μορφή των παραπομπών και αναφορών σε σχέση με το στυλ αναφορών που ορίστηκε από 

τον/την επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια σας. 
 

Χρήση ανάδρασης 

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επαναλάβει λάθη ή παραλείψεις που σας έχουν επισημανθεί από τον/την 

επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια σας, στις ενδιάμεσες μεταξύ σας συναντήσεις. 
 

  

 

 


