
ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κάθε διπλωματική εργασία θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 Εξώφυλλο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με τα στοιχεία όπως το 

Υπόδειγμα 

 Περιεχόμενα 

 Πρόλογος- Ευχαριστίες (προαιρετικά) 

 Περίληψη στα Ελληνικά - Λέξεις κλειδιά (300 λέξεις) 

 Περίληψη στα Αγγλικά (Abstract) - Λέξεις κλειδιά (300 λέξεις) 

 Εισαγωγή 

 Γενικό Μέρος 

 Ειδικό μέρος  

 Υλικό 

 Μέθοδοι 

 Αποτελέσματα 

 Συζήτηση 

 Βιβλιογραφία  

 

Γενικό Μέρος: 

Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να έχει προσεγμένη διατύπωση, ορθή γραφή και 

ολοκληρωμένη δομή. Όσον αφορά τον κορμό της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να 

ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες: 

• Το μέγεθος της σελίδας να είναι Α4. 

• Το κείμενο να είναι δακτυλογραφημένο σε Times New Roman 12, με ενάμισι (1,5) 

διάστημα μεταξύ των γραμμών (line spacing 1.5) και σε πλήρη στοίχιση. 

• Οι σελίδες να είναι αριθμημένες κάτω δεξιά. Η αρίθμηση ξεκινά από το εξώφυλλο 

στο οποίο όμως δεν εμφανίζεται ο αριθμός σελίδας. 

• Να υπάρχουν περιθώρια (margins): αριστερά 2,5 cm, δεξιά 2 cm, πάνω 2 cm και κάτω 

2 cm. 

• Η πρώτη παράγραφος να ξεκινά πάντα από την αρχή του κειμένου. Όλες οι επόμενες 

παράγραφοι μετά την πρώτη, είναι σε Εσοχή →Ειδική →πρώτη γραμμή →κατά 0,5 

cm. Ενδιάμεσα στις παραγράφους δεν υπάρχει κενό. 

• Όλοι οι τίτλοι κεφαλαίων, ενοτήτων και υπό-ενοτήτων σε στοίχιση αριστερά. 



Αν στο γενικό μέρος χρησιμοποιηθούν εικόνες ή σχήματα, στο τέλος της 

λεζάντας αναγράφεται σε παρένθεση η πηγή προέλευσης ως εξής: (Ανατύπωση από: 

γράφεται η βιβλιογραφική παραπομπή από την οποία έχει ληφθεί, πχ  Boron WF, and 

Boulpaep EL, Ιατρική Φυσιολογία, Τόμος 2, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 

Αθήνα 2011). Οι ενδείξεις των εικόνων ή των σχημάτων γράφονται στην ελληνική 

γλώσσα ακόμα και αν η πηγή προέλευσης είναι ξενόγλωσση και η αρίθμηση γίνεται με 

τον ίδιο τρόπο και σε συνέχεια από την αρχή μέχρι το τέλος του κειμένου. 

Επιπλέον: 

Κεφάλαιο: Η ένδειξη του κεφαλαίου είναι ΠΑΝΤΑ σε κεφαλαία, επικεφαλίδα 1 

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, Times New Roman 14+bold, στοίχιση αριστερά) και σε συνεχή 

αρίθμηση,  

Αρίθμηση Κεφαλαίων 

Υποσημειώσεις και παραπομπές: Οι υποσημειώσεις (Times New Roman 10) 

παρουσιάζονται ΠΑΝΤΑ στο κάτω μέρος της σελίδας αναφοράς, σε συνεχή αρίθμηση 

(1, 2, 3, ….κλπ.). 

Οι παραπομπές εντός κειμένου περιλαμβάνουν το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος 

έκδοσης της δημοσίευσης. Οι άμεσες παραπομπές πρέπει να δίνουν και τον αριθμό της 

σελίδας ή των σελίδων. Σε περίπτωση περισσότερων αναφορών του ίδιου συγγραφέα 

για το ίδιο έτος, πρέπει να χρησιμοποιείται η διάκριση με α, β, γ κ.λ.π. για το έτος. 

Για την περίπτωση παραπομπών σε ηλεκτρονικές πηγές ακολουθούνται οι ίδιοι 

κανόνες και μετά το κόμμα του τίτλου, παρουσιάζεται με πλήρη στοιχεία η 

ηλεκτρονική διεύθυνση (υπογραμμισμένη) ακολουθούμενη από κόμμα, οι αριθμοί 

σελίδων (αν υπάρχουν) και σε παρένθεση η ημερομηνία πρόσβασης στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση.  

Παράθεση βιβλιογραφίας με συνεχή αρίθμηση στο κείμενο, σύμφωνα με το 

σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Vancouver style. 

Ειδικό Μέρος: 

Στο ειδικό μέρος της ΔΕ συμπεριλαμβάνονται υλικό, δείγμα, μέθοδοι, τα 

αποτελέσματα και η συζήτηση. 

 Αποτελέσματα 

Περιγράφονται όλα τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση της ΔΕ. Η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνεται με αυστηρά ερευνητικό πνεύμα, 

χωρίς να σχολιάζονται ή να διατυπώνονται προσωπικές κρίσεις και εκτιμήσεις, να 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όπως ακριβώς προκύπτουν από τη στατιστική 



ανάλυση, ακόμη και αυτά που έρχονται σε αντίθεση με την ή τις ερωτήσεις που έχουν 

διατυπωθεί 

Συζήτηση 

Η πρώτη παράγραφος της συζήτησης καλό είναι να αφορά μία σύντομη περίληψη των 

αποτελεσμάτων της ΔΕ. Το αντικείμενο της συζήτησης είναι η επιστημονική ανάλυση, 

επεξεργασία, ερμηνεία και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Στη συζήτηση γίνεται 

σχολιασμός και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε σχέση με τις ερωτήσεις που είχαν 

διατυπωθεί στην αρχή της έρευνας, όπως επίσης και συγκριτική αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων με εκείνα αντίστοιχων εργασιών, χωρίς να αναλύονται λεπτομερώς τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνητών. 

Βιβλιογραφία:  

Στο τέλος του κειμένου παρατίθενται με τίτλο ΠΗΓΕΣ –ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Times New 

Roman 12+bold, στοίχιση αριστερά) οι πηγές, όταν υπάρχουν, και ακολουθεί η 

βιβλιογραφία.  

Περιλαμβάνουν μόνο τα έργα για τα οποία υπάρχει αναφορά στο κείμενο. Προτείνεται 

να είναι σύμφωνα με το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών Vancouver style, 

χρησιμοποιώντας αριθμούς κατά αύξουσα σειρά για να δηλωθούν οι βιβλιογραφικές 

αναφορές (ο αριθμός 1 για την πρώτη αναφορά, ο αριθμός 2 για τη δεύτερη κ.ο.κ.. Οι 

αριθμοί αυτοί καταγράφονται σε πλαίσια (π.χ. [1], [2], [3] κ.λπ.). Όλες οι 

βιβλιογραφικές αναφορές που αναφέρονται στο κείμενο (και μόνο αυτές) 

καταχωρούνται στο βιβλιογραφικό κατάλογο, που αρχίζει σε ιδιαίτερη σελίδα. Πριν 

από κάθε βιβλιογραφική αναφορά στον κατάλογο, προηγείται ο αντίστοιχος αριθμός 

που σημειώθηκε στο κείμενο και στον οποίο αντιστοιχεί η βιβλιογραφία. Στη λίστα 

των βιβλιογραφικών αναφορών αυτές καταγράφονται με αύξοντα αριθμό. Όταν κάποια 

αναφορά επαναλαμβάνεται μέσα στο κείμενο και σε κάποιο άλλο σημείο, τότε 

χρησιμοποιείται και πάλι ο αριθμός που χρησιμοποιήθηκε για αυτήν την αναφορά την 

πρώτη φορά. Όταν σε κάποιο σημείο της εργασίας χρησιμοποιούνται περισσότερες από 

μία βιβλιογραφικές αναφορές, τότε οι αριθμοί καταγράφονται στο ίδιο πλαίσιο (π.χ. 

[5,6]). 

Για τη ΔΕ προτείνεται να προηγούνται τα ονόματα των συγγραφέων (μετά το επώνυμο 

και το όνομα – χωρίς τελείες – ακολουθεί κόμμα και το επώνυμο του επόμενου 

συγγραφέα κ.ο.κ.), ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος ή η συντομογραφία του 

περιοδικού, το έτος δημοσίευσης, ο αριθμός του τόμου, το τεύχος, διπλή τελεία και οι 

σελίδες του άρθρου (πρώτη, παύλα και τελευταία). Οι συντμήσεις των τίτλων των 



περιοδικών πρέπει να γράφονται σύμφωνα με το Index Medicus. Για τις συντμήσεις 

των ελληνικών περιοδικών υπάρχει ο σχετικός κατάλογος του ΙΑΤΡΟΤΕΚ. Για τα 

βιβλία και τις μονογραφίες γράφονται τα ονόματα των συγγραφέων, ο τίτλος του 

βιβλίου, ο αριθμός έκδοσης και ο τόμος, η έδρα του εκδοτικού οίκου, το όνομα του 

εκδοτικού οίκου, ο χρόνος έκδοσης και οι σελίδες.  

Παραδείγματα παρουσίασης βιβλιογραφικών αναφορών: 

Α] Για άρθρα περιοδικών:  

Assouline-Dayan Y, Chang C, Greenspan A, Shoenfeld Y, Gesrshwin ME (2002) 

Pathogenesis and natural history of osteonecrosis. Semin Arthritis Rheum 32: 94-124 

Β] Για άρθρα ηλεκτρονικών περιοδικών:  

Dragioti E, Tsartsalis D, Gouva M. Retrospectives memories of negative life events and 

cardiophobia: testing the hypothesis of mediation of hostility. Interscientific Health 

Care 2012, 4(30): 98-104. Ημερομηνία πρόσβασης από 

http://www.inhealthcare.gr/article/el/ retrospectives-memories-of-negative-life-

events-and-cardiophobia-testing-the-hypothesis-of-mediation-of-hostility 

Γ] Για βιβλία – μονογραφίες και κεφάλαια σε βιβλία:  

Vander Α, Sherman J, Luciano D, Tsakopoulos M. Φυσιολογία του Ανθρώπου, 8η 

Έκδοση, 1ος Τόμος, Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2000:483-509. 

Δ] Για ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά τεκμήρια:  

Mackay J, et al. 2006. The Tobacco Atlas. Second Edition. American Cancer Society 

Myriad Editions Limited. Atlanta, Georgia. Ημερομηνία πρόσβασης [ημερομηνία] από 

[ηλεκτρονική διεύθυνση]: http://www.myriadeditions.com/statmap 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [Times New Roman 12+bold, στοίχιση αριστερά, διάστημα 1,5]  

.  
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