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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Είδος διπλωµατικής εργασίας 
Η διπλωµατική εργασία µπορεί να είναι ερευνητική εργασία, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
ή µετα-ανάλυση ερευνητικών εργασιών. 
 
Γλώσσα διπλωµατικής εργασίας  
Η γλώσσα της διπλωµατικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική. 
 
Βασικοί κανόνες µορφοποίησης της διπλωµατικής εργασίας 
Χρησιµοποιείται η γραµµατοσειρά Arial,  µέγεθος χαρακτήρων (fonts) 12, µε διπλό διάστιχο 
γραµµής (double spaced), περιθώριο 2,5 cm από τα άκρα (δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω) της 
σελίδας και πλήρη στοίχιση.    
 
Έκταση διπλωµατικής εργασίας 
Η έκταση που θα καταλάβει η εργασία (γενικό και ειδικό µέρος, χωρίς τις βιβλιογραφίες και 
την περίληψη) πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 10.000-20.000 λέξεων.  
Η περίληψη της εργασίας δεν πρέπει  να ξεπερνά τις 250 λέξεις.  
Οι βιβλιογραφίες πρέπει να κυµαίνονται µεταξύ 80-150. 
 
 
∆οµή διπλωµατικής εργασίας  
 
● Ερευνητική εργασία ή µετα-ανάλυση ερευνητικών εργασιών 

1. Εξώφυλλο (παρατίθεται υπόδειγµα) και συνοδευτικά φύλλα 
2. Ευχαριστίες 
3. Πίνακας περιεχοµένων 
4. Περίληψη 
5. Περίληψη στην αγγλική (Summary) 
6. Γενικό µέρος 
7. Ειδικό µέρος 

1. Ερευνητική υπόθεση – Σκοπός  
2. Πληθυσµός και µέθοδοι της µελέτης 
3. Στατιστική ανάλυση 
4. Αποτελέσµατα 
5. Συζήτηση 
6. Συµπεράσµατα 

8. Βιβλιογραφία 
 
● Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

1. Εξώφυλλο (παρατίθεται υπόδειγµα) και συνοδευτικά φύλλα 
2. Ευχαριστίες 
3. Πίνακας περιεχοµένων 
4. Περίληψη 
5. Περίληψη στην αγγλική (Summary) 
6. Γενικό µέρος 
7. Ειδικό µέρος 

1. Σκοπός 



2. Μέθοδοι  
3. Αποτελέσµατα 
4. Συµπεράσµατα 

8. Βιβλιογραφία 
 
Συνοδευτικά φύλλα:  
Η αµέσως επόµενη σελίδα µετά το εξώφυλλο περιλαµβάνει τα ίδια στοιχεία που εµφανίζονται 
στο εξώφυλλο. Στην επόµενη σελίδα η ιδιότητα και τα ονόµατα της τριµελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής και η ηµεροµηνία εξέτασης. 
 
Η διπλωµατική εργασία θα δοµηθεί µε µορφή κεφαλαίων. Τα κεφάλαια εκφράζουν µια 
θεµατική ενότητα (π.χ. Εισαγωγή, Μέθοδος, Στατιστική ανάλυση) του θέµατος που 
πραγµατεύεται η εργασία. Όλα τα κεφάλαια θα πρέπει να έχουν τίτλο, που θα γράφεται µε 
κεφαλαία και έντονα (bold) γράµµατα. Τα υποκεφάλαια αριθµούνται και γράφονται µε έντονα 
(bold) γράµµατα. Μετά το τέλος του κεφαλαίου γίνεται αλλαγή σελίδας. 
 
Η αρίθµηση των σελίδων της εργασίας γίνεται µε αραβικά σύµβολα (1, 2, 3, ….) και είναι 
συνεχής (όχι µόνο στο κείµενο, αλλά και όπου οι σελίδες περιλαµβάνουν σχήµατα, πίνακες 
κ.λπ.). Η αρχή της αρίθµησης γίνεται από την πρώτη σελίδα (εξώφυλλο), αλλά σε αυτήν δεν 
εµφανίζεται αριθµός. O αριθµός εµφανίζεται στο κάτω µέρος στα δεξιά της σελίδας.  
 
 
∆ιαµόρφωση περιεχοµένου 
 
● Ερευνητική εργασία ή µετα-ανάλυση ερευνητικών εργασιών 
Στο γενικό µέρος αναφέρεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η εργασία και η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέµατος που πραγµατεύεται η εργασία.  
Στην ενότητα ερευνητική υπόθεση – σκοπός αναφέρεται µε σαφήνεια ο στόχος της 
διπλωµατικής εργασίας (γιατί γίνεται η έρευνα, ποια ειδική ανάγκη την επιβάλλει). 
Στην ενότητα πληθυσµός και µέθοδοι της µελέτης γίνεται αναλυτική παρουσίαση του τρόπου 
επιλογής του δείγµατος του πληθυσµού και της συγκεκριµένης µεθοδολογίας που 
ακολουθήθηκε.  
Στην ενότητα στατιστική ανάλυση παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση που 
χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν.  
Στην ενότητα αποτελέσµατα παρατίθενται τα αποτελέσµατα της διπλωµατικής εργασίας. Για 
την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν πίνακες, ιστογράµµατα, 
γραφήµατα, εικόνες ή άλλα σχεδιαγράµµατα. Σε αυτήν την ενότητα δε γίνεται σχολιασµός 
των αποτελεσµάτων.  
Στην ενότητα συζήτηση γίνεται ελεύθερος σχολιασµός και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
σε σχέση µε τις υποθέσεις που είχαν διατυπωθεί στην αρχή της έρευνας. Τα αποτελέσµατα 
συσχετίζονται µε αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών πάνω στο συγκεκριµένο θέµα, ενώ 
αναφέρονται τα ισχυρά σηµεία και οι περιορισµοί της εργασίας, καθώς και τα ζητήµατα που 
παρέµειναν ανοικτά και πρέπει να γίνουν αντικείµενο περαιτέρω έρευνας. 
Στην ενότητα συµπεράσµατα αναφέρονται συνοπτικά τα σηµαντικότερα πορίσµατα, στα 
οποία έφτασε ο συγγραφέας.  
Στο Παράρτηµα, το οποίο είναι προαιρετικό, παρατίθενται τα ερευνητικά εργαλεία (π.χ. 
ερωτηµατολόγια) και άλλα σχετικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της 
έρευνας, καθώς και πίνακες που περιγράφουν λεπτοµέρειες.    
 
● Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι µια συλλογή από επιλεγµένες δηµοσιευµένες πηγές 
σχετικές µε το θέµα της διπλωµατικής εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από σχολιασµό, 
κριτική ανάλυση των περιεχοµένων και παράθεση των βασικών συµπερασµάτων κάθε 
µελέτης. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν αποτελεί µια απλή παράθεση της σχετικής 
βιβλιογραφίας. Με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση µπορεί να εντοπιστούν τα κενά που 
υπάρχουν στη βιβλιογραφία πάνω στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. 



Στο γενικό µέρος αναφέρεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η εργασία και η 
εισαγωγή στο σχετικό θέµα.  
Στην ενότητα σκοπός αναφέρεται µε σαφήνεια ο στόχος της διπλωµατικής εργασίας και η 
σηµασία του θέµατος (γιατί γίνεται η ανασκόπηση, ποια ειδική ανάγκη την επιβάλλει).  
Στην ενότητα µέθοδοι γίνεται αναλυτική παρουσίαση των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν, του 
τρόπου αναζήτησης βιβλιογραφίας και της στρατηγικής αναζήτησης.  
Στην ενότητα αποτελέσµατα παρατίθενται δοµηµένα σε υποενότητες τα δεδοµένα από τις 
υπό ανασκόπηση µελέτες. Για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν πίνακες, ιστογράµµατα, γραφήµατα, εικόνες ή άλλα σχεδιαγράµµατα.  
Στην ενότητα συµπεράσµατα αναφέρονται τα σηµαντικότερα πορίσµατα και η 
ανακεφαλαίωση των κυρίων ευρηµάτων της ανασκόπησης.  
Στο Παράρτηµα, το οποίο είναι προαιρετικό, παρατίθενται τα ερευνητικά εργαλεία και άλλα 
σχετικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και πίνακες που 
περιγράφουν λεπτοµέρειες.    
 
 
Βιβλιογραφίες 
Οι βιβλιογραφίες θα παρουσιάζονται σε Vancouver format, και θα εµφανίζονται στο κείµενο 
µε νούµερα σε αγκύλες [ ]. Σε περίπτωση που οι συγγραφείς είναι ≥6, αναγράφονται οι 3 
πρώτοι συγγραφείς και ακολουθούνται από et al. (italics).  
Π.χ.  
[1]. Fogari R, Mugellini A, Destro M, et al. Losartan and amlodipine on myocardial structure    
      and function. Diabet Med 2012; 29: 24–31. 
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