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Α. Επιλογή θέματος 

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τους φοιτητές/τριες του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μοριακή και Εφαρμοσμένη 

Φυσιολογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική και 

πραγματοποιείται κατά τη χρονική διάρκεια του τελευταίου (Δ’) εξαμήνου σπουδών. 

Με τον καθορισμό του προτεινόμενου θέματος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 

καθηγητή, ο μεταπτυχιακός φοιτητής καλείται να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο 

δήλωσης θέματος και το ερευνητικό πρωτόκολλο της διπλωματικής εργασίας και να τα 

υποβάλει στη γραμματεία του ΠΜΣ.  

Β. Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 

Για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να 

χρησιμοποιείται η ελληνική ή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, η αγγλική γλώσσα. Το 

κείμενο της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι πλήρες, με επιστημονική 

εγκυρότητα και   γλωσσική σαφήνεια. Κρίνεται απαραίτητη η τήρηση των κανόνων 

συντακτικού και ορθογραφίας καθώς και η αποφυγή των αυτολεξεί παραθέσεων 

κειμένου για την αποφυγή λογοκλοπής. Ως λογοκλοπή, ορίζεται η αναφορά στο 

επιστημονικό έργο κάποιου άλλου χωρίς να αναφέρεται ως παραπομπή η πηγή 

προέλευσης του, η αντιγραφή κειμένου (άρθρου, εργασίας κ.α.) και η αυτολεξεί 

μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων. 

 
Τα περιεχόμενα της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να ακολουθούν την εξής 
δομή: 
 

• Εξώφυλλο 

• Περίληψη στα Ελληνικά – Λέξεις κλειδιά 

• Περίληψη στα Αγγλικά – Λέξεις κλειδιά 

• Ευχαριστίες (προαιρετικό) 

• Πίνακας συμβόλων-ακρωνυμίων-συντομογραφιών αν υπάρχουν 

• Πίνακας περιεχομένων 

• Γενικό μέρος 

• Ειδικό μέρος 



• Βιβλιογραφία 

• Παραρτήματα. 

 
Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι συνεχής στην κάτω πλευρά της σελίδας. 

Η αρίθμηση των αρχικών σελίδων (Τίτλου, Περίληψης, Ευχαριστιών, 

Περιεχομένων) γίνεται με λατινικούς χαρακτήρες (i, ii, iii, iv, v, κλπ.) αντί της 

κανονικής αρίθμησης (1,2,3,4,5 ...) που χρησιμοποιείται για το υπόλοιπο κείμενο 

που ακολουθεί. Η διαμόρφωση του κειμένου της διπλωματικής εργασίας πρέπει 

να πληροί τις εξής προδιαγραφές: 

• Διάστιχο: 1,5 

• Στοίχιση: πλήρης  

• Γραμματοσειρά: Arial, Helvetica 

• Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 
 

 

Γ. Εξώφυλλο/Σελίδα τίτλου και Εσώφυλλο 

Στο ανώτερο μέρος του εξώφυλλου γράφεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα και ο τίτλος 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο μέσο του εξώφυλλου γράφεται 

ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ακολουθεί το όνομα του μεταπτυχιακού 

φοιτητή και ο αριθμός μητρώου του.  

Στο ανώτερο μέρος της δεύτερης σελίδας (εσώφυλλου) γράφεται το εκπαιδευτικό 

ίδρυμα και ο τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο μέσο του 

εσώφυλλου γράφεται ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ακολουθεί το όνομα 

του μεταπτυχιακού φοιτητή και ο αριθμός μητρώου του. Στη συνέχεια γράφεται το 

όνομα και ο τίτλος του επιβλέποντος καθηγητή και τα ονόματα και οι τίτλοι των 

άλλων δύο μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής .  

 

Δ. Περιεχόμενο Διπλωματικής Εργασίας 

Εισαγωγή 

Η εισαγωγή έχει ως βασικό στόχο να προϊδεάζει τον αναγνώστη για το 

περιεχόμενο της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει αρχικά την 

επιστημονική προσέγγιση του θέματος της έρευνας με σύντομη ιστορική 

αναδρομή μέσω ανασκόπησης της βιβλιογραφίας (έγκυρα ερευνητικά δεδομένα 



των τελευταίων ετών) και       καταλήγει στον ορισμό του προβλήματος και στον σκοπό 

της εργασίας. Συγχρόνως, μπορεί να διευκρινίζει βασικές έννοιες για την 

κατανόηση του σκοπού της μελέτης.  

 

Γενικό Μέρος 

Στο γενικό μέρος της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνεται η αναλυτική  

θεωρητική προσέγγιση του θέματος μέσα από επιστημονικές πηγές της  διεθνούς 

και ελληνικής βιβλιογραφίας. Το κάθε κεφάλαιο του γενικού μέρους πρέπει να έχει 

σαφή και περιεκτικό τίτλο και να παρουσιάζονται η θεωρία, τα ερευνητικά 

αποτελέσματα και οι απόψεις άλλων ερευνητών σε σχέση με το ειδικό μέρος που 

θα ακολουθήσει. Καταγράφονται, επίσης, τα ερευνητικά ερωτήματα που 

προκύπτουν ως κενά στην επιστημονική γνώση και ενισχύουν τον σκοπό της 

έρευνας. Παρουσιάζεται  μια κριτική σύνθεση των βασικών ευρημάτων και 

προτάσεων που έχουν διατυπωθεί σε ερευνητική βάση και οι βασικές τάσεις και 

συμπεράσματα. Το γενικό μέρος κλείνει με τη  διατύπωση του σκοπού της 

συγκεκριμένης έρευνας και την καταγραφή των ερευνητικών  υποθέσεων ή 

ερωτημάτων. Αν στο γενικό μέρος χρησιμοποιηθούν εικόνες, σχήματα και πίνακες 

αριθμούνται με την συνεχή σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο. 

 

Ειδικό Μέρος Ερευνητικής Διπλωματικής εργασίας 

Στο ειδικό μέρος της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας συμπεριλαμβάνεται η 

μεθοδολογία της έρευνας, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στα 

συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα και να συνοδεύεται από σαφή και 

τεκμηριωμένη διατύπωση των μεθοδολογικών επιλογών. Σε ξεχωριστά 

υποκεφάλαια περιλαμβάνονται: 

➢ η υπόθεση, 

➢ ο σκοπός της μελέτης και τα επιμέρους ερωτήματα προς διερεύνηση, 

➢ ο πληθυσμός της μελέτης (δείγμα), 

➢ η μέθοδος, 

➢ θέματα ηθικής και δεοντολογίας 

➢ τα αποτελέσματα και 

➢ η συζήτηση. 

 



Ειδικό Μέρος Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης 

Στο ειδικό μέρος της διπλωματικής εργασίας που αποτελεί βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, ο μεταπτυχιακός φοιτητής προβαίνει σε εκτεταμένη ανασκόπηση του 

θέματος επιλογής του, τονίζοντας σημεία και θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής και ενδιαφέροντος. Επιδιώκει την σύνθετη και ολοκληρωμένη παρουσίαση 

διαφόρων έγκυρων και επιστημονικών δημοσιεύσεων, σχετικών με το υπό 

διερεύνηση θέμα. Η δομή που πρέπει να ακολουθείται είναι η εξής: 

➢ Σκοπός 

➢ Μεθοδολογία 

➢ Αποτελέσματα 

➢ Συζήτηση 

➢ Συμπεράσματα  

 

Θα πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή του σκοπού της εργασίας, του 

ερευνητικού ερωτήματος, της ποιοτικής αξιολόγησης και επιλογής των μελετών 

που θα χρησιμοποιηθούν (με εργαλεία της διεθνούς βιβλιογραφίας). Απαραίτητη 

κρίνεται η χρήση πολυάριθμων άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Ελληνική και Αγγλική Περίληψη (Abstract) 

Η περίληψη πρέπει να ακολουθεί την συνολική δομή της εργασίας και να 

αναφέρονται συνοπτικά ο σκοπός, ο πληθυσμός της μελέτης, η μέθοδος, τα 

αποτελέσματα και τα κύρια συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας. Η έκταση 

της περίληψης πρέπει να είναι περίπου 500 λέξεις. Δεν πρέπει να αναφέρονται 

βιβλιογραφικές παραπομπές και συντμήσεις λέξεων. Κάτω από την περίληψη θα 

πρέπει να ακολουθούν οι λέξεις κλειδιά    (έως 5). 

Ε. Βιβλιογραφία 

Στο υλικό της βιβλιογραφίας περιλαμβάνονται: τα ελληνικά και ξενόγλωσσα 

βιβλία, τα ακαδημαϊκά συγγράμματα (διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές 

διατριβές κλπ.), τα επιστημονικά άρθρα (ανακοινώσεις ή ανασκοπήσεις) από τα 

ελληνικά και διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε 

επιστημονικά συνέδρια που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη διπλωματική 

εργασία και αναφέρονται στα κεφάλαια που προηγήθηκαν. 

Οι παραπομπές βοηθούν, στην επαλήθευση των όσων γράφονται στη μελέτη, 

στον απευθείας εντοπισμό του σημείου ενδιαφέροντος του αναγνώστη και στην 



αναζήτηση περισσότερων λεπτομερειών για ένα συγκεκριμένο ερευνητικό έργο. 

Για την βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται διεθνή συστήματα (όπως π.χ. το 

Vancouver referencing styles, το Harvard style, American Psychological 

Association κ.ά.), τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές που αναφέρονται στο κείμενο (και μόνο αυτές) 

καταχωρούνται στο κεφάλαιο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ με την αντίστοιχη σειρά που 

αναφέρθηκαν στο κείμενο με αύξοντα αριθμό, ανεξάρτητα εάν είναι ελληνική ή 

ξενόγλωσση. Η μορφοποίηση των βιβλιογραφικών αναφορών πρέπει να είναι 

ομοιογενής  και ενιαία. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι ως επί το 

πλείστον επιστημονικά άρθρα. Η χρήση των βιβλίων δεν πρέπει να είναι πέραν 

των πέντε στον αριθμό. 

Στα παραρτήματα τοποθετείται χρήσιμο αποδεικτικό υλικό δευτερεύουσας 

σημασίας, όπως χρησιμοποιηθέντα έντυπα, ερωτηματολόγια, πίνακες, γραφικά 

κ.ά. 

  



 
Ενδεικτική Δομή Διπλωματικής Εργασίας 

Εξώφυλλο και Εσώφυλλο 

Πρόλογος - Ευχαριστίες - Συντομογραφίες 

Περίληψη (Ελληνική) 

Περίληψη (Αγγλική) 

Εισαγωγή 

Γενικό μέρος 

Ειδικό μέρος 

Υπόθεση – Σκοπός 

Μεθοδολογία 

Αποτελέσματα 

Συζήτηση των κυρίων ευρημάτων και ερμηνεία τους, πρωτοτυπία της μελέτης 

Περιορισμοί της μελέτης 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Συμπεράσματα 

Βιβλιογραφία 
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Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής:      

1ο : Όνομα, επώνυμο, τίτλος (επιβλέπων)      

2ο : Όνομα,   επώνυμο,  τίτλος    

3ο:  Όνομα,   επώνυμο,  τίτλος 
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