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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

1.1. Το μέγεθος της διπλωματικής εργασίας αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 20000-25000 

λέξεων.  Στην περίπτωση που υπάρχει δημοσίευση, είτε σε συνέδριο είτε σε επιστημονικό 

περιοδικό, τότε το κείμενο μπορεί να εκτείνεται και μέχρι τις 17000 λέξεις.  Τα όρια αυτά 

αφορούν το κύριο σώμα του δοκιμίου (Εισαγωγή, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση, 

Συμπεράσματα) συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, σχημάτων και υποσημειώσεων.  Στα 

παραπάνω όρια δεν περιλαμβάνεται το Εξώφυλλο, ο Πρόλογος, τα Περιεχόμενα, η Περίληψη, η 

Βιβλιογραφία και τα Παραρτήματα.  

1.2. Προτεινόμενη γραμματοσειρά για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας είναι η Calibri 

μεγέθους 11. Άλλες αποδεκτές γραμματοσειρές είναι η Arial μεγέθους 11, η Times New Roman 

μεγέθους 12, και η Georgia μεγέθους 11. 

1.3. Το διάστιχο να είναι 1.5. 

1.4. Το χαρτί πρέπει να είναι Α4, τουλάχιστον 80 g m-2 (χαρτί φωτοτυπίας). 

1.5. Τα περιθώρια δεξιά, άνω και κάτω να είναι περίπου 2,5 cm και αριστερά 3 cm. 

1.6. Η αρίθμηση να είναι στο μέσο, κάτω μέρος της σελίδας. Η αρίθμηση αρχίζει αμέσως μετά 

τον Πίνακα Περιεχομένων και περιλαμβάνει και τις σελίδες με σχήματα, πίνακες και 

βιβλιογραφία.  

 

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

2.1. Εξώφυλλο 

 

Όλες οι αναγραφές γίνονται κεντραρισμένες. Στο άνω άκρο (με περιθώριο 2,5 cm) τοποθετείται 

ο λογότυπος του ΠΜΣ (αν υπάρχει) διαφορετικά ο λογότυπος του Παν/μιου. Ακολουθεί σε 

απόσταση περίπου 3 cm, ο τίτλος της ερευνητικής εργασίας bold, μεγέθους 14 pt). Μετά από 

απόσταση 4-5 cm στο κέντρο, γράφεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα (κεφαλαία 

γράμματα) και ακολουθεί η ιδιότητα του (χημικός, βιολόγος, ιατρός, νοσηλευτής κλπ. και το 

Παν/μιο από το οποίο πήρο το βασικό του πτυχίο (Ε.Κ.Π.Α, Α.Π.Θ ) και στο κάτω άκρο η έδρα 

του Πανεπιστημίου που εκπονήθηκε (ΑΘΗΝΑ) και το έτος υποβολής της. 

 

Ακολουθεί παράδειγμα εξωφύλλου: 
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2.2. Οι επόμενες σελίδες: 

• Η σελίδα αμέσως μετά το Εξώφυλλο είναι η ίδια με την πρώτη αλλά στην αγγλική γλώσσα.  

• Στην αμέσως επόμενη σελίδα αναγράφονται στο πάνω μέρος το Πανεπιστήμιο, Τμήμα και 

Εργαστήριο / Κλινική που εκτελέσθηκε η ερευνητική εργασία, και ακολουθεί, ο τίτλος της 

εργασίας, το ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του συγγραφέα, το όνομα και η βαθμίδα του 

επιβλέποντα και ακολούθως τα ονόματα και η βαθμίδα των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής (το ένα κάτω από το άλλο). 

• Έπειτα, ακολουθεί Περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά, περιλαμβανομένου του τίτλου και 

του ονοματεπωνύμου του συγγραφέα (1-2 σελίδες). Η περίληψη είναι το τμήμα της πτυχιακής 

εργασίας που γράφεται τελευταίο αν και παρουσιάζεται στην αρχή του δοκιμίου. Θα πρέπει να 

είναι ακριβής, ανεξάρτητη, περιεκτική, συγκεκριμένη και κατανοητή, και να απεικονίζει τον 

στόχο και το περιεχόμενο της εργασίας. 

• Μετά την Περίληψη, σειρά έχει ο Πρόλογος. Ο Πρόλογος είναι η κατεξοχήν «προσωποποιημένη» 

ενότητα της διπλωματικής εργασίας. Εδώ, για παράδειγμα, μπορούν να αναφερθούν τα κίνητρα 

ή τα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου θέματος προς διερεύνηση. Επίσης, η/ο συγγραφέας 

έχει την ευκαιρία να ευχαριστήσει όσους συνέβαλαν με δημιουργικό τρόπο στην ολοκλήρωση 

της πτυχιακής εργασίας, από τους απλούς συμμετέχοντες μέχρι οικεία, αγαπημένα πρόσωπα. 

• Στη συνέχεια, ακολουθεί ο Πίνακας Περιεχομένων. Ο κατάλογος των περιεχομένων 

περιλαμβάνει όλες τις επικεφαλίδες πρώτου και δευτέρου επιπέδου του δοκιμίου με τον αριθμό 

της εναρκτήριας σελίδας. 

• Μετά το Εξώφυλλο, την Περίληψη, τα Περιεχόμενα και τον Πρόλογο, ακολουθούν οι κύριες 

ενότητες της πτυχιακής εργασίας, η Εισαγωγή, η Μεθοδολογία, τα Αποτελέσματα, η Συζήτηση, 

τα Συμπεράσματα. 

• Τέλος δεν παραλείπουμε τις Βιβλιογραφικές παραπομπές. Η παραπομπή των πηγών που έχουν 

χρησιμοποιηθεί είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Είτε παραφράζουμε είτε παραθέτουμε 

αυτολεξεί την άποψη ή την εργασία κάποιου συγγραφέα, είμαστε υποχρεωμένοι να 

αναφέρουμε την πηγή μας.  

 


