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Οδηγίες για την Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής-Διδακτορικής 
Εργασίας 
Η εργασία πρέπει να είναι διαρθρωμένη κατά τα πρότυπα των επιστημονικών μονογραφιών και 
μελετών. Το σύγγραμμα της διδακτορικής εργασίας πρέπει να παρουσιάζει αναλυτικά και 
εκτεταμένα το έργο του/της ΥΔ κατά την διάρκεια των σπουδών του/της . Η συγγραφή της 
διατριβής πραγματοποιείται - σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης - είτε  εξ’ 
ολόκληρου στην Ελληνική γλώσσα και περιέχει εκτενή περίληψη στην Αγγλική (τουλάχιστον 2 
σελίδες) ή εξ’ ολοκλήρου στην Αγγλική γλώσσα, με εκτενή περίληψη στην Ελληνική γλώσσα 
(τουλάχιστον 2 σελίδες). Η εργασία θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή και κάθε τμήμα αυτής 
να αναλύεται επαρκώς με αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές (ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα λογοκλοπής). Μεγάλα τμήματα ετεροαναφορών θα πρέπει να παρατίθενται με 
εισαγωγικά και /ή italics.  Χρήσιμες γενικότερες οδηγίες για την συγγραφή τόσο της εργασίας 
όσο και των άρθρων μπορούν να ανευρεθούν στο http://www.icmje.org/.  
Πιο συγκεκριμένα, για την συγγραφή συστήνεται να περιλαμβάνονται με την παρακάτω σειρά: 
πρόλογος – ευχαριστίες (ιδίως στους επιβλέποντες), αφιερώσεις (προαιρετικά), πίνακας 
περιεχομένων, κατάλογος πινάκων, διαγραμμάτων/σχημάτων, κλπ, περίληψη στα Ελληνικά, 
περίληψη στα Αγγλικά, εισαγωγή-κυρίως κείμενο (κατανομή κατά κεφάλαια, υποκεφάλαια), 
σκοπός, υλικό και μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση, συμπεράσματα, βιβλιογραφία, 
παραρτήματα. Εάν  κάποιο μεταπτυχιακό έχει συγκεκριμένο πρότυπο format αυτό θα πρέπει να 
ακολουθείται.  Ενδείκνυται ένα μέγεθος από 12.000-16.000 λέξεις για μεταπτυχιακή εργασία και 
από 25.000-50.000 λέξεις για διδακτορική διατριβή. Εξαιρούνται οι εικόνες και οι επιγραφές 
αυτών καθώς και τα παραρτήματα, βιβλιογραφία κλπ.  

Στην εισαγωγή-κυρίως κείμενο θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά  το θεωρητικό υπόβαθρο 
της εργασίας και να γίνεται σαφής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (με αναφορές), ώστε να 
αναλυθεί τι είναι γνωστό και τι όχι αναφορικά με την έρευνα που διεξήχθη και  τη σκοπιμότητα 
της συγκεκριμένης εργασίας. Στον σκοπό θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά: ο κύριος και 
τυχόν επιμέρους στόχοι αναφορικά με το αντικείμενο της μελέτης, δηλαδή οι ερευνητικές 
υποθέσεις. 

Στο υλικό και μεθοδολογία θα πρέπει να γίνεται σαφής και λεπτομερειακή περιγραφή του 
σχεδιασμού της έρευνας, των υλικών και τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν(με τις σχετικές 
αναφορές όπου χρειάζεται), του τρόπου συλλογής δεδομένων (πληθυσμού-δείγματος), των 
κριτηρίων μελέτης και αποκλεισμού δεδομένων, του σχεδιασμού της έρευνας, καθώς και της 
στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, εφόσον αυτά είναι σχετικά με το θέμα.. 

Στα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρονται μόνο τα αποτελέσματα από την ανάλυση των 
πειραματικών ή/και κλινικών ή/και πληθυσμιακών δεδομένων χωρίς βιβλιογραφικές αναφορές, 
καθώς και οι στατιστικές συσχετίσεις. Οι πίνακες και εικόνες των βασικών αποτελεσμάτων θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο τμήμα αυτό των αποτελεσμάτων ενώ τυχών 
συμπληρωματικοί πίνακες στο παράρτημα. Θα πρέπει να είναι σαφής η διασύνδεση με το 
θεωρητικό πλαίσιο και τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. 

Στη συζήτηση θα πρέπει να περιλαμβάνεται σύνθεση και συζήτηση των κυρίων ευρημάτων της 
εργασίας, ποιοι στόχοι επιτεύχθηκαν, που υπάρχει συμφωνία ή διαφωνία  με την υπάρχουσα 
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βιβλιογραφία, και ποιες ήταν οι δυσκολίες- περιορισμοί αλλά και τα πλεονεκτήματα της 
μελέτης. Τέλος προτείνονται εφαρμογές και κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.  

Στα συμπεράσματα γίνεται περιληπτική περιγραφή του κύριου και των επιμέρους 
συμπερασμάτων με μέριμνα τα συμπεράσματα να απαντούν στο ερώτημα-ερωτήματα που έθεσε 
ο σκοπός.  

Η βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες Vancouver 
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver 
 
Στα παραρτήματα  μπορεί να περιληφθούν π.χ. ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ή 
αναλυτικοί πίνακες δεδομένων. Στο τελικό ανάτυπο της ΔΔ σε χωριστό παράρτημα 
περιλαμβάνεται και ανάτυπο της δημοσίευσης ή των δημοσιεύσεων που έγιναν στο πλαίσιο της 
ΔΔ (ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανάτυπα, αντίγραφο της δημοσίευσης ή των 
δημοσιεύσεων στην τελική τους μορφή).  
 
 
 
 


