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Οδηγός εκπόνησης Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Οι φοιτητές του Δ.Π.Θ. υποχρεούνται να καταθέσουν στις βιβλιοθήκες του ιδρύματος και στο 

Ιδρυματικό Αποθετήριο Δ.Π.Θ. τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί στα τμήματα του ιδρύματος 

(Πτυχιακές εργασίες / Διπλωματικές εργασίες, Μεταπτυχιακές εργασίες / Μεταπτυχιακές διατριβές 

και Διδακτορικές διατριβές), μετά από την επιτυχή υποστήριξη της εργασίας / διατριβής τους. 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Δ.Π.Θ. δε φέρει καμία ευθύνη,  άμεση ή έμμεση, για την 

εκπρόθεσμη υποβολή πτυχιακών (διπλωματικών) εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης 

(μεταπτυχιακές διατριβές) και διδακτορικών διατριβών, για την εκκαθάριση των πνευματικών 

δικαιωμάτων του περιεχομένου τους και για ζητήματα προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.  

Οι εργασίες που κατατίθενται στις Βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ. και στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Δ.Π.Θ., 

πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα: 

Εισαγωγή 
 
Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια (ΜΦ) υποχρεούται κατά το Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών να 

εκπονήσει ατομικά και να υποστηρίξει δημόσια με επιτυχία, τη μεταπτυχιακή διπλωματική 

του/της εργασία. 

Το θέμα της πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του ΠΜΣ και ειδικότερα στα θέματα που 

έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των ειδικών μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τον ΜΦ, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν 

στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. 

Σκοπός της εκπόνησης μιας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) είναι η παραγωγή 

συστηματικής έρευνας για την δημιουργία επιστημονικής εργασίας, ορθής και τεκμηριωμένης 

ιατρικής γνώσης, στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του θέματος του ΠΜΣ. 

Η ανάπτυξη της έρευνας συντελεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης αλλά και την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών αναγκών των ΜΦ, με εξειδίκευση σε ειδικές 

θεματικές ενότητες έρευνας στην επιστήμη της Νεφρολογίας, με έμφαση στη σύγχρονη 

μεθοδολογία της διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της οξείας και χρόνιας νεφρικής 

βλάβης και ιδιαίτερα των παθήσεων με σοβαρή επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας, 

γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ. 

Η εκπόνηση της ΔΜΕ θα βοηθήσει τους ΜΦ στην απόκτηση ικανοτήτων αναγνώρισης, 

αξιολόγησης και εμβάθυνσης σε θέματα ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος με 

πληρέστερη και σφαιρική κατανόηση του επιστημονικού πεδίου του ΠΜΣ, γεγονός που θα 

συμβάλλει αποτελεσματικά στην  ορθή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μεταπτυχιακών 

φοιτητών. Αναπτύσσει την ικανότητα ορθής κριτικής εξέτασης του επιστημονικού θέματος το 

οποίο θα εκπονήσουν οι ΜΦ, ενώ οι γνώσεις που θα αποκτηθούν από την διαδικασία αυτή θα 

αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη και την 

επιστημονική κατάρτιση και προετοιμασία για την ομαλή μετάβαση στον επόμενο στόχο της 

εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής. 
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Σχετικά με την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής 

εργασίας ορίζονται τα εξής: 

Αίτηση υποβολής θέματος Διπλωματικής Εργασίας  

Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια (ΜΦ) έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης θέματος Μ.Δ.Ε. 

εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις των μαθημάτων των δύο εξαμήνων Α΄ και 

Β΄ τα οποία και περιλαμβάνουν την βασική ύλη του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ.  

Στην αίτηση αναγράφονται: 

• Ο  προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας 

• Ο/Η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα   

Και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας με συνοπτική αναφορά στο σκοπό 

και στη μεθοδολογία της επιλογής του προτεινόμενου θέματος.  

Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, 

(ένας μήνας από το πέρας των εξετάσεων του B΄ εξαμήνου). 

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν καταθέτουν την αίτηση εντός αυτών των 

χρονικών ορίων, μεταθέτουν, με δική τους ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον εξάμηνο την έναρξη 

εκπόνησης της Δ.Ε. 

 

Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας 

 
Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ιας, ορίζει τον/την 

επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η 

επιβλέπων/ουσα). 

Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών (σύμφωνα με το Άρθρο 83 του Νόμου 

4986/2022) έχουν οι διδάσκοντες: 

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το 

Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης, 

β) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του 

ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., 

γ) συνεργαζόμενοι καθηγητές,  

δ) εντεταλμένοι διδάσκοντες,  

ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές,  
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στ) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του 

άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής  

Υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη 

διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν 

αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. 

 

Σχεδιασμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

 
Ο ορισμός του θέματος και ο σχεδιασμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κάθε 

μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, γίνεται με ευθύνη και πρωτοβουλία του/της 

Επιβλέποντα/ουσας, μετά από συνεργασία με τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. 

Μετά το πέρας της συλλογής και επεξεργασίας των πηγών ή των ερευνητικών δεδομένων 

ακολουθεί η συγγραφή της διπλωματικής. 

Στάδιο έρευνας 

 

Η έρευνα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει κάποια 

βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
Να παρουσιάζει επιστημονική πρωτοτυπία (π.χ. να είναι δυνατό να οδηγήσει είτε στην 

υποβολή επιστημονικής δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό, είτε σε ανακοίνωση σε 

διεθνές ή εθνικό επιστημονικό συνέδριο) ή/και να συμβάλλει στην προώθηση της γνώσης γύρω 

από το θέμα που πραγματεύεται. 

Τα επιστημονικά στοιχεία-δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έγκυρα και η 

μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί πρέπει να στηρίζεται σε γενικά παραδεκτές επιστημονικές 

αρχές και να μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και με ακρίβεια. 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στάδιο στη διαδικασία 

εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. 

Στην ερευνητική εργασία απαιτείται στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Στην ανασκοπική 

εργασία πρέπει να περιγράφεται η μεθοδολογία εύρεσης της βιβλιογραφίας (χρήση λέξεων 

κλειδιών, όρια στην αναζήτηση).  

Οι εργασίες/διατριβές είναι απαραίτητο να περιέχουν περιλήψεις και στην Ελληνική και 

στην Αγγλική γλώσσα. 

Περίληψη / Abstract  

Πρόκειται για μια σύνοψη της εργασίας,  στα ελληνικά και στα αγγλικά αντιστοίχως. 

Περιγράφει με λιτό τρόπο τι πραγματεύεται η εργασία. Η περίληψη στα ελληνικά και η 
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απόδοσή της στα αγγλικά εμφανίζονται σε ξεχωριστή σελίδα και φέρουν τους τίτλους 

«Περίληψη» και «Abstract» αντιστοίχως. 

 

Λέξεις-κλειδιά / Keywords 

Δύο σειρές κάτω από την περίληψη εμφανίζονται οι «Λέξεις-κλειδιά» ή «Keywords» 

αντίστοιχα (στην περίπτωση διατμηματικών εργασιών και στη γλώσσα του συνεργαζόμενου 

Πανεπιστημίου). Εισάγονται τουλάχιστον τρεις λέξεις-κλειδιά. Επιτρέπεται η εισαγωγή μέχρι 

δέκα λέξεων.  

Οι λέξεις-κλειδιά αποδίδουν τις βασικές έννοιες που πραγματεύεται η εργασία και χρησιμεύουν 

στην περιγραφή του περιεχομένου της και στην ανεύρεσή της από τους ενδιαφερόμενους. 

Μπορούν να προέρχονται από κάποιο θησαυρό ή λεξιλόγιο όρων ή ελεύθερο κείμενο. Οι λέξεις-

κλειδιά πρέπει να είναι σαφείς, συγκεκριμένες και να αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενο της 

εργασίας. Αποφεύγονται γενικές λέξεις-κλειδιά, όπως π.χ. Οργάνωση.  

Προσοχή δίνεται και στη χρήση του ενικού και πληθυντικού αριθμού. Γενικά, χρησιμοποιείται 

ο πληθυντικός αριθμός για όρους που περιγράφουν μετρήσιμες έννοιες π.χ. Οχήματα, 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ελαιοτριβεία και πάντα στην ονομαστική πτώση (π.χ. Σχολεία 

και όχι Σχολείων). Οι λέξεις-κλειδιά που αντιπροσωπεύουν αφηρημένες έννοιες, όπως Φιλία, 

Ηθική, Ειρήνη, Δικαιοσύνη κ.λπ., εισάγονται στον ενικό αριθμό. Στον ενικό αριθμό εισάγονται 

και οι διεργασίες, τα κύρια ονόματα, τα επιστημονικά πεδία και οι θεματικές περιοχές,  π.χ. 

Μοντελοποίηση, Φυσική, Δίκαιο, Γη κ.λπ. Επιτρέπεται η χρήση φράσεων που αποδίδουν το 

νόημα, π.χ. Κβαντική φυσική (και όχι Κβαντική, Φυσική), Θεωρία της Πληροφορίας, 

Οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Οι συντομογραφίες χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι ευρέως καθιερωμένες π.χ. GIS για τη 

φράση Geographical Information Systems. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εισάγονται και η 

συντομογραφία και η φράση σε χωριστά πεδία. 

Βιβλιογραφική αναζήτηση και σύνθεση του υλικού 

 
Σημαντική για την εκπόνηση της ΜΔΕ είναι η ανεύρεση και η μελέτη της σχετικής µε το 

αντικείμενο της έρευνας βιβλιογραφίας. 

Η ανεύρεση, η καταγραφή, η ταξινόμηση και η αποτίμηση της βιβλιογραφίας πάνω στο υπό 

διερεύνηση θέμα αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές φάσεις της συγκρότησης μιας επιστημονικής 

εργασίας. 

Σ΄ αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί η διάκριση μεταξύ των πρωτογενών και των 

δευτερογενών πηγών μιας εργασίας. Οι πρωτογενείς πηγές περιλαμβάνουν πρωτογενή 

δεδομένα ποσοτικά ή ποιοτικά (στατιστικά στοιχεία, μετρήσεις, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις 

πεδίου, οπτικοακουστικά δεδομένα, κ.α.), ενώ οι δευτερογενείς πηγές περιλαμβάνουν 

ανασκοπήσεις των εμπειρικών ερευνών που έχουν γίνει πάνω σε ένα θέμα, οι οποίες συνήθως 

δημοσιεύονται ως άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή αποτελούν αυτόνομες δημοσιεύσεις (π.χ. 
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μονογραφίες, εγχειρίδια, βιβλία). Μια από τις πιο σημαντικές μορφές εστιασμένης 

βιβλιογραφικής αναζήτησης γίνεται µε λέξεις – κλειδιά (key-words). 

Στις πηγές αναζήτησης βιβλιογραφίας περιλαμβάνεται η βιβλιογραφική βάση PubMed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), ο συλλογικός κατάλογος των Ελληνικών 

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (HEAL LINK: http://www.heal-link.gr , 

http://www.unioncatalog.gr/ucportal/index.php) και ο κατάλογος εκδοτικών οίκων 

(TaylorandFrancis, Elsevier (ScienceDirect), SpringerLink, Kluwer, SAGE, 

Willeyκ.α.)(http://www.heallink.gr/journals/publishers.jsp).  

Ο εντοπισμός, η ταξινόμηση, η ανάλυση, και η σύνθεση του υλικού αποτελεί μία δύσκολη, 

επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί αναπτυγμένες αναλυτικές και συνθετικές 

ικανότητες. 

Η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας συμβάλλει στην οριοθέτηση του υπό 

διερεύνηση προβλήματος και στον πιθανό εντοπισμό κενών, ελλείψεων ή αντιλεγόμενων 

σημείων των προηγούμενων ερευνών, που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Ταυτόχρονα, μέσα 

από τη διαδικασία της ανασκόπησης είναι πιθανό να εντοπιστούν και κάποια ανοικτά 

θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα και οι προοπτικές περαιτέρω έρευνας του υπό 

διερεύνηση προβλήματος. 

 

Δημιουργία ερευνητικού πλάνου και κώδικας δεοντολογίας 

 
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ερευνητικού πλάνου που 

θα περιλαμβάνει τα εξής: 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, ξεκάθαρα διατυπωμένα και σε ορισμένες περιπτώσεις(ανάλογα με 

το είδος της έρευνας) συνοδευόμενα από υποθέσεις έρευνας. 

Την ερευνητική μεθοδολογία(δειγματοληπτική έρευνα, πειραματική, μελέτη περίπτωσης) που 

υιοθετείται στη συγκεκριμένη έρευνα. 

Το δείγμα της έρευνας και τον τρόπο επιλογής του (στρατηγική δειγματοληψίας). 

Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια, κλείδες παρατήρησης). 

Τις διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. 

Τα ηθικά και πρακτικά ζητήματα που αναμένει ο ερευνητής να προκύψουν και τους τρόπους 

με τους οποίους αυτά θα ξεπεραστούν. 

Το ερευνητικό πλάνο θα συζητηθεί με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια  με σκοπό τη 

βελτίωση του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το στάδιο της συλλογής δεδομένων, η επεξεργασία 

τους και η τελική κριτική ανάλυση και συζήτηση των ευρημάτων. 

Συγγραφή 

 
Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας, 

δηλαδή να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, την ανασκόπηση της 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.heal-link.gr/
http://www.unioncatalog.gr/ucportal/index.php
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υπάρχουσας κατάστασης, τη μεθοδολογία, περιγραφή των αποτελεσμάτων και των πορισμάτων 

της εργασίας, τις παραδοχές, την βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή 

επεξηγηματικά στοιχεία (σχήματα, αναγκαία διαγράμματα, σχετικές εικόνες, φωτογραφίες) και 

να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Πρέπει να το χαρακτηρίζει η πληρότητα, 

αντικειμενικότητα, πρωτοτυπία, οργάνωση και ακρίβεια. 

Ο τρόπος συγγραφής πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μεταφέρει το μήνυμα καθαρά και 

συνοπτικά. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στη δομή, σύνταξη και 

γραμματική, με λογική ροή και συνέπεια, να αποφεύγονται γενικόλογες παρατηρήσεις και όσα 

γράφονται να είναι σχετικά με το σκοπό της μελέτης. Προτείνεται η συχνή χρήση 

διαγραμμάτων και πινάκων, όταν μπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τα επιχειρήματά 

που παρουσιάζονται.  

Η ΜΔΕ συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα μπορεί να έχει έκταση από 12.000-15.000 λέξεις 

και πρέπει να ανταποκρίνεται στον σκοπό που έχει τεθεί. Το κείμενο συνοδεύεται από μια 

σύντομη περίληψη 300 λέξεων περίπου, η οποία αναγράφεται και στην Αγγλική γλώσσα. 

Θεωρητικό υλικό, πίνακες δεδομένων ή αποτελεσμάτων και ερωτηματολόγια που 

συμπεριλαμβάνονται σε Παράρτημα δεν συνυπολογίζονται στην έκταση της εργασίας. 

Πρόκειται για μια σύνοψη της εργασίας,  στα ελληνικά και στα αγγλικά αντιστοίχως. Περιγράφει με 

λιτό τρόπο τι πραγματεύεται η εργασία. Η περίληψη στα ελληνικά και η απόδοσή της στα αγγλικά 

εμφανίζονται σε ξεχωριστή σελίδα και φέρουν τους τίτλους «Περίληψη» και «Abstract» αντιστοίχως. 

 

Μορφοποίηση 

 

Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη σε ηλεκτρονικό κειμενογράφο και τυπωμένη σε χαρτί 

λευκό τύπου Α4 με αριστερό/δεξιό περιθώριο 3,17 cm και επάνω/κάτω περιθώριο 2,54 cm. Το 

διάστιχο πρέπει να είναι 1,5 και η στοίχιση πλήρης. 

Γενικές τεχνικές οδηγίες μορφοποίησης: 

Γραμματοσειρά: Calibri 

Μέγεθος της γραμματοσειράς προσδιορίζεται ως εξής: 

Τίτλος Κεφαλαίου: 16 bold 

Τίτλος ενότητας: 14 bold 

Τίτλος υποενότητας: 11 bold 

Κείμενο: 11 

Λεζάντες εικόνων/πινάκων/διαγραμμάτων: 10 bold με στοίχιση στο μέσο κάτω από την 

εικόνα/πίνακα/διάγραμμα. 

Αρίθμηση σελίδων: πρέπει να είναι συνεχής και κάτω στην εξωτερική πλευρά της σελίδας 

(δεξιά). 
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Η κάθε παράγραφος θα πρέπει να ξεκινά σε νέα γραμμή και να αφήνει στην αρχή της κενό 

περίπου τριών χαρακτήρων (0,63 cm). 

Διαγράμματα, εικόνες ή Πίνακες τα οποία δεν προκύπτουν από τα αποτελέσματα της 

εργασίας, πρέπει να αναφέρεται και η πηγή τους και να συνοδεύονται από συγκατάθεση των 

δημιουργών εφόσον ο πίνακας παρατίθεται σε πηγή που δεν δίνει ελεύθερα δικαιώματα χρήσης 

(η σχετική διαδικασία συνήθως είναι απλή και απαιτεί επικοινωνία με τον εκδότη μέσω email). 

Κάθε εικόνα, διάγραμμα ή πίνακας, πρέπει να σχολιάζεται και να αναφέρεται στο κυρίως 

κείμενο.  Το ίδιο αφορά και τα παραρτήματα 

Εξώφυλλο: έχει χρώμα λευκό  

Στην αρχή του εξωφύλλου εμφανίζεται το λογότυπο του Δ.Π.Θ. Στη συνέχεια περιλαμβάνονται 

η επωνυμία του Ιδρύματος, η Σχολή, το Τμήμα και ο Τομέας (αν υπάρχει), όπου εκπονήθηκε η 

εργασία.  

Οι μεταπτυχιακές εργασίες / διατριβές πρέπει να αναφέρουν και τον τίτλο του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Επισημαίνεται ότι ο τίτλος του Π.Μ.Σ. πρέπει να εισάγεται 

στην καθιερωμένη του μορφή, όπως δίδεται στο ΦΕΚ ίδρυσής του.  

Αν το Τμήμα ή το Π.Μ.Σ. έχει δικό του λογότυπο, αυτό θα εμφανίζεται μετά το λογότυπο του 

Δ.Π.Θ. 

Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας.  

Στη συνέχεια αναγράφεται το είδος της εργασίας, Πτυχιακή Εργασία / Διπλωματική Εργασία, 

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης  

Ακολούθως παρατίθενται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Ε.Μ. του/της συγγραφέα και αμέσως μετά 

ο επιβλέπων καθηγητής ως ακολούθως: «Επιβλέπων/Επιβλέπουσα καθηγητής/ρια: όνομα, 

επώνυμο, ιδιότητα, τμήμα, ίδρυμα». 

Στο κάτω μέρος της σελίδας αναφέρεται ο τόπος και η χρονολογία συγγραφής της εργασίας 

(βλ. Παράρτημα Ι). 

Μετά το εξώφυλλο ακολουθούν τα εσώφυλλα σε ελληνικά και αγγλικά αντίστοιχα.  

Εσώφυλλο 1: Περιλαμβάνει όσα και το εξώφυλλο και επιπλέον αναφέρονται και τα υπόλοιπα 

μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής (βλ. Παράρτημα ΙΙ). 

Εσώφυλλο 2: Περιλαμβάνει όσα και το εσώφυλλο Ι στην αγγλική γλώσσα (βλ. Παράρτημα 

ΙΙΙ). 

Βιβλιοδεσία 
Όπου απαιτείται η έντυπη κατάθεση, οι εργασίες πρέπει να είναι δεμένες (όχι με απλό 

συρραπτικό) με σταθερό και ανθεκτικό τρόπο και να διαθέτουν πλαστικοποιημένο εξώφυλλο. 

Ηλεκτρονική μορφή 
Οι εργασίες κατατίθενται σε CD/DVD-ROM ή σε flash drive.  
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Τα CD/DVD-ROM  κατατίθενται σε ξεχωριστό πλαστικό κουτί-θήκη, στο οποίο υπάρχει ως 

εξώφυλλο η σμίκρυνση του εξωφύλλου της εργασίας. Στο CD/DVD-ROM επικολλείται ειδική 

στρόγγυλη αυτοκόλλητη ετικέτα με τα στοιχεία του εξωφύλλου της εργασίας.  

Το κείμενο της εργασίας πρέπει να περιέχεται σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο και να 

κατατίθεται σε μορφότυπο -pdf. Το αρχείο pdf πρέπει να είναι το ακριβές τελικό αντίγραφο της 

εργασίας/διατριβής, όπως αυτή κατατέθηκε στο αντίστοιχο Τμήμα. Επίσης, για λόγους 

διατήρησης το αρχείο δεν πρέπει να είναι με κανένα τρόπο κλειδωμένο.  

Η ονομασία του αρχείου γίνεται με  λατινικούς χαρακτήρες π.χ. PapadopoulosA_2022.   

Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 Mb. Αν υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία, 

αυτά θα πρέπει να κατατεθούν ως ένα αρχείο μορφής .zip, το μέγεθος του οποίου δε θα πρέπει 

να ξεπερνά τα 50 Mb, δηλαδή συνολικά έως 100 Mb για κάθε υποβολή.  

Στο CD/DVD-ROM ή στο flash drive περιέχεται και το συνοδευτικό αρχείο με τα στοιχεία της 

εργασίας/διατριβής σε μορφότυπο -word. 

Τέλος, στην ηλεκτρονική μορφή της εργασίας που θα αναρτηθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο 

ΔΠΘ και θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, δεν επιτρέπονται οι υπογραφές των συγγραφέων, 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εμπίπτει στην κατηγορία των προσωπικών 

δεδομένων (π.χ. διευθύνσεις, ΑΔΤ, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). 

Αναφορά στην τήρηση των ακαδημαϊκών αρχών δεοντολογίας 

 
Κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του επιστημονικού πεδίου που 

θεραπεύει, διατυπώνει ένα κείμενο-δήλωση στο οποίο εκφράζεται η δέσμευση του/της 

φοιτητή/-τριας και του/της επιβλέποντος/-ουσας ότι η παρούσα εργασία με τίτλο [ΤΙΤΛΟΣ] 

είναι πρωτότυπη και πραγματοποιήθηκε από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια του Τμήματος 

[ΟΝΟΜΑ] με Αρ. Μητρώου ΑΕΜ [ΑΕΜ] στο Εργαστήριο [ΟΝΟΜΑ] του τομέα [ΟΝΟΜΑ], 

υπό την επίβλεψη του/της [ΟΝΟΜΑ Επιβλέποντος].  

Στο κείμενο αυτό, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον σχετικό Κανονισμό των 

Τμημάτων, θα πρέπει να αναφέρεται ότι η συγγραφή της εργασίας πραγματοποιήθηκε εξ’ 

ολοκλήρου από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια, υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις του/της 

επιβλέποντά/επιβλέπουσάς του/της, και με την ανάλογη αναγνώριση της συμβολής τρίτων, 

όπου χρειάζεται. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να βεβαιώνει ότι κατά την εκπόνηση της 

εργασίας του/της τήρησε τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τον αντίστοιχο εσωτερικό 

κανονισμό του Τμήματος, καθώς και ότι σεβάστηκε πλήρως τις Αρχές της Ακαδημαϊκής Ηθικής 



 
Page 11 of 29 

 

και του Κώδικα Δεοντολογίας, οι οποίες απαγορεύουν την παραποίηση των 

ερευνητικών/πειραματικών αποτελεσμάτων, την αναφορά ψευδών στοιχείων, την κατάχρηση 

της διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων και τη λογοκλοπή και ότι έγινε με σεβασμό στις αρχές. 

Δομή 

 
Τα περιεχόμενα της εργασίας θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω δομή: 

➢ Εξώφυλλο (παραθέτουμε  υπόδειγμα) 

➢ Εσώφυλλο 1 (παραθέτουμε  υπόδειγμα) 

➢ Εσώφυλλο 2 (παραθέτουμε  υπόδειγμα) 

➢ Πίνακας περιεχομένων 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση περί λογοκλοπής  (παραθέτουμε  υπόδειγμα) 

➢ Ευχαριστίες (προαιρετικό)  

➢ Πρόλογος 

➢ Σύντομη περίληψη/ abstract  

➢ Πίνακας συμβόλων-ακρωνυμίων-συντομογραφιών (αν υπάρχουν) 

➢ Κυρίως κείμενο 

➢ Εισαγωγή 

➢ Μέθοδοι -Σκοπός 

➢ Αποτελέσματα 

➢ Συζήτηση 

➢ Συμπεράσματα 

➢ Βιβλιογραφία, γλωσσάριο (όπου απαιτείται) 

➢ Παραρτήματα 

 

Πίνακας περιεχομένων περιλαμβάνει: 

 
Τίτλους κεφαλαίου με αρίθμηση 1,2,3, κλπ με έντονα γράμματα 

Υπότιτλους μέσα στο κεφάλαιο με αρίθμηση 1.1, 1.2, κλπ 

Εσώτερους υπότιτλους με αρίθμηση 1.1.1,  1.1.2, κλπ 

 

 

Κυρίως κείμενο 

Το κυρίως κείμενο ακολουθεί τη δομή και την αρίθμηση των κεφαλαίων όπως περιγράφηκαν 

στον πίνακα περιεχομένων. Μέσα σ’ αυτό, οι τυχόν πίνακες και εικόνες που θα παρατίθενται 

(οι οποίοι συνοπτικά αναφέρονται στα Περιεχόμενα) θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο τρόπο 

παρουσίασης. 

Οι πίνακες πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση, που θα είναι συνεχής και ενιαία για 

ολόκληρη την εργασία, ξεκινώντας από τον αριθμό 1. 
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Κάθε πίνακας έχει τίτλο, ο οποίος τοποθετείται πριν από αυτόν (10 bold με στοίχιση στο μέσο  

κάτω από τον πίνακα). Ο τίτλος περιλαμβάνει τη λέξη Πίνακας, μετά τον αριθμό του πίνακα, 

και στη συνέχεια μια σύντομη φράση που περιγράφει τι παρουσιάζει ο πίνακας και που καλό 

είναι να περιγράφεται σε μία μόνο γραμμή. 

Τα σχήματα πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση, που θα είναι συνεχής και ενιαία για 

ολόκληρη την εργασία, ξεκινώντας από τον αριθμό 1. 

Κάθε σχήμα έχει τίτλο, ο οποίος τοποθετείται πριν από αυτό (10 bold με στοίχιση στο μέσο  

κάτω από το σχήμα). Ο τίτλος περιλαμβάνει τη λέξη Σχήμα, μετά τον αριθμό του σχήματος, 

και στη συνέχεια μια σύντομη φράση που περιγράφει τι παρουσιάζει το σχήμα και που καλό 

είναι να περιγράφεται σε μία μόνο γραμμή 

Οι χρησιμοποιούμενοι αριθμοί έχουν πάντα δύο δεκαδικά ψηφία (εκτός από τη στατιστική 

σημαντικότητα που φαίνεται από το δείκτη p), χρησιμοποιείται η τελεία (.) και όχι το κόμμα 

(,), ενώ πριν από αυτή δεν αναγράφεται το 0. 

Κάθε εικόνα, διάγραμμα ή πίνακας, πρέπει να σχολιάζεται και να αναφέρεται στο κείμενο. 

Εάν πρέπει να παραπεμφθεί ο αναγνώστης σε Παράρτημα, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί. 

Κάθε εργασία θα πρέπει να περιέχει όλες τις αναφορές των εργασιών από τις οποίες αντλήθηκαν 

τα αναφερόμενα στοιχεία. Δεν πρέπει να παραλείπονται οι αναφορές εντός του κειμένου, ενώ 

όλες οι αναφορές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα στο κείμενο θα πρέπει απαραίτητα να 

παρουσιάζονται στο τέλος της εργασίας στο ειδικό τμήμα που ονομάζεται «Βιβλιογραφία».  

Όταν χρησιμοποιούνται διαγράμματα, εικόνες ή πίνακες τα οποία δεν προκύπτουν από τα 

αποτελέσματα της εργασίας, πρέπει να αναφέρεται και η πηγή τους [όπως για παράδειγμα: 

Πηγή: Feberal Reserve Bank, Annual Report, 2004 (p.193, table 3)]. Όμως, επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται διαγράμματα/εικόνες/πίνακες από άλλες πηγές ΜΟΝΟ αν οι άλλες πηγές το 

επιτρέπουν ή αν έχουμε πάρει γραπτή άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων 

 

Παραρτήματα 

Στα παραρτήματα τοποθετούμε το υλικό της έρευνας που είτε είναι εκτενές είτε αποτελεί 

πρωτογενή δεδομένα αποτελέσματα έρευνας (των οποίων η επεξεργασία παρατίθεται στο 

κυρίως κείμενο) είτε είναι δευτερεύουσας σημασίας, και που δε χρειάζεται να τοποθετηθεί μέσα 

στο κυρίως κείμενο της Διπλωματικής. 

Περιλαμβάνουν υλικό που μπορεί να δει ο αναγνώστης αργότερα και δεν αλλοιώνει ή 

διαταράσσει τη ροή της εργασίας αν δεν περιέχεται στο κυρίως κείμενο, αλλά σε ξεχωριστή 

θέση. Σε παραρτήματα τοποθετούμε συνήθως εκτενείς πίνακες, γραφικά, καταλόγους, εκτενείς 

αναφορές, χάρτες, ερωτηματολόγια κλπ. Τα παραρτήματα μπορούν να είναι ένα ή πολλά. Κάθε 

παράρτημα πρέπει να έχει ενιαίο θέμα. Αν πρέπει να παραθέσουμε και άλλο υλικό, τότε 

δημιουργούμε άλλο παράρτημα μετά το πρώτο. 

Στα περιεχόμενα αναγράφεται μόνο η λέξη Παράρτημα ή Παράρτημα 1, Παράρτημα 2  κλπ και 

όχι το τι περιλαμβάνει το παράρτημα. 
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Το παράρτημα ξεκινά με τον τίτλο Παράρτημα και στη συνέχεια αναφέρεται το περιεχόμενό 

του.  

Η αρίθμηση των σελίδων του παραρτήματος συνεχίζει αυτή του κυρίως μέρους της εργασίας. 

 

Χρήση βιβλιογραφικών αναφορών Βιβλιογραφικές παραπομπές 
Κάποια γνωστά και γενικώς αποδεκτά συστήματα για γραφή των αναφορών 

Vancouver Citation Stylehttp://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf 

American Medical Association (AMA) CitationStyle 

http://www.lib.jmu.edu/citation/amaguide.pdf 

American Psychological Association (APA) Citation Style 

 http://www.apastyle.org/ 

Harvard CitationStyle 

Κ. Patrias, D. Wendling, Citing in Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors and 

Publishers, National Library of Medicine (US), Bethesda (MD), 2007 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/) 

Όλες οι αναφορές στην εργασία πρέπει να ακολουθούν με συνέπεια το ίδιο σύστημα γραφής.  

 

Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας 

Για να εγκριθεί η εργασία,  ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της 

εξεταστικής επιτροπής. Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια 

ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

Έτσι μετά την εκπόνηση της Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποβάλλει στον 

επιβλέποντα και στα άλλα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής αντίγραφα της 

τελικής Διπλωματικής Εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον 20 ημέρες πριν 

την παρουσίαση. 

Εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία 

της προφορικής εξέτασης – δημόσιας παρουσίασης σε  χρονικό διάστημα που ορίζεται από την 

ΕΕ. 

Αποκλίσεις στα χρονικά όρια παράδοσης είναι εφικτές μετά από σύμφωνη γνώμη του 

επιβλέποντα και έγκριση από τη ΓΣΕΣ 

Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά την υποστήριξη είναι ανάλογα της 

μορφής παρουσίασης της εργασίας. 

http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf
http://www.lib.jmu.edu/citation/amaguide.pdf
http://www.lib.jmu.edu/citation/amaguide.pdf
http://www.apastyle.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
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Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της 

τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του 

Τμήματος. 

Η αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων 

ποιότητας που θεσπίζει το Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν την πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά 

της, την συμβολή της στην επιστημονική γνώση, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκυρα 

διεθνή περιοδικά ή συνέδρια καθώς και τον χαρακτήρα της εργασίας ο οποίος μπορεί να είναι 

θεωρητικός, εργαστηριακός, υπολογιστικός ή βιβλιογραφικός. 

Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της ΜΔΕ, η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και 

υπογράφει πρακτικό Δημόσιας Παρουσίασης της ΜΔΕ στο οποίο αναγράφονται τυχόν 

παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός βαθμός. 

Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή ΜΔΕ αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό 

τόπο της οικείας Σχολής. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα 

επαναϋποβολής της μετά από δύο μήνες, αφού βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή 

φοιτητής/τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ε.Ε. 

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει 

το δικαίωμα, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον/την επιβλέποντα/ουσα. 

Στην περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από 

τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Πλήρες αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας (μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις) 

υποβάλλεται, μετά την αποδοχή της, στη βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. και σε ηλεκτρονική μορφή 

στη Γραμματεία του ΠΜΣ και στο Τμήμα σύμφωνα με τις οδηγίες που παραθέτουμε παραπάνω. 

Οι Διπλωματικές εργασίες αποτελούν ιδιοκτησία του Π.Μ.Σ., το οποίο διατηρεί το δικαίωμα 

της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. 

 

Λογοκλοπή 

Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία είναι 

υποχρεωμένος/η να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. 

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράβαση των νόμων σχετικά με την λογοκλοπή μπορεί να οδηγήσει σε 

ακύρωση της μεταπτυχιακής εργασίας, να συμπαρασύρει ακύρωση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος και να έχει περαιτέρω νομικές επιπλοκές 

Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση 

εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη-χωρίς τη δέουσα αναφορά. 
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Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/ 

της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά και χωρίς έγγραφη άδεια για χρήση από τον νόμιμο 

κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης 

του οικείου Τμήματος για διαγραφή του/της. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας 

Καθηγητή/τριας, η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ  μπορεί να αποφασίσει τη 

διαγραφή του/της. 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη 

Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος 

στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της 

αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των 

μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Η λογοκλοπή μπορεί να αποφευχθεί με προσεκτικό έλεγχο και καταγραφή βιβλιογραφικών 

αναφορών για οτιδήποτε χρησιμοποιείται στην εργασία. Οι αναφορές πρέπει να είναι έτσι 

δοσμένες που να επιτρέπουν τον αναγνώστη να ανατρέξει απ’ ευθείας στην πρωτότυπη 

πηγή και να συγκρίνει τα δύο κείμενα.  

Σε περίπτωση δευτερευόντων πηγών, δηλαδή εργασία κάποιου συγγραφέα που αναφέρεται σε 

κάποια άλλη, πρέπει να γίνεται αναφορά και στην πρωτεύουσα πηγή. 

Επιπλέον ακόμη και σε περίπτωση που δεν αντιγράφει κάποιος λέξη προς λέξη το κείμενο 

ενός συγγραφέα, αλλά υπάρχει παράφραση του περιεχομένου, θεωρείται λογοκλοπή. 

Γενικά, είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη της ΜΔΕ ποιο κομμάτι 

αποτελεί νέα συνεισφορά στην επιστήμη και ποιο όχι. 

Κάθε πτυχιακή εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται με τη «Δήλωση μη λογοκλοπής και ανάληψη 

προσωπικής ευθύνης», με την οποία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δηλώνει ότι η εργασία 

που παραδίδει είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης έρευνας και δεν χρησιμοποιεί πνευματική 

ιδιοκτησία τρίτων χωρίς αναφορές και αναλαμβάνει όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες 

που δύναται να αντιμετωπίσει σε περίπτωση που η εργασία του αποδεχθεί ότι αποτελεί προϊόν 

λογοκλοπής. 

Η «Δήλωση» αναγράφεται στην αρχή της ΜΔΕ και συνοδεύεται από την υπογραφή του 

φοιτητή. Το πλήρες κείμενο παρατίθεται παρακάτω (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 

 

  ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  ΤΟΜΕΑΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

Τίτλος (στα Ελληνικά) 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας, ΑΕΜ:  

 

 

Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια: Όνομα, Επώνυμο, Τίτλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τόπος, Χρονολογία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ 1 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

[Τίτλος της εργασίας]  

 

 

[Ονοματεπώνυμο και Α.Ε.Μ. ] 

 

 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης υποβλήθηκε στο Τμήμα Ιατρικής  του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης για την απόκτηση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης στην 

Επιστήμη της Νεφρολογίας 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Επιβλέπων/ουσα καθηγητής/ρια: …………………………. [όνομα, επώνυμο, τίτλος] 

2ο Μέλος: ..………………………………………………………..…………………… 

3ο Μέλος: ....…………………………………………………………………………… 

 

 

Τόπος, Χρονολογία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ 2 

 

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 

SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 

DEPARTMENT OF MEDICINE   

SECTOR OF INTERNAL MEDICINE 

 

 

 

POSTGRADUATE COURSE: 

METHODOLOGY OF MODERN TREATMENT OF RENAL FAILURE 

 

 

 

MASTER DISSERTATION  

 

[Title] 
 

 

 

[Full Name of the author, Registration Number] 

 

 

 
A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master in 

Nephrology, Department of Medicine, Democritus University of Thrace 

 

 

COMMITTEE OF EXAMINERS 

 
Supervisor: …………………………………………………………………………… 

Member 2: ...…………………………………………………………………………… 

Member 3: ...…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

 

Place, Date  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

Δήλωσης μη λογοκλοπής και ανάληψη προσωπικής ευθύνης: 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω 

ενυπογράφως ότι είμαι αποκλειστικός/ή συγγραφέας της παρούσας Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίαςστο πλαίσιο του ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης 

της νεφρικής ανεπάρκειας» του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, για την ολοκλήρωση της οποίας 

κάθε βοήθεια είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται λεπτομερώς στην εργασία αυτή. 

Έχω αναφέρει πλήρως και με σαφείς αναφορές, όλες τις πηγές χρήσης δεδομένων, απόψεων, 

θέσεων και προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε κατά κυριολεξία είτε βάσει 

επιστημονικής παράφρασης. 

Αναλαμβάνω την προσωπική και ατομική ευθύνη, ότι σε περίπτωση αποτυχίας στην υλοποίηση 

των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων, είμαι υπόλογος έναντι λογοκλοπής, γεγονός που σημαίνει 

αποτυχία στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική  μου Εργασία, πέραν των λοιπών συνεπειών του 

νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. 

Δηλώνω, συνεπώς, ότι αυτή η ΜΔΕ προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε από εμένα προσωπικά 

και αποκλειστικά και ότι αναλαμβάνω πλήρως όλες τις συνέπειες του νόμου στην περίπτωση 

κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει, διότι 

είναι προϊόν λογοκλοπής  άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Όνομα & Επώνυμο Συγγραφέα (Με Κεφαλαία) : 

________________________________________________ 

Υπογραφή (Ολογράφως, χωρίς μονογραφή): 

_______________________________________________ 

Τόπος και Ημερομηνία (Ημέρα – Μήνας – Έτος): 

__________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ  

 

• Σελίδες 21-23: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» θα πρέπει 

να συμπληρωθούν και να εκτυπωθούν ξεχωριστά από την Διπλωματική 

Εργασία  (με ξεχωριστή αρίθμηση) 

 

• Σελίδες 24-26: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» θα πρέπει να συμπληρωθούν και να εκτυπωθούν 

ξεχωριστά από την Διπλωματική Εργασία  (με ξεχωριστή αρίθμηση) 

 

• Σελίδα 27: Υπεύθυνη δήλωση (με ξεχωριστή αρίθμηση) 

 

 

• Σελίδες 28-29: Έγκριση Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης σελ.28-29 (με 

ξεχωριστή αρίθμηση) 
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(Να συμπληρωθεί με πεζούς χαρακτήρες, εκτός από τα κύρια ονόματα) 
 

Σχολή : Επιστημών Υγείας 

 

Τμήμα : Ιατρικής 

 

Τομέας (αν υπάρχει): Γενικής Παθολογίας  

 

Ονοματεπώνυμο (Ελληνικά): 

 

Ονοματεπώνυμο (Αγγλικά): 

 

Όνομα Πατρός : 

 

Τίτλος εργασίας στην ελληνική:  

 

Τίτλος εργασίας στην αγγλική:  

 

Τίτλος εργασίας σε άλλη γλώσσα  (προαιρετικά): 

 

Ημερομηνία υποστήριξης πτυχιακής εργασίας:  

 

Επιβλέπων Καθηγητής: (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και Τμήμα) 
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Εξεταστική Επιτροπή  

1. (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και Τμήμα), Επιβλέπων 
2. (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και Τμήμα) 
3. (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και Τμήμα) 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (στα Ελληνικά) 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (στα Αγγλικά)  

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (προαιρετικά σε άλλη γλώσσα) 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ή ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (στα Ελληνικά)  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.      

 

ΛΕΞΕΙΣ ή ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (στα Αγγλικά) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Επιστημονικό Πεδίο στα Ελληνικά) 

1.    

2.    

3.    

   

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Επιστημονικό Πεδίο στα Αγγλικά) 

1.     

2.    

3.    

 

Υπογραφή συγγραφέα 

 

 

 

 

Υπογραφή Γραμματείας Τμήματος  
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    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(παρακαλούμε να συμπληρωθεί με πεζούς χαρακτήρες, εκτός τα κύρια ονόματα) 
 

 

Σχολή : Επιστημών Υγείας  

 

Τμήμα : Ιατρικής 

 

Τομέας (αν υπάρχει): Γενικής Παθολογίας 

 

Ονοματεπώνυμο (Ελληνικά): 

 

 

Ονοματεπώνυμο (Αγγλικά): 

 

 

Όνομα Πατρός: 

 

 

Τίτλος εργασίας στην ελληνική:  

 

 

 

Τίτλος εργασίας στην αγγλική:  
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Τίτλος εργασίας σε άλλη γλώσσα  (προαιρετικά) : 

 

 

Ημερομηνία υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας:  

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα, Τμήμα, Ίδρυμα) 

 

 

Εξεταστική Επιτροπή  

1. (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και Τμήμα), Επιβλέπων 
2. (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και Τμήμα) 
3. (ονοματεπώνυμο, βαθμίδα και Τμήμα) 

 

 

Φορέας Χρηματοδότησης (εάν υπάρχει): π.χ. υποτροφία ΙΚΥ  

 

 

 

Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (στα Ελληνικά) 

 

 

 

ABSTRACT (στα Αγγλικά,) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (σε Τρίτη γλώσσα εάν απαιτείται) 
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ΛΕΞΕΙΣ ή ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (στα Ελληνικά)  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

  

ΛΕΞΕΙΣ ή ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (στα Αγγλικά) 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Επιστημονικό Πεδίο στα Ελληνικά) 

1.    

2.    

3.    

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Επιστημονικό Πεδίο στα Αγγλικά) 

1.    

2.    

3.    

 

Υπογραφή συγγραφέα: 

 

 

Υπογραφή Γραμματείας Π.Μ.Σ.:  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ  

ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας: 

 Οδός

: 

 Αριθ:  ΤΚ

: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 

 Δ/νση 

Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείο

υ 

(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ενυπογράφως ότι είμαι 

αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας πτυχιακής εργασίας, για την ολοκλήρωση της οποίας κάθε βοήθεια είναι 

πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται λεπτομερώς στην εργασία αυτή.  

Έχω αναφέρει πλήρως και με σαφείς αναφορές, όλες τις πηγές χρήσης δεδομένων, απόψεων, θέσεων και 

προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε κατά κυριολεξία είτε βάσει επιστημονικής παράφρασης.  

Αναλαμβάνω την προσωπική και ατομική ευθύνη, ότι σε περίπτωση αποτυχίας στην υλοποίηση των ανωτέρω 

δηλωθέντων στοιχείων, είμαι υπόλογος έναντι λογοκλοπής, γεγονός που σημαίνει αποτυχία στην πτυχιακή μου 

εργασία, πέραν των λοιπών συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλώνω, συνεπώς, ότι αυτή 

η πτυχιακή εργασία με τίτλο: …………………………………………………………………………………………… 

……………….…………………………………………………………………………………………………… 

προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά και ότι αναλαμβάνω πλήρως όλες 

τις συνέπειες του νόμου στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της 

δεν μου ανήκει, διότι είναι προϊόν λογοκλοπής  άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας. (4) 

Ημερομηνία:     …………..…………. 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 

Σήμερα στις    ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η     

   του      μόνιμος κάτοικος  

         με αριθμό τηλεφώνου  

    και e-mail       υπέβαλα στην Κεντρική 

βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. ένα αντίγραφο της  

☐ Μεταπτυχιακής εργασίας    ☐ Διδακτορικής Διατριβής 

 

μου σε ηλεκτρονική μορφή με: 

τίτλο:_______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Λέξεις κλειδιά (Ελληνικά) 1    2    3   

 

Λέξεις κλειδιά (Αγγλικά) 1    2    3   

 

Περίληψη (συμπληρώνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο ηλεκτρονικό αρχείο) 

  

  

  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Θ Ρ Α Κ Η Σ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 68100 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

H E L L E N I C  

R E P U B L I C  

D E M O C R I T U S  
U N I V E R S I T Y  

OF     T H R A C E  

LIBRARY OF SCHOOL OF  HEALTH 

SCIENCES 

 

UNIVERSITY CAMPUS 

GR-68100 ALEXANDROUPOLIS 
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Δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με την 91/6/19-2-15 Απόφαση Συγκλήτου ότι: 

 

1. [Παρακαλούμε επιλέξτε ανάλογα] 
Παραχωρώ το μη αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής 

μορφής της εργασίας/διατριβής μου στο διαδίκτυο για εκπαιδευτική, ερευνητική ή ιδιωτική 

χρήση μη κερδοσκοπικού ή εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους όρους και τους 

περιορισμούς του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

☐ Την ημέρα της παράδοσής της 

☐ Μετά από 1 χρόνο 

☐ Μετά από 3 έτη. Κατά τη διάρκεια των 3 ετών αποδέχομαι την πρόσβαση μόνο δια 

μέσου των τερματικών που συνδέονται με IP address του Υπολογιστικού Κέντρου του 

Δ.Π.Θ. 

2. Αποδέχομαι η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΔΠΘ για λόγους συντήρησης ή ασφάλειας να 
μεταφέρει την ηλεκτρονική μορφή της εργασίας/διατριβής μου σε άλλο μέσο ή να κρατά 
περισσότερα από ένα αντίγραφα της, δίχως να αλλοιώσει το περιεχόμενό της. 

 

Ο/Η δηλών/ουσα   

 

__________________ 

 

* 

 

 

 

 

 


