
Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 

 
1. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Η 

Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 
Επιβλέποντος, καθορίζει τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής. 

2. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται με χρήση του σχετικού πρότυπου 
εγγράφου που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Τμήματος, ή σε παραπλήσια 
μορφή. Η έντυπη τελική μορφή της διπλωματικής εργασίας έχει μέγεθος Α4 και 
οι σελίδες τυπώνονται σε μονή όψη. Η γραμματοσειρά είναι μαύρου χρώματος, 
μεγέθους 12, με διάστιχο σειρών 1,5. Η ακριβής δομή και η έκτασή της 
καθορίζονται με βάση τη συνήθη πρακτική για τις διπλωματικές εργασίες του 
ευρύτερου επιστημονικού χώρου της επιστήμης των τροφίμων, με κύριο 
κριτήριο να εξυπηρετούνται βέλτιστα οι σκοποί της ορθής απόδοσης της 
ερευνητικής συνεισφοράς του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας και της 
διευκόλυνσης της αξιοποίησής της από άλλους ερευνητές. 

3. Το γενικό περίγραμμα της δομής της Διπλωματικής Εργασίας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει:   

Α) Εξώφυλλο και εσώφυλλο (αναγράφεται η Σχολή, το Τμήμα, ο τίτλος του 
ΠΜΣ, ο χαρακτηρισμός «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ», ο τίτλος 
της διπλωματικής εργασίας, το όνομα του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας στα 
Ελληνικά, το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή στα Ελληνικά, ο τόπος και το 
έτος κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας). Στη συνέχεια αναγράφονται σε 
επόμενη σελίδα όλα τα ανωτέρω στα Αγγλικά. 
Β) Σε επόμενη σελίδα αναγράφονται τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής της διπλωματικής εργασίας 
Γ) Δήλωση περί λογοκλοπής/Copyright και υπογραφή του μεταπτυχιακού 
φοιτητή/τριας 
Δ) Ευχαριστίες (με αναφορές στα πρόσωπα/φορείς που συνέβαλλαν στην 
επιτυχή ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής). 
Ε) Συντομογραφίες (καταγράφονται στο σύνολό τους και επεξηγούνται 
εφόσον υπάρχουν) 
Στ) Λεξικό αντιστοίχισης των επιστημονικών και τεχνικών όρων που 
χρησιμοποιούνται στο κείμενο της διατριβής με τους αντίστοιχους ελληνικούς 
ή αγγλικούς όρους. 
Ζ) Περιεχόμενα (αριθμούνται πλήρως όλες οι ενότητες της μεταπτυχιακής 
διατριβής). 
Η) Κατάλογος Πινάκων και Κατάλογος Σχημάτων/Εικόνων 
Θ) Περίληψη (συνοπτική αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο, στον σκοπό, στα 
ερευνητικά ερωτήματα, στη μεθοδολογική προσέγγιση, στα ερευνητικά 
εργαλεία, στο δείγμα, στη μέθοδο ανάλυσης ευρημάτων και στα βασικά 
συμπεράσματα της έρευνας). Στο τέλος της περίληψης καταγράφονται και 
έως οκτώ (8) λέξεις κλειδιά. Η έκταση της περίληψης κυμαίνεται από 300 έως 
500 λέξεις. 
Ι) Περίληψη στα Αγγλικά, εάν η διπλωματική εργασία συγγράφεται στα 
Ελληνικά ή περίληψη στα Ελληνικά εάν συγγράφεται στα Αγγλικά, με 
αναφορά στις λέξεις κλειδιά. 



Κ) Θεωρητικό Μέρος (αναπτύσσονται τα κεφάλαια της θεωρητικής 
πλαισίωσης του επιστημονικού θέματος της διπλωματικής εργασίας). 
Λ) Σκοπός  (περιλαμβάνει τον σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα 
που τίθενται και τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί). 
Μ) Υλικά και Μέθοδοι (περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της έρευνας, την 
επιλογή, χαρακτηρισμό και δειγματοληψία του δείγματος, τα ερευνητικά 
εργαλεία, τις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, τη μέθοδο ανάλυσης 
των ευρημάτων, κλπ.). 
Ν) Αποτελέσματα και Συζήτηση (παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση των 
ευρημάτων και σχολιασμός με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία). Η 
ενότητα αυτή μπορεί κατά περίπτωση να παρουσιάζεται ξεχωριστά. 
Ξ) Συμπεράσματα (σύνοψη των βασικών ευρημάτων της έρευνας). 
Ο) Προτάσεις μελλοντικής έρευνας (αναφορά σε ερευνητικές προτάσεις που 
προέκυψαν από το διερευνώμενο θέμα της διατριβής). 
Π) Βιβλιογραφία (καταγραφή όλων των βιβλιογραφικών αναφορών στο 
σύστημα Harvard ως πρότυπο για το Τμήμα). 
Ρ) Παράρτημα (περιλαμβάνονται ερευνητικά εργαλεία, πίνακες, σχήματα, 
εικόνες, ερωτηματολόγια, ή οποιοδήποτε υλικό απαιτείται ως 
συμπληρωματικό για την διατριβή). 
 

4. Το κείμενο της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται από 

αποδεικτικό ελέγχου λογοκλοπής με ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 25% 

εξαιρουμένων των βιβλιογραφικών αναφορών. 

 
5. Σε περίπτωση που στο πειραματικό μέρος της διπλωματικής εργασίας 

προβλέπεται η συμμετοχή ασθενών ή άλλου έμψυχου υλικού, είναι 

απαραίτητη η έγκριση του πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Ηθικής και 

Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. 

 


