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Ο τρόπος συγγραφής των μεταπτυχιακών διατριβών θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις
παρακάτω οδηγίες. Σε περίπτωση που έχετε κάποια αμφιβολία ως προς την συγγραφή πρέπει να
επικοινωνείτε με τους επιβλέποντες καθηγητές.
Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να παραδοθεί ΜΟΝΟ μετά την ολοκλήρωση των
μαθημάτων του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Θα πρέπει να καταθέτονται επτά (7)
ηλεκτρονικά αντίγραφα σε CD ή DVD με κατάληξη doc ή docx και pdf και επτά (7) τυπωμένα
αντίγραφα στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
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Η διατριβή σας θα πρέπει να έχει τη μορφή επιστημονικού άρθρου. Ο τρόπος γραφής θα
πρέπει να είναι σαφής, συνοπτικός και να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Προτείνεται η χρήση παθητικής φωνής και παρελθοντικών χρόνων σε όλο το κείμενο. Θα πρέπει
να είναι δακτυλογραφημένη σε χαρτί μεγέθους Α4, με γραμματοσειρά στυλ Times New Roman
μεγέθους 12 pt με 11/2 διάστιχο και περιθώρια 2.54 εκ (ίντσα) από την αρχή και τέλος της σελίδας
καθώς και από τα αριστερά και δεξιά. Η αρίθμηση των σελίδων θα πρέπει να είναι σε συνέχεια
,ξεκινώντας από το πρώτο κεφάλαιο, με τον αριθμό να φαίνεται στην κάτω δεξιά γωνία. Η
εκτύπωση θα πρέπει να είναι μονής όψεως. Η διατριβή σας θα πρέπει να αποτελείται από 15.00017.000 λέξεις (Γενικό και Ειδικό μέρος, χωρίς να περιλαμβάνονται τα περιεχόμενα, ό πρόλογος
και η βιβλιογραφία στην καταμέτρηση των λέξεων). Ο συνολικός ελάχιστος αριθμός λέξεων είναι
15.000 και θα πρέπει να αναγράφεται κάτω δεξιά σε κενή σελίδα πριν την βιβλιογραφία.
Στις επικεφαλίδες των κεφαλαίων χρησιμοποιείτε έντονη κεφαλαιογράμματη
γραμματοσειρά μεγέθους 14 pt με κεντρική στοίχιση και για τις επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων
,γραμματοσειρά μεγέθους 12 pt με αριστερή στοίχιση. Οι επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων 1ης
τάξεως γράφονται με έντονα πεζά γράμματα, τις 2ας τάξεως με πλάγια πεζά γράμματα και τις 3 ης
τάξεως με απλά πεζά γράμματα. Οι επικεφαλίδες των υποκεφαλαίων 1ης, 2ας και 3ης τάξεως,
αρχίζουν από το αριστερό όριο του κειμένου και απέχουν κατά 1 1/2 διάστημα από το κείμενο,
άνωθεν και κάτωθεν αυτών ή από την επικεφαλίδα κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου. Οι συντμήσεις
θα πρέπει να αποφεύγονται. Όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να επεξηγούνται την
πρώτη φορά που αναφέρονται στο κείμενο.
Οι πίνακες και οι εικόνες θα πρέπει να έχουν συνεχή αρίθμηση με αραβικούς αριθμούς
για κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά ( π.χ. 1.1,1,2.2.1). Χρησιμοποιείστε διαφορετική αρίθμηση για τις
εικόνες και τους πίνακες. Πάνω από κάθε πίνακα θα πρέπει να αναγράφεται η αρίθμηση (
Πίνακας 1.1) και ο τίτλος του Αντίθετα στις εικόνες η λεζάντα (τίτλος) θα πρέπει να βρίσκεται
από κάτω. Στην περίπτωση που κάποιος πίνακας υπερβαίνει τη μία σελίδα ,τότε πρέπει να
αναγράφονται εκ νέου στην αρχή της επόμενης, ό τίτλος της κάθε στήλης. Τόσο στους πίνακες
όσο και στις εικόνες χρησιμοποιήστε αριστερή στοίχιση, πεζογράμματη γραφή και έντονη
γραμματοσειρά μόνο στην αρίθμηση. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε τους πίνακες και τις εικόνες
όσο πιο κοντά γίνεται στην πρώτη τους αναφορά μέσα στο κείμενο. Διαχωρίστε την εικόνα ή τον
πίνακα από το κείμενο που προηγείται ή ακολουθεί με 2 κενές γραμμές (1/2 διάκενο). Σε
περίπτωση που χρησιμοποιήσετε πίνακες και εικόνες άλλων συγγραφέων, χρησιμοποιείστε
αριθμητικό εκθέτη με τη βιβλιογραφική αναφορά.

Η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιήσετε ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αναφέρεται με
αριθμητικό εκθέτη (κατά αύξοντα αριθμό) μέσα στο κείμενο Επίσης στο κείμενο αντί για «et al»
είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η λέξη «και συν».
Προσοχή στη χρήση πληροφοριών από το διαδίκτυο Ιστοσελίδες όπως π.χ. το Wikipedia.com δεν
είναι αποδεκτή.
Η λογοκλοπή (plagiarism) περιλαμβάνει την σκόπιμη ή από λάθος κλοπή και παρουσίαση
ιδεών ή λέξεων/ φράσεων άλλων ως δικές σας ,καθώς και την χρήση ιδεών ή λέξεων χωρίς
παραπομπή. Η λογοκλοπή διώκεται ποινικά από τον νόμο, καθώς επίσης μπορεί να δημιουργήσει
μελλοντικά προβλήματα στην καριέρα σας.
Χρησιμοποιείτε σωστά τις βιβλιογραφικές παραπομπές.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Τίτλος - Εξώφυλλο
Σελίδα πνευματικών δικαιωμάτων (copyright)
Πρόλογος
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Ευχαριστίες ( προαιρετικά)
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Περιεχόμενα
Γενικό Μέρος
Ειδικό Μέρος
Σκοπός
Υλικά Μέθοδος
Στατιστική ανάλυση
Αποτελέσματα
Συζήτηση
Περίληψη
Summary
Βιβλιογραφία

ΤΙΤΛΟΣ - ΕΞΩΦΥΛΛΟ
4 εκατοστά από το ανώτερο μισό του εξώφυλλου να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχισμένα στο
κέντρο:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
( μέγεθος γραμματοσειράς 14)
10 εκατοστά από το ανώτερο μισό του εξώφυλλου να αναγράφεται με κεφαλαία στοιχισμένα στο
κέντρο:
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ – ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
( μέγεθος γραμματοσειράς 14 pt)
ΘΕΜΑ
«Ο τίτλος της μεταπτυχιακής σας διατριβής με πεζά»
( μέγεθος γραμματοσειράς 14 pt)
19 εκατοστά από το ανώτερο μισό του εξώφυλλου να αναφέρεται με κεφαλαία στοιχισμένα στο
κέντρο:
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ΥΠΟ
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ
Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ μόνο για κατόχους ειδικότητας
( μέγεθος γραμματοσειράς 14 pt)
9 εκατοστά από το κατώτερο μισό του εξώφυλλου να αναφέρεται με πεζά στοιχισμένα στο
κέντρο:
Επιβλέπων/ ουσα
( Ονοματεπώνυμο)
( μέγεθος γραμματοσειράς 14 pt)
5 εκατοστά από το κατώτερο μισό του εξώφυλλου να αναφέρεται με κεφαλαία στοιχισμένα στο
κέντρο:
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20….
Η χρονολογία θα πρέπει ν' αναφέρεται στο έτος αποδοχής της Διατριβής)
( μέγεθος γραμματοσειράς 14 pt)

ΣΕΛΙΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (copyright)
«ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ– ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ - ΤΟΚΕΤΟΣ»

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διπλωματική εργασία έχει συνταχθεί από εμένα και κανένα
μέρος της δεν είναι αντιγραμμένο από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, μετάφραση από
ξενόγλωσσες πηγές και αναπαραγωγή από εργασίες άλλων ερευνητών ή φοιτητών. Όπου έχω
βασιστεί σε ιδέες ή κείμενα άλλων, έχω προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις να το προσδιορίσω
σαφώς μέσα από την καλή χρήση αναφορών ακολουθώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
Ονοματεπώνυμο ( ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ)
____________________________________________
Υπογραφή( ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ)

_____________________________________________

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ - ΤΟΚΕΤΟΣ»

Ημερομηνία ( ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ)
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_______________________________

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Περιλαμβάνει σύντομη αναφορά στο αντικείμενο και περιεχόμενο της εργασίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Στην ενότητα αυτή αναγνωρίζονται οι συντελεστές που βοήθησαν ουσιαστικά στη
διάθεση και συλλογή στοιχείων ή στη διεκπεραίωση του πειραματικού πρωτοκόλλου, ο
επιβλέπων καθηγητής της διατριβής, εργαστήρια, άλλοι φορείς και όσοι συνέβαλαν
(επιστημονικά, ηθικά ,οικονομικά, με παροχή στοιχείων κλπ) στην ολοκλήρωσή της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ο τίτλος «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» θα πρέπει να αναγράφεται με έντονη (bold)
κεφαλαιογράμματη γραμματοσειρά, μεγέθους 14 pt και κεντρική στοίχιση. Ο πίνακας των
περιεχομένων πρέπει να περιέχει όλα τα τμήματα της μεταπτυχιακής διατριβής σας με τις εξής
εξαιρέσεις: σελίδα τίτλου, αφιέρωση ( αν υπάρχει),σελίδα ευχαριστιών. Στην επικεφαλίδα του
κάθε κεφαλαίου προηγείται η αρίθμηση, καθώς επίσης πρέπει να περιλαμβάνονται οι τίτλοι των
κεφαλαίων και των υποκεφαλαίων.
Οι τίτλοι των υποκεφαλαίων θα πρέπει να αρχίζουν από παράγραφο τριών έως πέντε
διαστημάτων προς δεξιά του περιθωρίου των τίτλων των κεφαλαίων. Οι αριθμοί των σελίδων
στον πίνακα περιεχομένων πρέπει να τοποθετούνται στο δεξιό περιθώριο. Μεταξύ δύο κεφαλαίων
πρέπει να υπάρχει μία κενή γραμμή, ενώ γενικά θα πρέπει να χρησιμοποιείται μονό (1) διάστημα.
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Παράδειγμα
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (μέγεθος γραμματοσειράς 12)
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
SUMMARY
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το κεφαλαίο αυτό περιλαμβάνει μία ανασκόπηση, της σχετικής με το θέμα της διατριβής
σας, βιβλιογραφίας. Κατά την περιγραφή, αποφύγετε τις μη σημαντικές λεπτομέρειες. Δώστε
έμφαση στα σχετικά ευρήματα, στα σχετικά μεθοδολογικά θέματα και στα σημαντικότερα
συμπεράσματα. Ακολουθήστε μια λογική συνέχεια ανάμεσα στις παλαιότερες και στις νεότερες
μελέτες, αντιμετωπίζοντας δίκαια τα αμφιλεγόμενα συμπεράσματα. Προτιμήστε πρόσφατες
βιβλιογραφικές αναφορές (τελευταίων 5 ετών). Το Γενικό μέρος θα πρέπει να αποτελεί το 1/3 της
διατριβής, με αριθμημένα κεφάλαια και υποκεφάλαια.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το ειδικό μέρος θα πρέπει να αποτελεί τα 2/3 της διατριβής. Το μεγαλύτερο τμήμα θα
πρέπει να αποτελείται από τα αποτελέσματα και την συζήτηση.

ΣΚΟΠΟΣ
Αναφέρετε τον σκοπό της μεταπτυχιακής διατριβής και περιγράψτε συνοπτικά τη
μεθοδολογία ( χρήση παθητικής φωνής και ΜΟΝΟ στη μεθοδολογία χρήση ενεστώτα και
στιγμιαίου μέλλοντα).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ - ΤΟΚΕΤΟΣ»

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
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Περιγράψτε αναλυτικά και με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά των υπό μελέτη δειγμάτων
(π.χ. αριθμός ασθενών ή πειραματόζωων, ηλικία, φύλο) καθώς επίσης λεπτομερώς τη
μεθοδολογία που ακολουθήσατε (βασικές αρχές της τεχνικής, εγκυρότητα και η αξιοπιστία της
μεθόδου, διαδικασία, συσκευές, φάρμακα ή άλλες ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν, δοσολογία,
τρόποι και χρόνοι χορήγησης κλπ). Όταν αναφέρεστε σε ουσίες, αντισώματα, ELISA kit,
συσκευές κλπ, θα πρέπει μέσα σε παρένθεση να αναφέρετε τον κωδικό του, τον προμηθευτή, την
πόλη και χώρα προέλευσης.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Αναφέρετε την στατιστική ανάλυση (T-test, ANOVA), καθώς και το λογισμικό (SPSS
12.0) το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την υπερεργασία των αποτελεσμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εδώ θα παρουσιάσετε τα αποτελέσματα σας σε μια λογική σειρά με κείμενα ,πίνακες και
διαγράμματα. Δώστε έμφαση και περιγράψτε τα σημαντικά αποτελέσματα. Οι πίνακες στο
κεφάλαιο αυτό, μπορούν να συνοδεύονται από υποσημειώσεις, όπου θα αναφέρονται
συντομογραφίες ή τα επίπεδα σημαντικότητας.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σ' αυτό το κεφάλαιο ερμηνεύστε, ταξινομήστε τα αποτελέσματα και διεξάγετε
συμπεράσματα από αυτά. Δώστε έμφαση στην εγκυρότητα και το θεωρητικό αντίκτυπο των
αποτελεσμάτων.
Παρουσιάστε τα δυνατά σημεία της μεταπτυχιακής εργασίας. Δείξτε τι είναι νέο και σημαντικό
στην εργασία σας, συγκρίνοντας τα ευρήματα τα ευρήματα σας με τη διεθνή βιβλιογραφία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επικεφαλίδα «ΠΕΡΙΛΗΨΗ» να αναγράφεται με έντονη (bold) κεφαλαιογράμματη
γραμματοσειρά μεγέθους 14 pt και κεντρική στοίχιση. Θα πρέπει να αναφέρονται επιγραμματικά
ο σκοπός της μελέτης, υλικά και μέθοδος, τα βασικά αποτελέσματα και τα κύρια συμπεράσματα
με ανώτερο με ανώτερο όριο τις 300 λέξεις.
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Η επικεφαλίδα SUMMARY να αναγράφεται με έντονη (bold) κεφαλαιογράμματη
γραμματοσειρά μεγέθους 14pt και κεντρική στοίχιση. Συντάξτε περίληψη της
μεταπτυχιακής διατριβής στην αγγλική γλώσσα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η επικεφαλίδα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ να αναγράφεται με έντονη ( bold) κεφαλαιογράμματη
γραμματοσειρά μεγέθους 14pt και κεντρική στοίχιση.
Οι πηγές πρέπει να παρατίθενται κατ' αύξοντα αριθμό και να παρουσιάζονται με βάση το
Σύστημα Βανκούβερ (Vancouver Numbered System).

ΒΙΒΛΙΑ
Conor JM, Ferguson-Smith MA Ιατρική Γενετική Βασικές έννοιες 1η ελληνική έκδοση
Cuschieri A, Grace PA, Darzi A,Borley N, Rowley DI.Clinical Surgery 2nd ed London :
Blackwell Science Ltd; 2003 11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
LONDON W. McGlynn KA.Liver cancer .In: Schottenfeld D,Fraumeni JK Jr,editors
Cancer Epidemiology and Prevention. 3rd ed. New York: Oxford University Press 2006 p 763-86

ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ
Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2013-2014. σελ 92-123

ΆΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Χρησιμοποιείται η συντομογραφία των τίτλων των περιοδικών ,η οποία είναι διαθέσιμη
στο MEDLINE και στο PUBMED. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από έξι συγγραφείς τότε μετά το
όνομα του έκτου συγγραφέα ακολουθεί η συντομογραφία et al.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Για άρθρα τα οποία έχουν ανακτηθεί από ηλεκτρονικά περιοδικά (στα οποία δεν
υπάρχουν αριθμοί σελίδων) πρέπει επιπρόσθετα να αναφέρεται η ημερομηνία ανάκτησης και η
διαδικτυακή διεύθυνση του άρθρου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Biomed Res Int 2014;2014 (Ανάκτηση 10/04/2015) Διαθέσιμο στο
http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/157216
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Από: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής και Συνέδριο Περιεγχειρητικής
Νοσηλευτικής Στη Γενική Χειρουργική 16-19 Οκτωβρίου 2014 Θεσσαλονίκη σελ 42.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Nexavar Unresectable HCC.SHARP clinical trial ( Διαδίκτυο) Onyx Pharmaceuticals Inc
and Bayer Health Care Pharmaceuticals Inc 2015 (ανάκτηση 7/4/2015) Διαθέσιμο στο
http://www.nexavar-us.com/scripts/pages/en/health-care-provider/hcc/studies/sharp-clinical-trial
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Μεταπτυχιακή Μελέτη Αλεξανδρούπολη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΄2011
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