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Α. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΜΣ (ΜΔΕ)  - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 
1. Εισαγωγή  

 
Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) είναι υποχρεωτική και η 

βαθμολογία της συνυπολογίζεται με ποσοστό στην συνολική επίδοση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τον Κανονισμό (Άρθρο 17 / ΦΕΚ 3433/τΒ/ 17-8-2015 : 
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας) http://strokeduth.gr/fek-kanonismos-pms/ 
Η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα με ευρεία περίληψη σε επίσημη 
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με απόφαση της Συνέλευσης κατόπιν αίτησης του 
μεταπτυχιακού φοιτητή για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και θετικής εισήγησης της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, σε άλλη επίσημη γλώσσα με αντίστοιχη ευρεία μετάφραση στην Ελληνική.  
 
 
2. Επιλογή θέματος -έναρξη 
 

Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος Μ.Δ.Ε. εφόσον 
έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα (κορμού και κατεύθυνσης) των δύο πρώτων 
εξαμήνων. Μέχρι το τέλος του γ εξαμήνου υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο 
προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι 
μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν καταθέτουν την αίτηση εντός των χρονικών 
ορίων που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, μεταθέτουν, με δική τους ευθύνη, κατά ένα 
τουλάχιστον εξάμηνο την έναρξη εκπόνησης της ΜΔΕ. 
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 
εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα. 
 
 
3. Αξιολόγηση- παρουσίαση- ολοκλήρωση 
 

Η εκπόνηση της εργασίας καταλήγει στην συγγραφή γραπτού κειμένου και η 
ολοκλήρωση και βαθμολόγησή της γίνεται μετά την υποστήριξή της στα μέλη της εξεταστικής 
επιτροπής. Η αξιολόγηση της ΜΔΕ βασίζεται στην πρωτοτυπία της, την μεθοδολογία της, την 
αρτιότητα συγγραφής και παρουσίασης, την καθαρότητα των συμπερασμάτων, τον τύπο της 
εργασίας και σε τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά περιοδικά ή 
συνέδρια.    
Οι σχετικές διαδικασίες ολοκλήρωσης και υποχρεώσεις παράδοσης σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή καθορίζονται στον κανονισμό και σε αποφάσεις του Τμήματος Ιατρικής. 
 
 
 
 



 
4. Σύνοψη Χρονοδιαγράμματος ενεργειών   
 

Με την περάτωση του γ εξαμήνου 
- Υποβολή θέματος από τον μεταπτυχιακό φοιτητή –τρια   
- Έγκριση θέματος από τον Γ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής μετά εισήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ 

ΑΕΕ για τον επιβλέποντα και την τριμελή επιτροπή 
Κατά την διάρκεια του δ εξαμήνου 

- Εκπόνηση (ή συνέχιση εκπόνησης)  και  συγγραφή της εργασίας 
- Αποστολή στον επιβλέποντα για διόρθωση*  

*συνιστάται να προηγείται συνεννόηση και να διατίθεται ικανό χρονικό διάστημα για τις σχετικές επικοινωνίες- 
διορθώσεις.  

- Μετά τις τελικές διορθώσεις ο μεταπτυχιακός φοιτητής –τρια ενημερώνει την 
γραμματεία του ΠΜΣ ΑΕΕ και αποστέλλει την εγκεκριμένη από τον επιβλέποντα έκδοση 

- Η γραμματεία του ΠΜΣ ΑΕΕ αποστέλλει την εργασία στα άλλα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής  

- Μετά τις σχετικές εγκρίσεις ορίζεται ημερομηνία παρουσίασης 
- Μετά την επιτυχή παρουσίαση ακολουθούν τυχόν τελικές διορθώσεις που έχουν 

συστηθεί κατά την συζήτηση και παράδοση των προβλεπομένων στην Βιβλιοθήκη του 
Τμήματος και την Γραμματεία του ΠΜΣ ΑΕΕ 

- Από την παρουσίαση ως την τελική αποστολή βαθμολογιών για την περάτωση απαιτείται 
να υπάρχει χρόνος για τις απαιτούμενες διαδικασίες με την γραμματεία του Τμήματος 
και την Βιβλιοθήκη. 

 

 
 
 
 
 
 
  



Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
1. Βασικά χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις 
  

Οι ΜΔΕ μπορεί/πρέπει να:  

- είναι ερευνητικές, μετα-αναλύσεις μελετών ή συστηματικές (συστήνεται) ανασκοπήσεις. 
(οι ερευνητικές πρέπει να εξασφαλίζουν ταυτόχρονα άδεια από την αρμόδια επιτροπή 
ηθικής κ δεοντολογίας).  

- παρουσιάζουν επιστημονική πρωτοτυπία ή/και πρότυπη μεθοδολογία. Η συστηματική 
ανασκόπηση συστήνεται σε εξειδικευμένο θέμα επικαιρότητας ή ενδιαφέροντος. Στόχος 
είναι η εργασία να είναι δυνατό να οδηγήσει είτε στην υποβολή επιστημονικής 
δημοσίευσης σε Επιστημονικό περιοδικό, διεθνές ή ελληνικό 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 
αρχές για να μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και με ακρίβεια.  

- Η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στάδιο στη 
διαδικασία εκπόνησης της ΜΔΕ. Στην ερευνητική εργασία απαιτείται στατιστική 
ανάλυση των δεδομένων. Στην ανασκοπική εργασία πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος 
εύρεσης της βιβλιογραφίας (χρήση λέξεων κλειδιών, όρια στην αναζήτηση πχ μόνο άλλες 
ανασκοπήσεις, λέξεις στο τίτλο κλπ) – συστήνεται να ακολουθούνται προτεινόμενες 
οδηγίες για τις συστηματικές ανασκοπήσεις (όπως PRISMA statement) 

 
2. Οδηγίες  

Ο τρόπος συγγραφής πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μεταφέρει το μήνυμα καθαρά και 
συνοπτικά. Πρέπει να δίνεται προσοχή στη δομή, σύνταξη και γραμματική της ΜΔΕ καθώς και 
στην ορθή χρήση του ιατρικού λόγου και ορολογίας. Η ΜΔΕ πρέπει να έχει λογική ροή και 
συνέπεια, να αποφεύγονται επαναλήψεις θεωρίας και όσα γράφονται να είναι σχετικά με το 
σκοπό της μελέτης. Προτείνεται η συχνή χρήση Διαγραμμάτων και Πινάκων για την εποπτική 
απεικόνιση της μεθοδολογίας ή των αποτελεσμάτων.  

Κάθε εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην 
Ελληνική και στην αγγλική. Η περίληψη θα παρατίθεται στην αρχή της μεταπτυχιακής εργασίας.  
Δεν υπάρχει όριο στην έκταση του γραπτού κειμένου. Συστήνεται να αποφεύγονται γενικές 
θεωρίες που ενέχουν σε υψηλό βαθμό τον κίνδυνο πλαγιαρίσματος. Από την θεωρία 
αναφέρεται στην εργασία μόνο ότι έχει άμεση σχέση με το θέμα. Η γραπτή εργασία μπορεί να 
είναι και εξαιρετικά σύντομη και περιεκτική αρκεί να έχει δομή και να ανταποκρίνεται στον 
σκοπό που έχει τεθεί. Γενικά η επιθυμητή εργασία δεν πρέπει να αναλώνεται στην συγγραφή 
σελίδων αλλα να να ασχολείται στοχευμένα με το θέμα και η τελική δομή και έκταση να 
ακολουθεί ως πρότυπο μια εκτεταμένη δημοσίευση ξένου περιοδικού. Μπορεί να υπάρχουν 
βοηθητικά παραρτήματα και εικόνες (εφόσον υπάρχει έγγραφη άδεια του εκδότη ή κατόχου 



των δικαιωμάτων εάν δεν είναι του συγγραφέα) . Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη σε 
ηλεκτρονικό κειμενογράφο.  

Γενικές τεχνικές οδηγίες: 
Να ακολουθείται η ίδια γραμματοσειρά σε όλο το κείμενο. Να υπάρχει διάκριση των 
παραγράφων και των τίτλων, πχ 

 Γραμματοσειρά TimesNewRoman, Arial, Georgia, Callibri 
Το μέγεθος της γραμματοσειράς προσδιορίζεται ως εξής: 

 Τίτλος Κεφαλαίου: 14 bold 
 Τίτλος ενοτήτων: 14 bold 
 Τίτλος υποενοτήτων: 12  

    Κείμενο: 11 ή 12 
 Λεζάντες εικόνων/πινάκων/διαγραμμάτων: 10 ή 11 (στοίχιση στο μέσο κάτω από την 

εικόνα/πίνακα/διάγραμμα). 
 Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι συνεχής και κάτω στην εξωτερική πλευρά της σελίδας 

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

περίπου τριών χαρακτήρων (ενδεικτικά 0,63 cm). 
 Η εργασία τυπώνεται σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4 με αριστερό/δεξιό περιθώριο (ενδ. 3,17 cm) 

και επάνω/κάτω περιθώριο (ενδ. 2,54 cm). Το διάστιχο συστήνεται να είναι 1,5 και η στοίχιση 
πλήρης (justify). 

 Όταν χρησιμοποιούνται διαγράμματα, εικόνες ή πίνακες τα οποία δεν προκύπτουν από τα 
αποτελέσματα της εργασίας, πρέπει να αναφέρεται και η πηγή τους και να υπάρχει 
συγκατάθεση εφόσον ο πίνακας παρατίθεται από δημοσίευση με δικαιώματα (η σχετική 
διαδικασία συνήθως είναι απλή και απαιτεί επικοινωνία με τον εκδότη μέσω εμαιλ)  

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

 Το ίδιο αφορά και τα παραρτήματα.  
 
 
3. Λογοκλοπή (plagiarism)   
 
Λογοκλοπή (αγγλικά: "plagiarism") είναι η παράνομη ιδιοποίηση λόγων, ιδεών και γενικότερα 
πνευματικού έργου ("Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας" Ακαδημία Αθηνών 2014). Με 
άλλα λόγια, λογοκλοπή είναι η – εκούσια ή ακούσια – χρήση της πνευματικής εργασίας (ιδεών, 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, συγγραφικού έργου) τρίτων, χωρίς αυτή να συνοδεύεται από 
αναγνώριση της πηγής της εργασίας.  
 
Καθώς η ΜΔΕ θα κατατεθεί σε Δημόσιες Αρχές και Ανοικτές Βάσεις Δεδομένων και θα είναι 
προσβάσιμη σε ικανό αριθμό χρηστών μπορεί να δημιουργηθούν θέματα που εμπίπτουν σε 
πνευματικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτούσιων παραγράφων που έχουν 
δημοσιευθεί αλλού. Σε οποιαδήποτε χρήση υλικού ή κειμένου ή περιγραφής αποτελεσμάτων 
από άλλη δημοσίευση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην συγκεκριμένη παράγραφο και 
στις βιβλιογραφικές αναφορές. Χρήση πινάκων, διαγραμμάτων, εικόνων που έχουν 
δημοσιευθεί σε περιοδικά, βιβλία ή σε διαδικτυακούς τόπους επιτρέπεται κατόπιν άδειας. 



Σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις έχει απλοποιηθεί εξαιρετικά η αδειοδότηση για χρήση 
υλικού για σκοπούς διπλωματικών και συναφών εργασιών (μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με 
τον εκδότη για πίνακα ή εικόνα που σας ενδιαφέρει- η άδεια που θα σας δοθεί θα πρέπει να 
επισυνάπτεται στην υπεύθυνη δήλωση δικαιωμάτων συγγραφής που συνοδεύει την ΔΜΕ). 
Προσοχή: αντίστοιχη αναφορά της παραπομπής χρειάζεται και σε περίπτωση μετάφρασης του 
αυθεντικού κειμένου. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται να αποφεύγεται η χρήση κειμένων 
μεγάλης έκτασης από άλλες πηγές. 
 
Η κατάθεση της ΜΔΕ συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα 
παρακάτω: 
 
«ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω 
ενυπογράφως ότι είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της Mεταπτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας 
με τίτλο…………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………..  …………….. για την ολοκλήρωση 
της οποίας κάθε βοήθεια είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται λεπτομερώς. 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. Η εργασία μου δεν είναι στο σύνολό της ή επιμέρους αντιγραφή 
και δεν περιλαμβάνει τμήματα άλλων εργασιών οι οποίες δεν αναφέρονται. Αναλαμβάνω την 
προσωπική και ατομική ευθύνη σε περίπτωση μη αληθούς δήλωσης οπότε και είμαι  υπόλογος 
έναντι λογοκλοπής, γεγονός που σημαίνει αποτυχία στην Μεταπτυχιακή/ Διπλωματική µου 
Εργασία και κατά συνέπεια αποτυχία απόκτησης του Μεταπτυχιακού Τίτλου των 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, πέραν των λοιπών συνεπειών του νόμου περί πνευματικών 
δικαιωμάτων. Δηλώνω, συνεπώς, ότι αυτή η ΔΜΕ 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 . 
 
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.  
 
4. Δομή της μεταπτυχιακής εργασίας 
Η δομή της μεταπτυχιακής εργασίας θα πρέπει να είναι η εξής: 

1. Εξώφυλλο  (τίτλος του ΠΜΣ, θέμα της Μ.Ε., ονομα συγγραφέως, ονομα επιβλέποντα)- 
Υπόδειγμα Εξωφύλλου και πρώτων σελίδων σε παράρτημα (επισυνάπτεται αρχειο) 

2. Εσωτερική σελίδα ( όπως τα εξώφυλλο, ονόματα τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής) 
3. Περιεχόμενα 
4. Ευχαριστίες (προαιρετικό) 
5. Περίληψη στην ελληνική γλώσσα  
6. Περίληψη στην αγγλική γλώσσα 

 



Για ερευνητική εργασία 
7. Εισαγωγή- Σκοπός (Τι είναι γνωστό μέχρι σήμερα στο θέμα -ακριβής και σαφής 

περιγραφή για την υπόθεση της μελέτης, το ερώτημα-σκοπός). 
8. Μέθοδος-Υλικό 
9. Αποτελέσματα 
10. Συζήτηση (προκύπτουν σαφή αποτελέσματα; Απαντούν στις ερωτήσεις που τέθηκαν; 

είναι  σύμφωνα με τη βιβλιογραφία; Υπάρχουν περιορισμοί;) 
11. Συμπεράσματα (ποια τα πιο αξιόλογα, προσφορά στη γνώση, μελλοντικές επιπτώσεις) 
12. Βιβλιογραφικές παραπομπές  (σύστημα Vancouver ή Harvard-APA – προτείνεται για 

διευκόλυνση το δεύτερο σύστημα με την βιβλιογραφία σε παρένθεση στο κυρίως 
κείμενο με ονομα πρωτου συγγραφέα και έτος. Σε περίπτωση 2 συγγραφέων μπαίνουν 
και τα 2 ονόματα. Στην παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών μπαίνουν μέχρι 6 
συγγραφείς). Αναλυτικότερες πληροφορίες 
https://en.wikipedia.org/wiki/Parenthetical_referencing   
http://eeyem.eap.gr/sites/default/files/APA_ver2.pdf  

13. Συντομογραφίες –γλωσσάριο (όπου απαιτείται) 
14. Παραρτήματα  

 
Για ανασκοπική εργασία 
 
7. Εισαγωγή (γιατί είναι τόσο σημαντικό το  θέμα ώστε να παρουσιασθεί ανασκόπηση – τι ειδικό 
θα έχει η ανασκόπηση- ποιο τα πιθανό όφελος για τον αναγνώστη) 
8. Μέθοδος-Υλικό  (με τι κριτήρια έγινε η βιβλιογραφική αναζήτηση, περιγραφή της 
συστηματικής ανάλυσης αν έγινε, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλες πηγές κλπ) 
9. Παρουσίαση της ανασκόπησης σε ενότητες  
10. Συμπεράσματα (ποια τα πιο αξιόλογα, προσφορά στη γνώση, μελλοντικές επιπτώσεις) 
11.Βιβλιογραφικές παραπομπές  (όπως ΠΑΡΑΠΑΝΩ) 
12.Συντομογραφίες –γλωσσάριο (όπου απαιτείται) 
 

- Στην περίπτωση της Ερευνητικής Εργασίας ακολουθούνται οι οδηγίες του 
Παραρτήματας Α 

- Στην περίπτωση της Ανασκοπικής Εργασίας ακολουθούνται οι οδηγίες του 
Παραρτήματας Β 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Parenthetical_referencing
http://eeyem.eap.gr/sites/default/files/APA_ver2.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Περιγράφεται ή ήδη δημοσιευμένη γνώση για το θέμα που ερευνούμε σε βιβλία ή 

επιστημονικές εργασίες.  Η ύλη αυτή δομείται σε παραγράφους όπως παρακάτω…. 

 Α1……………. 

 Α2………… 

 Α3……………. 

 Ο αριθμός των παραγράφων εξαρτάται από τον αριθμό και την έκταση των  ερωτημάτων 

. 

Σκοπός. 

 Περιγράφονται τα ερωτήματα που θα ερευνηθούν σε αυτή την εργασία. 

 Τα ερωτήματα προκύπτουν από την ανάλυση της κάθε παραγράφου της εισαγωγής (Α1, 

Α2, κλπ) 

 Τα ερωτήματα είναι σαφή , μπορεί να υπάρχει κύριο ερώτημα και υποερωτήσεις 

 Ε1, Ε2, Ε3 κλπ τα οποία αντιστοιχούν στα Α1,Α2,Α3 

 

Β.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 Εδώ αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε το κάθε ερώτημα που τέθηκε κατά 

αντιστοιχία των παραγράφων της εισαγωγής. 

 Β1. Μέθοδος προσέγγισης για τα σχετικά με το Α1/Ε1.. 

 Β2……………………..με το Α2/Ε2 

 Β3……………………..με το Α3/Ε3 

- Αναφερόμαστε στον πληθυσμό της μελέτης, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού 
- Χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης 
- Εργαλεία (πχ κλίμακες) με την αντίστοιχη βιβλιογραφία ή μηχανήματα ή άλλα μέσα (πχ 

ηλεκτρονική βαση δεδομένων 
- Ερευνητικό πλάνο, ομάδες μελέτης 
- Στατιστική μέθοδος 



  

 

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Γ1. Περιγράφουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Ε1 

 Γ2………στο Ε2 

 Γ3…   στο Ε3 

 

Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Στην πρώτη παράγραφο περιγράφονται συνοπτικά τα αποτελέσματα Δ1,Δ2,Δ3 

 Στην επόμενη παράγραφο αναλύονται  αν τα αποτελέσματα μας ανά ερώτημα αν 

συμφωνούν ή είναι αντίθετα με τα σχετικά που γράψαμε στο Α1 και στη βιβλιογραφία σε 

αντίστοιχες μελέτες με την δική μας  και ερμηνεύουμε κατά το δυνατό τα αίτια. 

 Δ2….παρομοίως σχετικά με το Α2…. 

 Δ3. ….παρομοίως σχετικά με το Α3…. 

 Στην προτελευταία παράγραφο της συζήτησης αναφέρονται τυχον περιορισμοί της 

μελέτης 

 Στην τελευταία ένα γενικό συμπέρασμα 

 

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 - Συνοπτικά σε τι οδηγούν τα ευρήματα 

- Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα για τα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν ή 

προέκυψαν από την εργασία . 

 

Η.    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ 

 Σύστημα Βιβλιογραφικών αναφορών όπως ΠΑΡΑΠΆΝΩ 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Περιγράφεται ο λόγος της ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα . γενικό ενδιαφέρον 

γενικές γνώσεις  

Σκοπός 

 Περιγράφονται τα ειδικά ερωτήματα -θέματα που θα ερευνηθούν  

 

Β.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 Εδώ αναλύεται ο τρόπος συλλογής των στοιχείων του θέματος (πχ αναζήτηση της 

βιβλιογραφίας με ειδικές ή γενικές μηχανές αναζήτησης, λέξεις κλειδιά, τυχόν φίλτρα και 

περιορισμοί - συστήνεται η χρήση εργαλείων συστηματικής ανάλυσης (όπως PRISMA 

statement) 

  

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 Γενικό θέμα και υπο-ενότητες  

Γ1. / Γ1α Γ1β κ.ο.κ. 

 Γ2 

 Γ3 

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Σημεία που αξίζουν ενδιαφέρον – πρακτικές εφαρμογές 

 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα για τα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν ή προέκυψαν 

από την εργασία . 

Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ 

 Σύστημα Βιβλιογραφικών αναφορών όπως παραπάνω 


