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Η Διδακτορική Διατριβή δακτυλογραφείται σε γραμματοσειρά Calibri, μεγέθους 12pt., 
καθώς και μονό διάστιχο.   

Η έκτασή της αποτελείται από τουλάχιστον 130 δακτυλογραφημένες σελίδες.   

Tο μέγεθος εκτύπωσης του τελικού ανατύπου είναι 17,5 cmx 25 cm.  

Το Εξώφυλλο και η Δεύτερη Σελίδα της Διδακτορικής Διατριβής του τελικού ανατύπου 
εκτυπώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί.  

Η Διδακτορική Διατριβή αποτελείται από το Εξώφυλλο, τη Δεύτερη Σελίδα, τα 
Περιεχόμενα, τον Πρόλογο, το Γενικό Μέρος, το Ειδικό Μέρος, την Περίληψη και τη 
Βιβλιογραφία.   

Στο Ειδικό Μέρος αναλύονται ο Σκοπός Μελέτης, τα Υλικά και οι Μέθοδοι που 
χρησιμοποιήθηκαν, τα Αποτελέσματα, η Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων και τα Συμπεράσματα.    

Σε περίπτωση που έχουν προκύψει 2 ή περισσότερες ερευνητικές εργασίες που δεν 
μπορούν να συγχωνευθούν σε ένα Ειδικό Μέρος με κοινά Υλικά, Μεθόδους, Αποτελέσματα και 
Συζήτηση, προτείνεται μια εναλλακτική μορφή συγγραφής του Γενικού και Ειδικού Μέρους της 
Διδακτορικής Διατριβής ως ακολούθως: 

α) Ενιαίο Γενικό Μέρος, στο ευρύτερο πεδίο όλων των επιμέρους ερευνητικών εργασιών, 
συμπεριλαμβάνοντας τους σκοπούς της Διδακτορικής Διατριβής. 

β) Ειδικό Μέρος, διαχωριζόμενο σε αυτόνομα Κεφάλαια (1, 2, κ.ο.κ.) με ξεχωριστή 
Εισαγωγή, Σκοπό, Υλικά, Μεθόδους, Αποτελέσματα και Συζήτηση. Το κείμενο προτείνεται να 
ταιριάζει με τη δομή μιας εργασίας όπως υποβάλλεται για δημοσίευση σε ένα επιστημονικό 
περιοδικό (συμπεριλαμβάνοντας μέσα στη ροή του κειμένου πίνακες, φωτογραφίες, 
σχεδιαγράμματα κ.λπ.) Τα αυτόνομα κεφάλαια θα πρέπει να έχουν την ίδια μορφοποίηση 
κειμένου με αυτή του Γενικού Μέρους. H παράθεση ή επισύναψη των σελίδων των άρθρων όπως 
εμφανίζονται στο περιοδικό που έχουν δημοσιευθεί δεν είναι αποδεκτή. 

γ) Ενιαία Συζήτηση και Συμπεράσματα επί όλων των επιμέρους κεφαλαίων του Ειδικού 
Μέρους. 

 
Κάθε Διδακτορική Διατριβή γραμμένη στα ελληνικά θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα (1) 

αγγλικό κείμενο (περίληψη) τουλάχιστον 1.000 λέξεων, στο οποίο να περιγράφεται το αντικείμενο 
της εργασίας, η μέθοδος, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που περιλαμβάνει,  

ή 
εάν η Διδακτορική Διατριβή είναι γραμμένη στα αγγλικά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα (1) 
ελληνικό κείμενο (περίληψη) τουλάχιστον 1.000 λέξεων, στο οποίο να περιγράφεται το 
αντικείμενο της εργασίας, η μέθοδος, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που περιλαμβάνει.   


