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ΑΝΑΣΤΠΟ Ε ΜΕΓΕΘΟ Α4
Η Διδακτορικι Διατριβι δακτυλογραφείται ςε γραμματοςειρά Calibri, μεγζκουσ 12pt.,
κακϊσ και μονό διάςτιχο.
Η ζκταςι τθσ αποτελείται από τουλάχιςτον 130 δακτυλογραφθμζνεσ ςελίδεσ.
Η Διδακτορικι Διατριβι αποτελείται από το Εξϊφυλλο, τθ Δεφτερθ ελίδα, τα
Περιεχόμενα, τον Πρόλογο, το Γενικό Μζροσ, το Ειδικό Μζροσ, τθν Περίλθψθ και τθ
Βιβλιογραφία.
Στο Ειδικό Μζροσ αναλφονται ο κοπόσ Μελζτθσ, τα Τλικά και οι Μζκοδοι που
χρθςιμοποιικθκαν, τα Αποτελζςματα, θ υηιτθςθ επί των αποτελεςμάτων και τα υμπεράςματα.
Σε περίπτωςθ που ζχουν προκφψει 2 ι περιςςότερεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ που δεν
μποροφν να ςυγχωνευκοφν ςε ζνα Ειδικό Μζροσ με κοινά Υλικά, Μεκόδουσ, Αποτελζςματα και
Συηιτθςθ, προτείνεται μια εναλλακτικι μορφι ςυγγραφισ του Γενικοφ και Ειδικοφ Μζρουσ τθσ
Διδακτορικισ Διατριβισ ωσ ακολοφκωσ:
α) Ενιαίο Γενικό Μζροσ, ςτο ευρφτερο πεδίο όλων των επιμζρουσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν,
ςυμπεριλαμβάνοντασ τουσ ςκοποφσ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ.
β) Ειδικό Μζροσ, διαχωριηόμενο ςε αυτόνομα Κεφάλαια (1, 2, κ.ο.κ.) με ξεχωριςτι
Ειςαγωγι, Σκοπό, Υλικά, Μεκόδουσ, Αποτελζςματα και Συηιτθςθ. Το κείμενο προτείνεται να
ταιριάηει με τθ δομι μιασ εργαςίασ όπωσ υποβάλλεται για δθμοςίευςθ ςε ζνα επιςτθμονικό
περιοδικό (ςυμπεριλαμβάνοντασ μζςα ςτθ ροι του κειμζνου πίνακεσ, φωτογραφίεσ,
ςχεδιαγράμματα κ.λπ.) Τα αυτόνομα κεφάλαια κα πρζπει να ζχουν τθν ίδια μορφοποίθςθ
κειμζνου με αυτι του Γενικοφ Μζρουσ. H παράκεςθ ι επιςφναψθ των ςελίδων των άρκρων όπωσ
εμφανίηονται ςτο περιοδικό που ζχουν δθμοςιευκεί δεν είναι αποδεκτι.
γ) Ενιαία υηιτθςθ και υμπεράςματα επί όλων των επιμζρουσ κεφαλαίων του Ειδικοφ
Μζρουσ.
Κάκε Διδακτορικι Διατριβι γραμμζνθ ςτα ελλθνικά κα πρζπει να περιλαμβάνει και ζνα (1)
αγγλικό κείμενο (περίλθψθ) τουλάχιςτον 1.000 λζξεων, ςτο οποίο να περιγράφεται το αντικείμενο
τθσ εργαςίασ, θ μζκοδοσ, τα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα που περιλαμβάνει,
ι
εάν θ Διδακτορικι Διατριβι είναι γραμμζνθ ςτα αγγλικά κα πρζπει να περιλαμβάνει ζνα (1)
ελλθνικό κείμενο (περίλθψθ) τουλάχιςτον 1.000 λζξεων, ςτο οποίο να περιγράφεται το
αντικείμενο τθσ εργαςίασ, θ μζκοδοσ, τα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα που περιλαμβάνει.

