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Οδηγίες για την Εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής 

1.1. Σκοπός και Στόχοι 

Η μεταπτυχιακή διατριβή είναι επιστημονική εργασία και αποτελεί ένα πλαίσιο 

στο οποίο επιδιώκεται να κατακτήσουν οι φοιτητές/τριες τον επαρκή έλεγχο σ’ ένα 

πεδίο εξειδίκευσης, με την προϋπόθεση να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα 

γνωστικά πεδία τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. είτε μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης, είτε 

μέσω της άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε, τέλος, μέσω συνδυασμού των 

παραπάνω.  

Στόχοι 

 Επιλογή και προσδιορισμός ενός θέματος μέσα από την εστίαση σ’ ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα ή ερώτημα. 

 Διατύπωση στόχων, υποθέσεων εργασίας. 

 Σχεδιασμό ενός λογικού και εφικτού ερευνητικού σχεδίου. 

 Μελέτη και επισκόπηση της ήδη υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

 Επιλογή και σχεδιασμός της καταλληλότερης μεθόδου έρευνας και των 

κατάλληλων εργαλείων για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. 

 Κριτική παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

 Συζήτηση των αποτελεσμάτων και τη διαμόρφωση υποδείξεων για περαιτέρω 

έρευνα. 

 
1.2. Κύρια Τμήματα 

Τα κύρια τμήματα μιας διατριβής εργασίας οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένους 

κανόνες και ενδεικτικά έχουν διάθρωση που περιγράφεται παρακάτω. 

(Α) Εισαγωγή 

 Προσδιορισμός αντικειμένου διατριβής. 

 Υποθέσεις εργασίας και μεθοδολογικές επιλογές. 

 Προσδιορισμός βασικού ερευνητικού ερωτήματος. 

 Τοποθέτηση του θέματος στον ευρύτερο επιστημονικό κλάδο. 
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 Πρωτοτυπία και χρησιμότητα της έρευνας. 

 
 (Β) Κύριο Σώμα Διατριβής 

 Εισαγωγή 

 Διάκριση δύο ή περισσοτέρων υπό-τμημάτων με συγκεκριμένα κεφάλαια 

και υποκεφάλαια. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Β1. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Κριτική επισκόπηση και διερεύνηση του θεωρητικού και μεθοδολογικού πεδίου 

(συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών). 

 

 Συγκροτημένη επισκόπηση της υφιστάμενης ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 

 Παρουσίαση των σημαντικότερων σχετικών δημοσιεύσεων με το θέμα 

της εργασίας. 

 Στο κείμενο πρέπει να περιέχονται οι αναγκαίες βιβλιογραφικές 

παραπομπές και διευκρινίσεις, ακολουθώντας πάντα ένα από τα 

καθιερωμένα πρότυπα. 

 

Β2. Μεθοδολογία 

Θα πρέπει να περιλαμβάνεται χωριστό κεφάλαιο με τίτλο «μεθοδολογία».  

 

 Οργάνωση έρευνας. 

 Περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης. 

 Περιγραφή συλλογής και τεχνικών επεξεργασίας δευτερογενών και 

πρωτογενών στοιχείων. 

 Ανάλυση του ερευνητικού θέματος – παρουσίαση και οργάνωση 

ευρημάτων. 

 



 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων 

msc-pds.teiwm.gr  
 

Γ. Αποτελέσματα – Σχολιασμός 

Παρουσιάζονται και περιγράφονται με τρόπο αναλυτικό τα αποτελέσματα της 

έρευνας. Επίσης, αναπτύσσεται η διεξοδική περιγραφή της ανάλυσης των 

δεδομένων με τη χρήση των παρακάτω στοιχείων. 

 

 Πίνακες 

 Σχήματα 

 Εικόνες  

 Φωτογραφίες 

 Σχέδια 

 

Σημαντικό στοιχείο του τμήματος «Αποτελέσματα – Σχολιασμός», η 

αναλυτική και κριτική συζήτηση επί των αποτελεσμάτων με βάση την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται 

στο εισαγωγικό τμήμα. 

 

Δ. Συμπεράσματα 

Παράθεση τελικών συμπερασμάτων, ένταξή τους στο ευρύτερο θεωρητικό και 

εμπειρικό πλαίσιο όπως ορίστηκε στην αρχή της μεταπτυχιακής εργασίας, και 

ζητήματα που προκύπτουν για μελλοντική έρευνα. 

 

Ε. Βιβλιογραφικές αναφορές 

Καταγραφή όλων των βιβλίων και άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν στο 

κείμενο. Θα πρέπει οι βιβλιογραφικές αναφορές να χωρίζονται σε ελληνικές 

και ξενόγλωσσες. 

 

Στ. Παράρτημα 

 Ερωτηματολόγια. 

 Κείμενα συνεντεύξεων. 

 Σχέδια. 

 Άλλες πηγές. 
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1.3. Κανόνες Σύνταξης και Συγγραφής 

1.3.1. Μέγεθος Μεταπτυχιακής Διατριβής 

Το μέγεθος της μεταπτυχιακής διατριβής εναπόκειται στην κρίση του 

μεταπτυχιακού φοιτητή καθώς και του επιβλέποντα καθηγητή και σχετίζεται με τις 

απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του θέματος. 

1.3.2. Διάθρωση Έντυπης Διατριβής 

1) Εξώφυλλο και σελίδα τίτλου 

 

- Λογότυποι (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Μεταπτυχιακό) 

- Τίτλος Μεταπτυχιακού 

- Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας 

- Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου 

- Όνομα Επιβλέποντα Καθηγητή και Ιδιότητα 

- Τόπος και Χρόνος κατάθεσης 

 

2) Πρόλογος και ευχαριστίες 

3) Πίνακας περιεχομένων 

4) Κατάλογος πινάκων, διαγραμμάτων, κ.α. 

5) Περίληψη στα Ελληνικά 

6) Περίληψη στα Αγγλικά 

7) Κυρίως Σώμα – Διάθρωση σε Κεφάλαια 

 

Το κυρίως κείμενο χωρίζεται σε αριθμημένα κεφάλαια, κάθε ένα από τα οποία 

αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη αυτοτελή ενότητα και τα οποία ακολουθούν μεταξύ τους 

μια λογική αλληλουχία στην ροή της εργασίας. Τα κεφάλαια είναι σκόπιμο να χωρίζονται σε 

υποκεφάλαια και εδάφια αριθμημένα κατά το δεκαδικό σύστημα (π.χ. 3, 3.1, 3.1.1).  

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό διάγραμμα διάθρωσης 

μεταπτυχιακής διατριβής για το Κύριο Σώμα της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 

 
Στην εισαγωγή παρουσιάζονται αναλυτικά: (α) Το 
αντικείμενο, οι στόχοι και η σκοπιμότητα της 
συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας. (β) Η 
μεθοδολογία προσέγγισης του αντικειμένου της διατριβής 
καθώς και οι τεχνικές συλλογής, επεξεργασίας και 
ανάλυσης των στοιχείων. (γ) Η διάρθρωση της εργασίας 
με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε 
κεφαλαίου. 
 

 
Κεφάλαιο 2 – 

Ανασκόπηση της 
Βιβλιογραφίας 

 
Περιλαμβάνει ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 
και υποδεικνύονται τα τυχόν υπάρχοντα κενά, τα οποία 
δικαιολογούν την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας. 
 

 
Κεφάλαιο 3 - 
Μεθοδολογία 

 
Αναφέρεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε η 
επιλογή και το είδος της έρευνας (ποσοτική/ποιοτική), ο 
τρόπος με τον οποίο διεξήχθη (π.χ. τρόπος συλλογής 
πρωτογενών/ δευτερογενών στοιχείων κλπ.). 
 

 
Κεφάλαιο 4 – Ανάλυση 

Δεδομένων 

 
Περιγράφονται τα δεδομένα και γίνεται παρουσίαση των 
κυριότερων αποτελεσμάτων που προέκυψαν. 
 

 
 
 

Κεφάλαιο 5 – Τελικά 
συμπεράσματα 

 
Ερμηνεύονται τα αποτελέσματα, καταγράφονται τα 
κυριότερα συμπεράσματα, παρουσιάζονται οι περιορισμοί 
της εργασίας και παρατίθενται προτάσεις για μελλοντική 
έρευνα. Στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται σύνθεση και 
συζήτηση των κυρίων ευρημάτων της εργασίας, 
τοποθετημένων στα γεωγραφικά συμφραζόμενα του 
θέματος καθώς και στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο στο 
οποίο αυτά εντάσσονται. 
 

 
Πίνακας 1.1. ενδεικτικό διάγραμμα διάθρωσης μεταπτυχιακής διατριβής. 

8) Βιογραφικές Αναφορές 

Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται όλες οι πηγές (βιβλία, άρθρα, μελέτες, 

εισηγήσεις σε συνέδρια, στατιστικά δελτία, αναλύσεις στην ημερήσιο και 

περιοδικό τύπο, ντοκουμέντα οργανισμών, αρχειακό υλικό, υλικό εκ του 

διαδικτύου κλπ.) 
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9) Παραρτήματα 

Στα παραρτήματα γενικά εισάγονται διάφορα στοιχεία βοηθητικής ή 

συμπληρωματικής σημασίας σε σχέση με αυτή καθεαυτή τη μεταπτυχιακή 

διατριβή (π.χ. αντίγραφα ερωτηματολογίων, αναλυτικά δεδομένα 

συνεντεύξεων, φωτογραφίες, σχέδια κ.ο.κ.). 

1.4. Στοιχεία Μορφοποίησης για το έγγραφο της Διπλωματικής 

 γραμματοσειρά: Times New Roman, 12 στιγμών  

 διάστιχο 1,5 

 πλήρης στοίχιση του κειμένου 

 ικανά περιθώρια της σελίδας πάνω και κάτω (2,5 εκ.) και δεξιά και 

αριστερά (3 εκ.) • αριθμοί σελίδας να εμφανίζονται στο κάτω μέρος της 

σελίδας στο κέντρο [υποσέλιδο – κέντρο] 

 οι βιβλιογραφικές παραπομπές θα πρέπει να ακολουθούν το 

καθιερωμένο πρότυπο APA 

 οι υποσημειώσεις να παρατίθενται στο τέλος κάθε σελίδας με συνεχή 

αρίθμηση 

 Παράθεση της βιβλιογραφίας θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το 

τέλος του κειμένου με αλφαβητική σειρά. Θα πρέπει οι βιβλιογραφικές 

αναφορές να χωρίζονται σε ελληνικές και ξενόγλωσσες. 

 Οι πίνακες και τα γραφήματα, διαγράμματα, χάρτες, σκαριφήματα, 

φωτογραφίες και λοιπό εποπτικό υλικό (αν υπάρχουν) θα πρέπει να 

εμφανίζονται ενσωματωμένα στο κείμενο, (και όχι σε παράρτημα), σε 

θέση που θα έπεται της σχετικής αναφοράς τους στο κείμενο για πρώτη 

φορά, εφόσον αυτό απαιτείται για την καλύτερη κατανόηση και 

τεκμηρίωση του διερευνούμενου αντικειμένου. Τα στοιχεία αυτά θα 

πρέπει να συνοδεύονται από αρίθμηση (ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, 

π.χ. διαγράμματα, εικόνες κλπ.) και λεζάντα στο κάτω μέρος για τα 

σχήματα, διαγράμματα, εικόνες και φωτογραφίες και στο πάνω μέρος 

για τους πίνακες. 


