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Μετά την ανάθεση του θέματος θα πρέπει να γίνει πλήρης βιβλιογραφική 
αναζήτ

διαία βάση με ηλεκτρονικό 

Τ Ι

 

ηση (μηχανές αναζήτησης medline, scopus, isi, googlescholar) και σχεδίαση των 
πειραμάτων με τη βοήθεια και του (της) επιβλέποντος την εργασία. Για κάθε πείραμα 
κρατούνται λεπτομερείς σημειώσεις ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα με απόλυτη τάξη και 
διατήρηση πάντοτε αντιγράφων ασφαλείας. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανα 
τρίμηνο, καλό θα είναι να παρουσιάζεται η πορεία της έρευνας ενώπιον των μελών της 
ερευνητικής ομάδας για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση των αποτελεσμάτων. Επίσης 
συνίσταται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε συνέδρια. 
Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται ο επιβλέπων σε εβδομα
ταχυδρομείο για την πορεία των πειραμάτων σε αρχείο WORD ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Σ ΑΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕ  ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ:  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Το γραπτό κείμενο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει αναλυτικά  

χρησιμοποιήθηκαν μαζί με τυχόν 

ς,  
ην άντληση των 

Η συγγραφή της εργασίας χρειάζεται προσοχή και μεγάλη υπευθυνότητα γιατί 
πιθανόν

Η δομή του κειμένου είναι συγκεκριμένη, με τρόπο που ακολουθεί τη δομή των 
επιστημ

• τα στάδια της συγκεκριμένης μελέτης,  
• το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο,  
• τις τεχνικές και τις μεθόδους που 

τροποποιήσεις που έκρινε απαραίτητες ο ερευνητής,  
• τα συμπεράσματα που προέκυψαν και τη σημασία του
• καθώς και όλες τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τ

απαραίτητων πληροφοριών.  
 

 να αποτελέσει σημείο αναφοράς και πηγή πληροφοριών για άλλους ερευνητές 
και από τη στιγμή που τυπώνεται το κείμενο κανένας δεν μπορεί να επέμβει διορθωτικά 
σε αυτό.  
 

ονικών ανακοινώσεων στα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, δηλαδή αποτελείται 
από πέντε βασικά κεφάλαια: (α) Εισαγωγή, (β) Υλικά και Μέθοδοι, (γ) Αποτελέσματα, 
(δ) Συζήτηση και (ε) Βιβλιογραφία.   

 1



ΕΞΩΦΥΛΛΟ (διαφορετικό για Διπλωματική ή Διδακτορικό) 
 
Για Διπλωματική ΜΔΕ. 

Στο εξώφυλλο του πονήματος, που συνήθως είναι χοντρό, αναφέρεται (μαζί με 
την κεφαλή της Αθηνάς επάνω αριστερά): 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» 
 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΟΝΟΜΑ …………..) (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ) 
(ΙΔΙΟΤΗΤΑ), π.χ. Βιολόγος, Ιατρός, Χημικός, κ.λ.π 
 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ)  
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΙΤΛΟΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΔΡΥΜΑ 

 
(ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ) 
 

Για Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
 
Στο εξώφυλλο του πονήματος, που συνήθως είναι χοντρό, αναφέρεται (μαζί με 

την κεφαλή της Αθηνάς επάνω αριστερά): 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ 
 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΟΝΟΜΑ …………..) (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ) 
(ΙΔΙΟΤΗΤΑ), π.χ. Βιολόγος, Ιατρός, Χημικός, κ.λ.π 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ)  
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΙΤΛΟΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΙΔΡΥΜΑ 

 
(ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ) 
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Σημείωση: στο εξώφυλλο μπορεί, κατά την κρίση του συγγραφέα να υπάρχει κάποια 
εικόνα ή διάγραμμα ή σύνθεση εικόνων σχετικών με το αντικείμενο της διπλωματικής 
εργασίας. 

 
 
 
ΕΣΩΦΥΛΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Αναφέρονται όλα τα στοιχεία του εξωφύλλου. 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 π.χ. Ερευνητικό Κέντρο Γ. Παπανικολάου, ….. 
ή Τομέας Βιολογίας Κυττάρου …… 
Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή……. 

 
 
 
ΕΣΩΦΥΛΛΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ελληνικού εσώφυλλου, αλλά στα αγγλικά.  
 
 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Ακολουθεί ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ στον οποίο ο συγγραφέας παραθέτει το/τα 

εργαστήριο(-α)  στα οποία ολοκληρώθηκε η εργασία, το χρονικό διάστημα που διήρκεσε, 
τις χρηματοδοτήσεις ή υποτροφίες που τυχόν το στήριξαν οικονομικά και κάνει ειδική 
μνεία σε όσους συνέβαλλαν ποικιλοτρόπως στην ολοκλήρωση της εργασίας 
(επιβλέποντες καθηγητές, συμβουλευτική επιτροπή, επιστημονικό και μη προσωπικό του 
εργαστηρίου, συνάδελφοι, φίλοι κλπ). Ο πρόλογος έχει προσωπικό χαρακτήρα και 
περισσότερους «βαθμούς ελευθερίας» σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο.  

 
 
 

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός,  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ο οποίος αφορά σε όλο το κείμενο. 

Περιλαμβάνει κάθε κεφάλαιο (πχ. Α. Εισαγωγή, Β. Υλικά και Μέθοδοι), υποκεφάλαιο 
(Β1. Ηλεκτρονική μικροσκοπία), θεματική παράγραφο (Β1.1. Ανοσοεντόπιση με τη 
μέθοδο του ανοσοχρυσού) και τις αντίστοιχες σελίδες, κλπ.    

 
 
Στην περίπτωση εκτενούς κειμένου που περιλαμβάνει τη χρήση πολλών 

συντμήσεων και ξενόγλωσσων όρων, καλό είναι να παρατίθεται σε αυτές τις αρχικές 
σελίδες του κειμένου μία λίστα με όλες τις συντμήσεις που χρησιμοποιούνται στο 
κείμενο [πχ. HRP, (horse radish peroxidase) υπεροξειδάση ραπανιού] και μία λίστα με 
τις μεταφράσεις όρων από την Αγγλική (πχ. signal transduction = μεταγωγή σήματος).  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το πρώτο κεφάλαιο της Διπλωματικής, η ΕΙΣΑΓΩΓΗ, περιλαμβάνει την 
υπάρχουσα επιστημονική γνώση και πληροφορία που αφορά στο αντικείμενο της 
έρευνας.  Μπορεί να περιλαμβάνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή, κυρίως όμως 
οφείλει να είναι ενημερωμένη με την πλέον σύγχρονη πληροφορία στο πεδίο της έρευνας 
(δηλαδή, πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά κατά το χρονικό 
διάστημα της συγγραφής). Το κείμενο πρέπει να είναι δομημένο σε θεματικές 
παραγράφους, στρωτό και συνοπτικό. Κάθε πληροφορία συνοδεύεται απαραίτητα από 
την πηγή προέλευσής της.  Η πηγή παρατίθεται στο τέλος της πρότασης, μέσα σε 
παρένθεση ως εξής: 

Αν προέρχεται από βιβλίο («Φυσιολογία του ανθρώπου», Vander E.L., 1997). 
Aν προέρχεται από επιστημονικό άρθρο με ένα συγγραφέα (Vander E.L., 1997). 
Aν προέρχεται από επιστημονικό άρθρο με δύο συγγραφείς (Vander and Corgstren, 
1998). 
Aν προέρχεται από επιστημονικό άρθρο με περισσότερους των δύο συγγραφέων 
(Vander et al., 1999).  

 
To ίδιο ισχύει και για κάθε Εικόνα ή Σχήμα που χρησιμοποιείται στην Εισαγωγή. 

Στο τέλος της λεζάντας αναγράφεται σε παρένθεση η πηγή προέλευσης ως εξής: 
(Ανατύπωση από Vander and Corgstren, 1998). Οι ενδείξεις των Εικόνων γράφονται 
στην ελληνική, ακόμα και αν η πηγή προέλευσης είναι ξενόγλωσση.  

Οι Εικόνες, οι σχηματικές αναπαραστάσεις (Σχήματα) καθώς και οι Πίνακες 
αριθμούνται με τον ίδιο τρόπο και σε συνέχεια από την αρχή μέχρι το τέλος του 
κειμένου (πχ. Εικ. ή Εικόνα 17α, Σχ. ή Σχήμα 29, Πίν. ή Πίνακας 34). Υπάρχουν δύο 
τρόποι παραπομπής σε Εικόνα, Σχήμα ή Πίνακα μέσα στο κείμενο, πχ: 

«Οι λειτουργίες των κυττάρων Sertoli συνοψίζονται στον Πίνακα 45.» ή 
«Οι λειτουργίες των κυττάρων Sertoli (Πίνακας 45) ή (βλ. Πίνακα 45) ή  
(Πίν.  45)……….»   
  
Καλό είναι κρίσιμοι όροι σε κάθε θεματική παράγραφο να σημειώνονται με 

έντονους χαρακτήρες (bold).  
 
Ακολουθεί μία παράγραφος σε ξεχωριστή σελίδα με τίτλο 
 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, στην οποία περιγράφεται με συντομία το 

επιστημονικό ερώτημα το οποίο διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη εργασία.  
 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Στο δεύτερο κεφάλαιο που είναι τα ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ, αναφέρονται όλα 
τα αντιδραστήρια (χημικά, χρωστικές, βιολογικά αντιδραστήρια, ένζυμα, αντισώματα, 
ραδιενεργά υλικά, kits, φωτογραφικά υλικά κλπ) μαζί με τις εταιρείες από τις οποίες 
αγοράστηκαν (και τον αριθμό καταλόγου για κάποια σημαντικά από αυτά πχ. anti-
rabbit-IgG-HRP conjugated, developed in donkey, NA-934, Amersham-Pharmacia-
Biotech), κύριες συσκευές και όργανα που χρησιμοποιήθηκαν (πχ. ψυχόμενη 
επιτραπέζια φυγόκεντρος Sorvall RC-5C, κεφαλή SS-34), τα πειραματόζωα καθώς και ο 
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αριθμός, η πηγή προέλευσής τους ή οι συνθήκες συντήρησής τους στο εργαστήριο, η 
προέλευση, ο τρόπος προσέγγισης και η ταυτότητα ανθρωπίνων δειγμάτων (πχ. αίμα 
ασθενών) και κάθε τεχνική ή μεθοδολογία που εφαρμόστηκε από τον ερευνητή. Στην 
περίπτωση που το πειραματικό υλικό προέρχεται από ανθρώπους, ισχύει το ιατρικό 
απόρρητο και δεν αναφέρονται στην εργασία τα ονόματα των ασθενών, αλλά μόνο 
συμβολισμοί και κωδικοί. Ωστόσο, στην περίπτωση μελέτης ασθενειών είναι απαραίτητη 
η παράθεση κάποιων στοιχείων από τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς (πάντα ανώνυμα).  

Η καταγραφή των τεχνικών και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 
συνοδεύεται απαραίτητα από τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν σε 
αυτούς που εμπνεύστηκαν τη μέθοδο ή την τροποποίησαν με τον ισχύοντα τρόπο. Αν ο 
συγγραφέας/ερευνητής τροποποίησε περαιτέρω κάποια τεχνική, οφείλει να το 
καταγράψει. Οι πειραματικές διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά καθώς αναφέρονται 
ακόμα και οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν (συγκεντρώσεις διαλυμάτων, πυκνότητες 
κυττάρων κλπ) καθώς και οι τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν στην εφαρμογή κάποιων 
τεχνικών.  Είναι σημαντική η καταγραφή της αρχής της μεθόδου κάποιων σημαντικών 
διαδικασιών, προκειμένου να καταλάβουν οι αναγνώστες της εργασίας το θεωρητικό 
υπόβαθρο μιας μεθόδου, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο λειτουργεί. Σε αυτό το πλαίσιο 
παρατίθενται σχηματικές αναπαραστάσεις, Εικόνες και άλλα επεξηγηματικά μέσα. Στο 
κεφάλαιο αυτό ανευρίσκονται κυρίως Πίνακες και Σχήματα (σε συνέχιση της αρίθμησης 
από το Κεφάλαιο της Εισαγωγής ή σε αρίθμηση σύμφωνα με το αντίστοιχο κεφάλαιο π.χ. 
Β3.4). Συνήθως δεν χρησιμοποιούνται εικόνες. Σε κάθε περίπτωση αναφέρεται πάντοτε 
η προέλευση (με τον τρόπο που αναφέρθηκε στην Εισαγωγή), εκτός κι αν είναι 
δημιούργημα του συγγραφέα.  

 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ όπου περιγράφονται 

με λόγια, εικόνες, διαγράμματα, σχήματα κ.λ.π. τα ευρήματα των πειραμάτων 
(ηλεκτροφορήματα, ανοσοαποτυπώματα, ηλεκτρονιογραφίες, καμπύλες χρωματογραφίας 
κλπ) και γίνεται η επεξεργασία τους (ομαδοποίηση, στατιστική μελέτη κλπ). Οι 
πληροφορίες παρατίθενται σε θεματικές ενότητες.  Οι Εικόνες, τα Σχήματα και οι 
Πίνακες περιέχουν αναλυτικές λεζάντες, τεχνικές λεπτομέρειες του πειράματος και 
ενδείξεις (κωδικοί δειγμάτων, βελάκια κλπ) οι οποίες εξηγούνται επαρκώς στις λεζάντες. 
Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στις Εικόνες πρέπει να είναι καθαρά και ευδιάκριτα 
και να εξηγούνται επαρκώς στο κυρίως κείμενο και στις λεζάντες. Κρίσιμο σημείο είναι 
η παράθεση ικανοποιητικού αριθμού πειραμάτων-μαρτύρων (controls) τα οποία 
προσδίδουν αξιοπιστία στα αποτελέσματα. Το κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων είναι το 
μοναδικό στο οποίο δεν παρατίθενται βιβλιογραφικές αναφορές (ή μόνο λίγες). Η 
αρίθμηση των παραγράφων, εικόνων κλπ συνεχίζεται κανονικά. Στην περίπτωση 
παράθεσης φωτογραφιών από φωτονικό μικροσκόπιο ή ηλεκτρονιογραφιών από 
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο, δηλώνεται πάντα η τελική μεγέθυνση (με νούμερο, π.χ. 
23.000x ή ράβδο στην εικόνα που αντιστοιχεί σε μm). Στην περίπτωση 
ανοσοεντοπίσεων (σε ανοσοαποτύπωμα western, ή σε πειράματα ανοσοϊστο- ή 
ανοσοκυτταρο-χημείας, αναφέρονται στην Εικόνα τα αντισώματα που 
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι αραιώσεις τους. Στα ηλεκτροφορήματα, σε 
ανοσοαποτύπωμα κατά Southern κλπ αναφέρεται με κωδικό όνομα το δείγμα κάθε 
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διαδρομής και το Μοριακό Βάρος κάθε ζώνης ή παρατίθεται διαδρομή με δείγματα 
γνωστών ΜΒ. Αν τα αποτελέσματα είναι πολλά και αρθρώνονται σε θεματικές ενότητες, 
καλό είναι στο τέλος κάθε ενότητας να γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων σε μία 
παράγραφο ή και σε Πίνακα. Φυσικά, αν ένα πείραμα απέτυχε ή ήταν μη-πληροφοριακό 
δεν παρουσιάζεται στα αποτελέσματα εκτός κι αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι αναφοράς 
του (κάποια βιολογική ερμηνεία ίσως). Επίσης δεν παρουσιάζονται πειραματικά στοιχεία 
που προσφέρουν τα ίδια ή επικαλυπτόμενα αποτελέσματα. Αρκεί η αναφορά πως «το 
συγκεκριμένο πείραμα πραγματοποιήθηκε τόσες φορές και τα αποτελέσματα 
παρουσίασαν σταθερή επαναληψιμότητα». Στην περίπτωση αυτή και στο βαθμό που 
είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση των δεδομένων απαιτείται στατιστική ανάλυση με 
μέσους όρους και τυπική απόκλιση. Είναι αυτονόητο πως σε αυτό το κεφάλαιο 
παρουσιάζονται πειράματα που έγιναν αποκλειστικά από τον συγγραφέα/ερευνητή. 
Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παράθεση πειραματικών δεδομένων άλλων 
ερευνητών (π.χ. για σύγκριση), αυτό δηλώνεται ρητά μέσα στο κείμενο και στη λεζάντα 
της αντίστοιχης Εικόνας. Βασικό κριτήριο της ποιότητας κάθε πειραματικού 
αποτελέσματος (και της επαρκούς συγγραφής του πονήματος) είναι η ικανότητα 
επαναληψιμότητάς του, δηλαδή η δυνατότητα εφαρμογής κάθε περιγραφόμενου 
πειράματος (με τα ίδια υλικά, συνθήκες κλπ) με τα ίδια αποτελέσματα από άλλους 
ερευνητές. 

Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να αρχίζει κεφάλαιο Αποτελεσμάτων κατ’ 
ευθείαν με Πίνακα, χωρίς εισαγωγικό κείμενο. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ.  Επίσης οι 
λεζάντες στους πίνακες είναι πάνω από τους πίνακες ενώ οι λεζάντες των εικόνων 
είναι ΠΑΝΤΟΤΕ κάτω από αυτές. 

Οι όποιες ενδείξεις στις εικόνες πρέπει να αναφέρονται στις αντίστοιχες λεζάντες. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εικόνα με μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων, ωοθυλακίων 

Δροσόφιλας. Διακρίνονται τα τροφοκύτταρα (βέλος,  ή ΤΚ), τα θυλακοκύτταρα (…..) 
κ.λ.π. 

 
 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Το τέταρτο κεφάλαιο, της ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ είναι το κρισιμότερο όλης της 

εργασίας, όπως αναφέρεται παρακάτω και στις οδηγίες της προφορικής παρουσίασης. 
Εδώ καταγράφονται και συζητούνται επιστημονικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν 
από τα πειραματικά αποτελέσματα, η βιολογική τους ερμηνεία και οι προεκτάσεις 
τους.  

Είναι μεγάλο λάθος να επαναλαμβάνονται τα αποτελέσματα του 
συγγραφέα/ερευνητή ή να αναλύονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών 
παρότι η συζήτηση πλαισιώνεται από βιβλιογραφικές αναφορές. Εικόνες συνήθως δεν 
περιλαμβάνονται στη Συζήτηση, μπορούν όμως να χρησιμοποιούνται συγκριτικοί 
πίνακες ή προτεινόμενα μοντέλα, πάντα πρωτότυπα και με επινόηση του συγγραφέα.  

Το κεφάλαιο της συζήτησης μπορεί να αρθρώνεται και αυτό σε θεματικές 
ενότητες, αλλά στο τέλος παρατίθενται σε παράγραφο ή και σε Πίνακα τα 
σημαντικότερα και γενικότερα συμπεράσματα όλης της εργασίας. Αναλύεται το κατά 
πόσο η εργασία πέτυχε στην απάντηση των επιστημονικών ερωτημάτων και θεμάτων τα 
οποία τέθηκαν στην αρχή κι αν όχι πλήρως γιατί, ή τι χρειάζεται να γίνει περαιτέρω. 
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Αναλύονται επίσης τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη μελέτη και 
πιθανοί τρόποι προσέγγισής τους.  

Στο τέλος της Συζήτησης παρατίθεται ανεξάρτητη παράγραφος με τίτλο  
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.  

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, δηλαδή τα ελληνικά 

και ξενόγλωσσα βιβλία, τα συγγράμματα (διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές 
διατριβές κλπ), τα άρθρα (ανακοινώσεις ή επισκοπήσεις) από τα ελληνικά και διεθνή 
έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που 
χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη και αναφέρονται στα κεφάλαια που 
προηγήθηκαν. Η μορφοποίηση των βιβλιογραφικών αναφορών πρέπει να είναι 
ομοιογενής και ενιαία.  

Παρακάτω δίνονται ορισμένα παραδείγματα.  
 

Antonelou MH, Kriebardis AG, Papassideri IS (2010). Aging and death signalling 
in mature red cells: from basic science to transfusion practice. Blood Transfus. Suppl 
3:s39-47. 

(ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ Antonelou MH et al, 2010) 
 
Blackman C (2009). Cell phone radiation: Evidence from ELF and RF studies 

supporting more inclusive risk identification and assessment. Pathophysiology 16(2-
3):205-216. 

 (ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ Blackman, 2009) 
 
Nylund R, Leszczynski D (2006). Mobile phone radiation causes changes in gene 

and protein expression in human endothelial cell lines and the response seems to be 
genome-and proteome dependent. Proteomics 6:4769-80. 

 (ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ Nylund R, Leszczynski D, 2006) 
 
Fragopoulou AF, Miltiadous P, Stamatakis A, Stylianopoulou F, Koussoulakos 

SL, Margaritis LH (2010a). Whole body exposure with GSM 900 MHz affects spatial 
memory in mice. Pathophysiology 17(3):179-87. 

 (ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ Fragopoulou et al, 2010a) 
(σημείωση: οι ενδείξεις a, b, c κ.λ.π. χρησιμοποιούνται όταν την ίδια χρονιά 

υπάρχουν περισσότερες από μια δημοσιεύσεις με το συγκεκριμένο όνομα). 
 
Όταν περισσότερες από μία αναφορές αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη πρόταση ή 

παράγραφο μέσα στο κείμενο, τότε αυτές χωρίζονται μεταξύ τους με το σύμβολο του 
ελληνικού ερωτηματικού, πχ. [Margaritis et al, 2010; Remondini D et al, 2006] 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ABSTRACT 
 
Ακολουθεί η ΠΕΡΙΛΗΨΗ της εργασίας (1-2 σελίδες) στην ελληνική και στην 

αγγλική. Στο επάνω μέρος της αγγλικής περίληψης αναγράφονται όλα τα στοιχεία της 
1ης σελίδας (στα Αγγλικά) ώστε να αποτελεί ενιαίο αυτόνομο κείμενο.  
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Σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του κειμένου παρατίθενται αντίγραφα των 

δημοσιεύσεων του συγγραφέα/ερευνητή που τυχόν προέκυψαν από τη συγκεκριμένη 
εργασία. Σε άλλα παραρτήματα μπορούν να ενταχθούν κατά τη βούληση του συγγραφέα 
άλλα στοιχεία. όπως π.χ. συντομογραφίες, γλωσσάριο όρων, αναρτημένες παρουσιάσεις 
(poster σε μέγεθος Α4) και περιλήψεις από πρακτικά συνεδρίων (όπως της ΕΕΒΕ), κ.λ.π.   

 
Τέλος, είναι απαραίτητο το κείμενο να έχει ελεγχθεί για ορθογραφικά, 

γραμματικά και συντακτικά λάθη, καθώς και για θέματα μορφοποίησης (πχ. 
σελιδοποίηση, διάστημα μετά το κόμμα ή την τελεία κλπ).  

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
 

Τα Περιεχόμενα της Διπλωματικής πρέπει να είναι: 
 
 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σκοπός εργασίας στο τέλος) 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (αναφορές, ιστοσελίδες) 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 ABSTRACT 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (δημοσιεύεις, γλωσσάριο, συντμήσεις, βιογραφικό, κ.λ.π.) 
 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Η προφορική παρουσίαση μιας επιστημονικής εργασίας (σεμινάριο, διπλωματική 

εργασία, διδακτορική διατριβή κλπ), απαιτεί υπευθυνότητα, προσοχή και καλή 
προετοιμασία. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι συνήθως αυτός που την παρουσιάζει 
υπόκειται σε κρίση και βαθμολόγηση από ειδική επιτροπή, πρόκειται για μία διαδικασία 
κατά την οποία ελέγχεται, με τη γενικότερη έννοια, η επιστημονική συγκρότηση του 
ομιλητή και, το σημαντικότερο, συνιστά μία διαδικασία μετάδοσης γνώσης. Η 
κατανόηση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της διαδικασίας από τον ομιλητή είναι 
θεμελιώδης προϋπόθεση της επιτυχίας της παρουσίασης, καθώς εξασφαλίζει ότι θα 
μετέχει και θα παρακολουθεί ουσιαστικά το ακροατήριο. Η παροχή ενός πακέτου 
όμορφα παρουσιασμένης γνώσης αποτελεί ένδειξη σεβασμού στο χρόνο και την καλή 
διάθεση που καταθέτει κάθε παρευρισκόμενος. Στόχος της παρουσίασης είναι η 
παράθεση όχι όλων των πειραμάτων που έγιναν και των αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν, αλλά μόνο των σημαντικότερων.  
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Ορισμένοι βασικοί κανόνες που συντελούν στην αρτιότητα της παρουσίασης 
είναι οι ακόλουθοι: 

 
Η ομιλία οφείλει να είναι αργή και ο λόγος βατός. Ο επιστημονικός λόγος δεν 

είναι πολύπλοκος, «αρχαιοπρεπής» και σοβαροφανής, αλλά μάλλον απλός (όχι 
απλουστευμένος), λιτός, περιεκτικός, σαφής και συγκροτημένος. Μία παρουσίαση 
γρήγορη για να προλάβει τα χρονικά περιθώρια είναι ατυχής. Το ίδιο και οι εκδηλώσεις 
αγωνίας ή άγχους. 

 
Η γλώσσα της παρουσίασης συνήθως είναι η ελληνική. Πρέπει να ομιλούνται και 

να γράφονται σωστά ελληνικά (σύνταξη, γραμματική, ορθογραφία κλπ). Οι ενδείξεις 
των εικόνων και των σχημάτων που παρουσιάζονται στις διαφάνειες πρέπει να είναι 
στην ελληνική, ακόμα και αν προέρχονται από ξενόγλωσσες πηγές. Είναι πολύ εύκολο 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα προγράμματα να γίνουν τέτοιου είδους τροποποιήσεις.  

 
Η διάρκεια της παρουσίασης (συνήθως δεν υπερβαίνει τα 20-30 λεπτά) είναι 

προκαθορισμένη και πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστή από τον ομιλητή. Όταν 
ξεφεύγει από τα χρονικά όρια, όχι μόνο κουράζει το ακροατήριο, αλλά και ακυρώνει το 
χρονικό προγραμματισμό των ομιλητών οι οποίοι ενδεχομένως ακολουθούν και σίγουρα 
δοκιμάζει την υπομονή της κριτικής επιτροπής και την προδιαθέτει αρνητικά. Είναι 
σαφές ότι τα επιστημονικά θέματα δεν είναι τόσο εύπεπτα όσο οι ομιλίες άλλων 
θεματικών περιεχομένων. Απαιτούν διανοητική προσπάθεια και ενίοτε προκαλούν 
κόπωση. Μία ιδιαίτερα μακροσκελής ομιλία καταλήγει να απευθύνεται μόνο στον 
ομιλητή.  

Η παρουσίαση είναι προφορική. Αυτό σημαίνει πως ο ομιλητής δε διαβάζει τα 
στοιχεία από κείμενα που έχει μπροστά του, ούτε από εκτεταμένα κείμενα που παραθέτει 
σε διαφάνειες με τη βοήθεια Power Point. Στις διαφάνειες υπό μορφή κειμένου υπάρχει 
μόνο κωδικοποιημένη πληροφορία (όπου χρειάζεται), τίτλοι, επεξηγήσεις, στοιχεία 
εικόνων κλπ και ο ομιλητής αναλύει τα στοιχεία προφορικά, κοιτώντας προς το 
ακροατήριο. Διαφορετικά οι παρευρισκόμενοι κουράζονται, ζαλίζονται και δεν 
παρακολουθούν. Οι διαφάνειες καλό είναι να περιέχουν περισσότερες εικόνες, 
σχεδιαγράμματα, σχηματικές αναπαραστάσεις ή και μικρής διάρκειας video και μόνο τα 
εντελώς απαραίτητα για την κατανόηση κείμενα. Μία εικόνα αντιστοιχεί σε χίλιες 
(τουλάχιστον) λέξεις, είναι πιο ευχάριστη από ένα κείμενο και αποτυπώνεται 
ευκολότερα.  

 
Τα κείμενα στις διαφάνειες παρουσιάζονται τη χρονική στιγμή που λέγονται και 

αναλύονται και όχι νωρίτερα γιατί μπερδεύουν.  
 
Τα γράμματα, οι εικόνες, τα βέλη και τα άλλα στοιχεία που παρουσιάζονται στις 

διαφάνειες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μεγαλύτερα. Το κριτήριο είναι να γίνονται 
αντιληπτά με ευκολία από αυτούς που βρίσκονται στη μεγαλύτερη απόσταση από τον 
ομιλητή. Δεν έχει νόημα να αναλύονται από τον ομιλητή στοιχεία που βλέπει μόνο ο 
ίδιος. Τα επιλεγόμενα χρώματα πρέπει να εξασφαλίζουν καλές αντιθέσεις (πχ. 
ανοιχτόχρωμα, φωτεινά γράμματα σε σκούρο υπόβαθρο). Καλή γραμματοσειρά για 
διαφάνειες είναι τα Arial και μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο του 28. 
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Η πληροφορία ανά διαφάνεια πρέπει να είναι περιορισμένη. Μία ή δύο εικόνες ή 
πίνακες με λίγα στοιχεία, ή ένα σχεδιάγραμμα. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών εικόνων 
σε μία διαφάνεια, καλό θα είναι να εμφανίζονται μία-μία ανάλογα και με τη ροή του 
λόγου. 

 
Η χρησιμοποίηση ειδικών εφέ κίνησης και ήχου (animation effects) στις 

παρουσιάσεις που γίνονται με Power Point, συντελεί στην ζωντανή παράθεση και 
κατανόηση των στοιχείων, αρκεί να αποφεύγονται οι υπερβολές. Για όλες τις 
περιπτώσεις συνίσταται η χρήση κίνησης fade. Σε περίπτωση παρουσίασης διαφάνειας 
με πολλές παραγράφους, τότε θα πρέπει να παρουσιάζεται μία-μία παράγραφος 
ξεχωριστά και όχι όλες μαζί. Στην τελευταία περίπτωση συνήθως όταν ο ομιλητής 
αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, ενδεχόμενα οι παρακολουθούντες την παρουσίαση 
διαβάζουν τις επόμενες παραγράφους χωρίς συνεπώς να ακούνε τον ομιλητή.  

 
 
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
 

Η παρουσίαση οφείλει να έχει συγκεκριμένη δόμηση ως εξής: 
 

• Αρχική διαφάνεια, που περιέχει τίτλο και είδος της εργασίας, όνομα και 
ιδιότητα/θέση του ομιλητή, χώρο στον οποίο πραγματοποιήθηκε, όνομα/τίτλο του 
καθηγητή ή των καθηγητών που είχαν την επίβλεψη και ημερομηνία.  

• Εισαγωγικές διαφάνειες, οι οποίες είναι λίγες στον αριθμό και παραθέτουν με 
συντομία και σαφήνεια την υπάρχουσα γνώση, το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι 
απαραίτητο για την κατανόηση, εκτίμηση και επεξεργασία των νέων δεδομένων 
και των αποτελεσμάτων της εργασίας που παρουσιάζεται. Σε αυτό το χρονικό 
σημείο πρέπει να δοθούν ορισμοί των ειδικών όρων που θα χρησιμοποιηθούν στη 
συνέχεια και οι οποίοι δε είναι οικείοι στο μέσο ακροατή. Τα θέματα που 
παρουσιάζονται είναι συχνά εξειδικευμένα και αφορούν σε διαφορετικά 
ερευνητικά πεδία από αυτά των ακροατών.  

•  Για λόγους δεοντολογίας, για κάθε εικόνα που χρησιμοποιείται στην εισαγωγή 
πρέπει να δηλώνεται διακριτικά (με μικρά γράμματα) η προέλευσή της 
(ερευνητής και χρονολογία δημοσίευσης αν προέρχεται από άρθρο ή συγγραφέας, 
τίτλος και χρονολογία έκδοσης αν προέρχεται από βιβλίο).  

• Ακολουθεί μία διαφάνεια που παραθέτει το σκοπό της εργασίας, δηλαδή σε ποιο 
επιστημονικό ερώτημα καλείται να απαντήσει.  

• Πειραματικά υλικά, μεθοδολογία, πειραματόζωα: παρατίθενται σε λίγες 
διαφάνειες. Οι περισσότερο κοινές τεχνικές αναφέρονται ονομαστικά ή καθόλου. 
Αντίθετα, κάποια νέα ή ευρύτερα άγνωστη τεχνική καλό είναι να αποδοθεί με 
κάποιο σχήμα ή εικόνα και να περιγραφεί η αρχή της μεθόδου.  

• Αποτελέσματα: Επιλέγονται αυτά από τα οποία προκύπτουν συγκεκριμένα 
συμπεράσματα και τα σημαντικότερα τα οποία «χωράνε» στο δεδομένο χρόνο 
της παρουσίασης.  

1. Παρατίθενται σε διαφάνειες με τίτλους που αφορούν στο κύριο εύρημα, 
εικόνες/πίνακες/γραφικές παραστάσεις κλπ και υπότιτλους που αφορούν 
στις τεχνικές λεπτομέρειες των παρουσιαζόμενων πειραματικών 
δεδομένων.  
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2. Οτιδήποτε εμφανίζεται στις εικόνες πρέπει να επεξηγείται με ενδείξεις. 
Το κύριο εύρημα, αν υπάρχει ανάμεσα σε πολλά άλλα δευτερεύοντα, 
καλό είναι να επισημαίνεται με πλαίσιο ή κύκλο. Αυτό βοηθάει τον 
ακροατή να μη χάνεται μέσα σε ένα πλήθος δεδομένων. Αν τα στοιχεία 
των αποτελεσμάτων είναι πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους, καλό είναι 
να αρθρώνονται σε θεματικές ενότητες που θα ξεκινούν με αντίστοιχες 
εισαγωγικές διαφάνειες (πχ. μορφολογική ανάλυση, χρωματογραφική 
ανάλυση, στατιστική επεξεργασία κλπ).  

3. Επίσης, ο ακροατής πρέπει να καταλαβαίνει ανά πάσα στιγμή για ποιο 
λόγο έγινε το συγκεκριμένο πείραμα (κι όχι κάποιο άλλο), καθώς και σε 
ποιο ερώτημα απαντά.  

4. Κρίσιμο στοιχείο στην παράθεση των πειραματικών δεδομένων είναι η 
ταυτόχρονη παρουσίαση των πειραμάτων-μαρτύρων που προσδίδουν 
αξιοπιστία στα αποτελέσματα (πχ. αρνητικό-θετικό, φυσιολογικό-
παθολογικό, πριν την ακτινοβόληση-μετά την ακτινοβόληση, με 
τροποποιητικό παράγοντα-χωρίς τροποποιητικό παράγοντα κλπ).  

• Συμπεράσματα: Το κρισιμότερο σημείο της παρουσίασης είναι η επιστημονική 
ανάλυση, επεξεργασία, ερμηνεία και συζήτηση των αποτελεσμάτων, δηλαδή τα 
συμπεράσματα.  

1. Πολλοί συγχέουν τα συμπεράσματα με τη σύνοψη των αποτελεσμάτων και 
επαναλαμβάνουν όσα έχουν ήδη αναφερθεί, στερώντας την ομιλία από το 
πλέον γοητευτικό της κομμάτι.  

2. Λίγο ενδιαφέρει αν τα συμπεράσματα είναι αρνητικά ή θετικά, πολύ ή 
λιγότερο σημαντικά. Αξία έχει η επιστημονική ερμηνεία την οποία 
καταθέτει ο ομιλητής.  

3. Επιβάλλεται, ο ερευνητής – διπλωματικός φοιτητής (με την αρωγή και του 
επιστημονικού υπευθύνου) να μπορεί να βρει πειστικές βιολογικές 
ερμηνείες όσων παρατήρησε, να καταθέσει μηχανισμούς 
αλληλεπίδρασης, να σημειώσει τις παραλληλίσεις και τις αποκλίσεις από 
τα υπάρχοντα δεδομένα, να εξηγήσει γιατί δεν τελεσφόρησε κάποιο 
πείραμα, να επεκταθεί σε άλλα συστήματα, να σκεφθεί πιθανές 
εφαρμογές, μελλοντικούς ερευνητικούς στόχους, ακόμα και να 
φανταστεί θεωρητικές προεκτάσεις στο μέτρο που του επιτρέπουν τα 
αποτελέσματα που παρουσίασε.  

• Τελειώνοντας, ο ομιλητής οφείλει να κάνει ειδική αναφορά με ξεχωριστή 
ευχαριστήρια διαφάνεια σε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν θεωρητικά ή 
πρακτικά στην ολοκλήρωση της εργασίας, τους συνεργάτες, άλλα εργαστήρια 
στα οποία τυχόν εργάστηκε, τους χορηγούς κλπ. Αυτή η διαφάνεια καλό είναι να 
έχει διαφορετικό χρωματικό υπόβαθρο από τις προηγούμενες.  

• Γενικά, ένας αριθμός 20 – 30 διαφανειών είναι αρκετός για την παρουσίαση της 
διπλωματικής εργασίας  
 

 
Οκτώβριος 2010 
Λ.Χ. Μαργαρίτης 
Μ.Χ. Αντωνέλου 

Α.Φ. Φραγκοπούλου 
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