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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕ 
 

Η παρούσα τεχνική οδηγία για τη Συγγραφή των ΔΕ αποτελεί μια προσπάθεια για την 
ομογενοποίηση και την εναρμόνιση όλων των παραγομένων στο Τμήμα Φαρμακευτικής 
διατριβών, προς ενιαία, επιστημονική και συνάδουσα με το κύρος του Τμήματος εμφάνιση 
ενός τέτοιου πονήματος.  Η τεχνική αυτή οδηγία σε καμία περίπτωση δε στοχεύει στον 
περιορισμό της έκφρασης ή/και της ελευθερίας των απόψεων μιας ΔΕ και κάθε σχόλιο, 
παρατήρηση, προσθήκη ή απαλοιφή είναι ευπρόσδεκτα και συζητήσιμα. 
Τα κεφάλαια που πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά μια υποβληθείσα προς έγκριση από το 
Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών ΔΕ είναι: 
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εισαγωγή περιλαμβάνει σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο τη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, με την 
οποία ο αναγνώστης ενημερώνεται για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο, και καταλήγει 
με τον Σκοπό της Εργασίας, όπου επεξηγείται ο σκοπός της συγκεκριμένης ΔΕ.  
3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Στο πειραματικό μέρος περιγράφεται το/τα πειραματικό/-ά πρωτόκολλο/-α που 
ακολουθήθηκε/-αν και αναφέρονται οι χημικές ενώσεις (καθαρότητα, εταιρεία) και τα όργανα 
(εταιρεία, μοντέλο, ακρίβεια) που χρησιμοποιήθηκαν.  
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα υπό μορφή πινάκων, σχημάτων, αντιδράσεων ή και 
φασματοσκοπικών δεδομένων.  
5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Τα αποτελέσματα συσχετίζονται με βιβλιογραφικά δεδομένα και στο τέλος αναπτύσσονται τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν.  
6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των βιβλιογραφικών παραπομπών που 
υπάρχουν στο κείμενο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε οι βιβλιογραφικές 
αναφορές να είναι ομοιόμορφες και συνεπείς.  
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA  
Η ύπαρξη παραρτημάτων είναι προαιρετική και αυτά ταξινομούνται μετά τη βιβλιογραφία.  
Στα Παραρτήματα περιλαμβάνονται δεδομένα που δεν εμφανίστηκαν στα Αποτελέσματα ή 
τη Συζήτηση.  Ένα από τα Παραρτήματα θα είναι το Βιογραφικό Σημείωμα του ΜΦ.  
8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ-SUMMARY  
Στο τέλος της ΔΕ πρέπει να υπάρχει μία περίληψη της εργασίας 1-2 σελίδων. Επίσης, πρέπει 
να υπάρχει και μετάφραση της περίληψης στα Αγγλικά υπό τον τίτλο «Summary».  

 
Τεχνικές Παρατηρήσεις  
1. Η πρώτη σελίδα της ΔΕ πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 και η δεύτερη σελίδα 
σύμφωνα με το υπόδειγμα 2.  
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2. Μετά τα «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» πρέπει να υπάρχει επεξηγηματικός πίνακας με τον τίτλο 
«ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΟΡΟΙ».  
3. Οι βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο δηλώνονται είτε με αριθμούς μέσα σε 
αγκύλη (π.χ. [1], [1, 3-5, 7]) ή ως εκθέτες (π.χ. 17), είτε με την αναγραφή του ή των 
συγγραφέων και του έτους δημοσίευσης εντός αγκύλης π.χ. [Li, 2003], [Li and Wu, 2008].  
Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο, με το όνομα του πρώτου συγγραφέα και το 
έτος δημοσίευσης [Li et al., 2008].  Σε κάθε περίπτωση πάντως, η μορφή πρέπει να είναι 
ενιαία.  Αν οι αναφορές στο κείμενο δίνονται αριθμητικά, θα πρέπει να εμφανίζονται στην 
βιβλιογραφία κατά αύξουσα σειρά, ενώ αν δίνονται ονομαστικά κατά αλφαβητική σειρά.  
4. Τα ονόματα των Περιοδικών πρέπει να συντομογραφούνται σύμφωνα με το Index 
Μedicus (http://www.medscape.com/Home/Search/Index-Medicus/IndexMedicus.html) ή το 
Science Citation Index.   
i.  Για τα άρθρα των περιοδικών: Hayakawa S, Kiruma T, Nero JF, Saeki K, Koyamana MT, 
Aoyagi F. “Apoptosis-inducing activity of high molecular weight fractions of tea extracts” 
Biosci Biotechnol Biochem 2001; 65: 459-462.  Επιτρέπεται και διαφορετικός τρόπος γραφής 
(format) των αναφορών αρκεί α) να είναι ενιαίος σε όλη την εργασία, β) να ακολουθεί τον 
τρόπο γραφής γνωστού επιστημονικού περιοδικού (Science Citation Index) του γνωστικού 
πεδίου του ΜΦ.  
ii. Για τα βιβλία: Banzet P, Holland JF, Khayat D, Weil N. Cancer Treatment Update. Paris: 
Springer-Verlag; 1994. 
iii. Για τα κεφάλαια βιβλίων: Hrushesky WJM, Cope FO. “Fluoropyrimidine cancer 
chemotherapy” In: Banzet P, Holland JF, Khayat D, Weil N (editors): Cancer Treatment 
Update. Paris: Springer-Verlag; 1994, pp. 29-39.  
5. Προσωπικές σημειώσεις ή αδημοσίευτα αποτελέσματα ή εργασίες που έχουν αποσταλεί 
προς δημοσίευση (submitted) δεν πρέπει να αναγράφονται ως references αλλά μπορούν να 
παρουσιαστούν στο κείμενο μέσα σε παρένθεση.  Αδημοσίευτες εργασίες οι οποίες έχουν 
γίνει δεκτές για δημοσίευση (accepted), μπορούν να συμπεριληφθούν στις βιβλιογραφικές 
παραπομπές (references) με την επισήμανση «in press ».  
6. ΠΙΝΑΚΕΣ: Κάθε πίνακας πρέπει να αριθμείται με Αραβικούς χαρακτήρες (π.χ. Πίνακας 5 
) και η περιγραφή των στοιχείων αυτού πρέπει να εμφανίζεται πάνω από τον Πίνακα.  
Συνιστάται ισχυρά η αποφυγή οριζόντιων γραμμών, εκτός των απολύτως απαραίτητων, ενώ 
οι όποιες διευκρινιστικές παρατηρήσεις πρέπει να τοποθετούνται ως υποσημειώσεις 
(footnotes).  Για κάθε Πίνακα πρέπει να υπάρχει αναφορά μέσα στο κείμενο.  
7. ΕΙΚΟΝΕΣ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: Κάθε εικόνα ή γράφημα πρέπει να είναι πρωτότυπο, ευκρινές 
και υψηλής ανάλυσης (εφόσον πρόκειται για προϊόν scanner).  Η άδεια αναπαραγωγής πρέπει 
να εμφανίζεται στη λεζάντα της εικόνας ή του γραφήματος.  Έγχρωμες φωτογραφίες θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις (π.χ. πειραματικά 
αποτελέσματα) και συνίσταται ισχυρά η όσο το δυνατόν περιορισμένη χρήση έγχρωμου 
υλικού.  Η περιγραφή κάθε εικόνας ή γραφήματος θα πρέπει να εμφανίζεται στο κάτω μέρος 
αυτής με διαδοχική Αραβική αρίθμηση (π.χ. Εικόνα 15 ή Σχήμα 15) και να υπάρχει αναφορά 
στο κείμενο.  
8. Η χρήση «έντονων» ή «πλαγίων» ή «υπογραμμισμένων» χαρακτήρων συνιστάται ισχυρά 
να είναι περιορισμένη (εκτός φυσικά των τίτλων) και να χρησιμοποιούνται με ενιαία μορφή, 
όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.  

http://www.medscape.com/Home/Search/Index-Medicus/IndexMedicus.html
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9. Οι πάσης φύσεως τίτλοι συνιστάται ισχυρά να είναι της ίδιας γραμματοσειράς, να 
αποφεύγεται η υπογράμμιση αυτών και η στοίχιση να είναι στα αριστερά του κειμένου.  
Παράλληλα, η αρίθμηση των υποκεφαλαίων συνιστάται να είναι της μορφής: 
1.  
   1.1   
      1.1.1   
            1.1.1.1   
10. Μετά το κεφάλαιο “ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ” συνιστάται η δημιουργία των υποκεφαλαίων 
“ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ” και “ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ-ΕΙΚΟΝΩΝ”, όπου θα 
εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλες οι χρησιμοποιούμενες στο κείμενο λεζάντες.  Το κάθε ένα 
από αυτά θα αρχίζει σε ξεχωριστή σελίδα. 
11. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται με την ολοκλήρωση της εργασίας του να 
παραδώσει στη Γραμματεία του Τμήματος ένα δερματόδετο αντίγραφο αυτής.  Το δέσιμο του 
τελικού κειμένου πρέπει να είναι δερματόδετο χοντρό, χρώματος μπλε, στη ράχη του οποίου 
θα αναγράφεται «Διδακτορική Διατριβή», το όνομα του/της συγγραφέως και « ΠΑΤΡΑ 20.. 
». 
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Υπόδειγμα 1 

 

ΟΝΟΜΑ  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ (π.χ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ) 

 

 

 

ΠΛΗΡΗΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΔΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΠΑΤΡΩΝ 

 

 

 

ΠΑΤΡΑ   20… 
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Υπόδειγμα 2 

ΟΝΟΜΑ  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ (π.χ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ) 

 

ΠΛΗΡΗΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΔΕ 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑ 

ΒΑΘΜΙΔΑ, ΤΜΗΜΑ ….. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ……..  

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ  

 

ΟΝΟΜΑ 

ΒΑΘΜΙΔΑ, ΤΜΗΜΑ ….. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ……..  

 

ΟΝΟΜΑ 

ΒΑΘΜΙΔΑ, ΤΜΗΜΑ ….. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ……..  

 


