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Εξώφυλλο 
Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 
2.  Το όνομα του φοιτητή στη γενική 
3. Τις λέξεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  
4. Τον τίτλο της διατριβής 
5. Το όνομα της πόλης και το έτος συγγραφής της διατριβής 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα γράφονται με κεφαλαία γράμματα, έντονα 
(bold), και κεντρική στοίχιση. Ο τίτλος της διατριβής θα γράφεται με μέγεθος 
γραμματων 16 ενώ όλα τα άλλα στοιχεία με μέγεθος 14 

 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Εσώφυλλο 
Το εσώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 
1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 
2. Το όνομα του φοιτητή στη ονομαστική  
3. Τις λέξεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  
4. Τον τίτλο της διατριβής 
5. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Όνομα και τίτλος 

    6. Την πρόταση: Η υποβολή της Πτυχιακής Διατριβής αποτελεί 
………………. 

7.Το όνομα της πόλης και το έτος συγγραφής της διατριβής 
Ο τρόπος γραφής των παραπάνω στοιχείων θα είναι ο ίδιος όπως και στο 

εξώφυλλο 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
 

Ι.Γ. ΜΠΛΟΥΚΑΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 

Η υποβολή της Πτυχιακής Διατριβής αποτελεί μέρος των απαιτήσεων για 
την απονομή του Πτυχίου στην Κατεύθυνση της Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων, του Τμήματος Γεωπονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 
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Τρίτο φύλλο 
 
Το φύλλο φέρει ως τίτλο τη λέξη ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται το Εργαστήριο στο οποίο εκπονήθηκε 

η διατριβή και η χρονική περίοδος 
Στη δεύτερη παράγραφο εκφράζονται οι ευχαριστίες του συγγραφέα της 

διατριβής προς τον επιβλέποντα, τα λοιπά μέλη του Εργαστηρίου και του 
Τομέα και προς τυχόν τρίτα πρόσωπα τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο 
τον βοήθησαν στην εκπόνηση και τη συγγραφή της διατριβής 

Όνομα πόλης, μήνας και έτος συγγραφής της διατριβής 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε ……………………………. 
………………… τη χρονική περίοδο από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο 1999. 
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον………………………….. 
 ……………………………….. 
Επίσης επιθυμώ να ευχαριστήσω …………………. 
 
 
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1999 
 

 



Τέταρτο φύλλο 
Το τέταρτο φύλλο περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Τον τίτλο της διατριβής με μικρά γράμματα, έντονα, με μέγεθος 
14 και κεντρική στοίχιση 

2. Το όνομα του φοιτητή με μικρά γράμματα, έντονα, με μέγεθος 14 
και κεντρική στοίχιση 

3. Το όνομα του Πανεπιστημίου, Τμήματος και Τομέα με μικρά 
γράμματα, μέγεθος 14 και κεντρική στοίχιση 

4. Την περίληψη της διατριβής 
 

Δυνατότητες παραγωγής αλλαντικών αέρος 
χαμηλής λιποπεριεκτικότητας με προσθήκη 

ελαιολάδου 
 

Ζωή Κ. Προδρόμου 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα 
Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Παρασκευάσθηκαν έξι δοκιμές αλλαντικών αέρος……… 
(περιγράφεται πολύ συνοπτικά το πειραματικό σχέδιο). 
 
Οι παράμετροι που μελετήθηκαν …   
 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ………(περιγράφονται συνοπτικά τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα χωρίς να 
ερμηνεύονται) 

 
 
Πέμπτο φύλλο  
 
Το πέμπτο φύλλο περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία όπως και το προηγούμενο 

φύλλο στην αγγλική.  
 

Production of low-fat fermented sausages with the 
addition of olive oil 

 
Zoi K. Prodromou 

 
Aristotle University of Thessaloniki, School of 

Agriculture, Dept. of Food Science and Technology 
 

ABSTRACT 
 
Six treatments of fermented sausages were produced …………. 



Τα επόμενα φύλλα περιλαμβάνουν τα περιεχόμενα και το κείμενο της 
διατριβής 

 
Το κείμενο της διατριβής περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 
 
Ι.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1. Εισαγωγή 
2. ………………….. 
3. ………………… 

II.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
1. Υλικά και μέθοδοι 
2. Αποτελέσματα και συζήτηση 
3. Συμπεράσματα 

III. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
Η έκταση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τα επιμέρους κεφάλαια και ο 

τρόπος διάρθρωσής της καθορίζονται από τη φύση του θέματος και σε 
συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. 

 
Το κεφάλαιο Υλικά και Μέθοδοι περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους μέρη: 

1.1. Αντικείμενο της διατριβής 
1.2. Πειραματικός σχεδιασμός και Παρασκευή του προϊόντος 
1.3. Αναλύσεις (αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας) 
1.4. Στατιστική ανάλυση (εφόσον είναι δυνατή) 

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιάζονται είτε με τη μορφή πίνακα 

ή με τη μορφή ιστογράμματος ή διαγράμματος. Τα αριθμητικά αποτελέσματα 
(αναλύσεων) μπορούν να παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων στο 
Παράρτημα της Διατριβής.  

 
Ο κάθε πίνακας θα είναι αριθμημένος και στο επάνω μέρος θα φέρει 

επικεφαλίδα. 
 
Πίνακας 1. Σύνθεση κρεατόμαζας αλλαντικών αέρος 
 

 Δοκιμές 
Συστατικά  ΥΛΠ-Μ ΥΛΠ-Ε ΜΛΠ-Μ ΜΛΠ-Ε ΧΛΠ-Μ ΧΛΠ-Ε 
Κρέας βοδινό  
……………… 

      

 
Το κάθε ιστόγραμμα ή διάγραμμα θα είναι αριθμημένο και στο κάτω μέρος 

του θα φέρει τη λεζάντα. π.χ.  
 
Διάγραμμα 3. Επίδραση της λιποπεριεκτικότητας και της προσθήκης 

ελαιολάδου στις απώλειες βάρους κατά τη διάρκεια της ζύμωσης και 
ωρίμανσης των αλλαντικών αέρος 

 



Τα δεδομένα του κάθε πίνακα, ιστογράμματος ή διαγράμματος θα 
σχολιάζονται και θα ερμηνεύονται επαρκώς και θα συσχετίζονται με τα 
δεδομένα της βιβλιογραφίας. 

 
Οι βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο της διατριβής θα γράφονται 

ως εξής: 
Οι αναφορές στην αρχή της πρότασης γράφονται με το επίθετο του 

συγγραφέα και μέσα σε παρένθεση το έτος συγγραφής της ερευνητικής 
εργασίας ή το έτος έκδοσης του βιβλίου  στο οποίο αναφέρεται, π.χ.   

  Ο Περδίκας (1998) αναφέρει ότι ……………………. 
  Ο Ledward (1998) αναφέρει …………………. 
 
Αν οι συγγραφείς είναι δυο γράφονται και τα δυο επίθετα, π.χ.  
     Οι  Περδίκας και Φωτίου (1996) αναφέρουν ότι ……………………   
     Οι Ledward and Enser (1996) αναφέρουν …………………….. 
Αν είναι περισσότεροι από δυο γράφεται το όνομα του πρώτου συγγραφέα 

ακολουθούμενο από τις λέξεις και συν. ή et al.  π.χ. 
    Οι Περδίκας και συν. (1996) αναφέρουν …………………… 
    Οι Ledward et al. (1996) αναφέρουν ………. 
 
Οι αναφορές στο τέλος της παραγράφου περιλαμβάνουν μέσα σε 

παρένθεση το όνομα, ακολουθούμενο από κόμμα, και τη χρονολογία όπως 
και στις προηγούμενες περιπτώσεις μέσα σε παρένθεση, π.χ. 

………………………………………………. (Περδίκας, 2001) 
………………………………………………  (Περδίκας και Φωτίου, 1996)  
……………………………………………. .. (Περδίκας και συν., 1996) 
………………………………………… …..  (Ledward et al., 1996) 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Η βιβλιογραφία θα περιλαμβάνει μόνο τις παραπομπές που υπάρχουν 

μέσα στο κείμενο της διατριβής. 
Η παρουσίαση της βιβλιογραφίας θα γίνεται κατά αλφαβητική σειρά με 

βάση το όνομα του πρώτου συγγραφέα ως εξής: 
 
1. Βιβλιογραφία βιβλίου 
Συγγραφέας (-φείς), έτος σε παρένθεση, τίτλος βιβλίου, εκδοτικός οίκος, 

πόλη, σελίδες στις οποίες υπάρχουν οι πληροφορίες που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στη διατριβή.  

π.χ.  Μπλούκας, Ι.Γ. (1998). Τεχνολογία κρέατος. Τμήμα εκδόσεων Α.Π.Θ., 
Θεσσαλονίκη. Σελ. 128-136. 

 
2. Βιβλιογραφία κεφαλαίου από βιβλίο 
Συγγραφέας (-φείς) του κεφαλαίου, έτος σε παρένθεση, τίτλος κεφαλαίου, 

τίτλος βιβλίου σε πλάγια γράμματα, εκδότης βιβλίου, εκδοτικός οίκος, πόλη, 
σελίδες στις οποίες υπάρχει το συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου.  

π.χ. Mertens, B. (1996). Hydrostatic pressure treatment of food – 
Equipment and processing. In “New methods of food preservation”, edited by 
G.W. Gould. Blacki Academic & Professional. London. pp. 135 - 142. 



 
3. Βιβλιογραφία άρθρου από περιοδικό 
Συγγραφέας (-φείς) του άρθρου, έτος σε παρένθεση, τίτλος άρθρου, όνομα 

περιοδικού σε πλάγια γράμματα, τόμος, τεύχος εντός παρενθέσεως, πρώτη 
και τελευταία σελίδα του άρθρου. 

π.χ.  Bloukas, J.G., Paneras, E.D., Fournitzis, G.C. (1997). Sodium lactate 
and protective culture effects on quality characteristics and shelf-life of low-fat 
frankfurters produced with olive oil. Meat Science 45(2), 223-233. 

 
4. Βιβλιογραφία από πρακτικά συνεδρίου 
Συγγραφέας (-φείς) του άρθρου, έτος σε παρένθεση, τίτλος άρθρου, τίτλος 

πρακτικών συνεδρίου σε πλάγια γράμματα, πόλη και χώρα, χρόνος 
διεξαγωγής του συνεδρίου, (τόμος αν υπάρχει), πρώτη και τελευταία σελίδα 
του άρθρου. 

π.χ.  Cristakis, G., Fordyce, M.K., Kurtz, C.Z. (1980). The biological 
aspects of olive oil. Proceeding of 5th International congress for olive oil. 
Hania, Greece, September 8-12, pp. 312-324.  

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 
Εάν η διατριβή είναι βιβλιογραφικής φύσεως, η δόμησή της είναι παρόμοια 

με εκείνη της ερευνητικής φύσεως. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτεταμένη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία διαχωρίζεται σε επιμέρους κεφάλαια και 
υποκεφάλαια ως ακολούθως: 

 
      Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
      ΙΙ. …………. 
          1. ………… 
          2. ……….. 
          

          
            ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
            IV. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Η έκταση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τα επιμέρους κεφάλαια και ο 
τρόπος διάρθρωσής της καθορίζονται από τη φύση του θέματος και σε 
συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Για τις εισαγωγικές σελίδες, την 
περίληψη (στα Ελληνικά και Αγγλικά), τον τρόπο καταχώρησης της 
βιβλιογραφίας, τους πίνακες και τα διαγράμματα  θα πρέπει να ακολουθούνται οι 
οδηγίες που ισχύουν και για την ερευνητική διατριβή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δίνεται στους πίνακες και στα διαγράμματα που θα παρουσιάζονται στη 
βιβλιογραφική διατριβή στις λεζάντες των οποίων πρέπει απαραίτητα να 
καταγράφεται η βιβλιογραφική πηγή από την οποία προήλθαν. 
 


