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Δηζαγσγή 

O παξώλ Οδεγόο Δθπόλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (ΓΔ) παξέρεη αλαιπηηθέο 

νδεγίεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη απνηειεί πνιύ 

ρξήζηκν βνήζεκα γηα όινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο. Όιεο νη ΓΔ ηνπ ΠΜ 

«Γηαρείξηζε Υξόλησλ Ννζεκάησλ» ζα πξέπεη λα δνκνύληαη ππνρξεσηηθά ζύκθσλα 

κε απηό ηνλ νδεγό, ώζηε λα έρνπλ παξόκνηα δνκή, κνξθή θαη εκθάληζε.  

Γεληθόηεξα, ε ΓΔ ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηεο αξηηόηεηα θαη 

πξσηνηππία θαη παξάιιεια λα ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηεο γλώζεο  ζην ζέκα πνπ 

πξαγκαηεύεηαη. Σα επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηεο ΓΔ πξέπεη λα είλαη έγθπξα, 

θαηαγεγξακκέλα θαη ειέγμηκα. Σν θείκελν πξέπεη λα είλαη άξηην, ρσξίο νξζνγξαθηθά 

ζπληαθηηθά θαη λνεκαηηθά ιάζε. Ο θνηηεηήο, θαηά ηελ ζπγγξαθή ηεο ΓΔ, 

ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ κηα επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε 

θαη ηνπο θαλόλεο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο γηα ηελ απνθπγή ινγνθινπήο. Η ΓΔ 

είλαη ζπγγξαθηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή θαη απνηειεί 

πξντόλ πλεπκαηηθήο ηνπ ηδηνθηεζίαο. Σα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηεο ΓΔ αλήθνπλ ζην 

θνηηεηή, ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή, ζην Π.Μ. θαη ζην Παλεπηζηεκηαθό Ίδξπκα θαη 

επνκέλσο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηξίηνπο κέξνο ή νιόθιεξε ε 

εξγαζία ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή θαη ηνπ Δπηβιέπνληα 

Καζεγεηή. Οη θνηηεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ε ΓΔ ζα ειέγρεηαη γηα ινγνθινπή 

(plagiarism-αληηγξαθή). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αληηγξαθή, ην Π.Μ. κπνξεί 

λα νξίζεη θπξώζεηο, όπσο αιιαγή ζέκαηνο ΓΔ, αθύξσζε ηεο ΓΔ ή/θαη παξαπνκπή 

ηνπ θνηηεηή ζε άιια όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Η ΓΔ ηνπ ΠΜ «Γηαρείξηζε Υξόλησλ Ννζεκάησλ» ρσξίδεηαη ζε 2 κέξε ηα νπνία 

είλαη θαηαρσξεκέλα ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ σο δύν μερσξηζηά εμακεληαία 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Σν 1
ν
 κέξνο ηεο ΓΔ απνηειεί κάζεκα ηνπ 3

νπ
  εμακήλνπ 

θαζώο νινθιεξώλεηαη θαη βαζκνινγείηαη ζην ελ ιόγσ εμάκελν ζπνπδώλ, ελώ ην 2
ν
 

θαη ηειηθό κέξνο εθπνλείηαη θαη βαζκνινγείηαη ζην 4
ν
 εμάκελν ζπνπδώλ. Ο θνηηεηήο 

ζπλεπηθνπξείηαη θαη βαζκνινγείηαη θαη ζηα δύν εμάκελα από ηελ ίδηα ζπκβνπιεπηηθή 

θαη εμεηαζηηθή επηηξνπή θαζεγεηώλ. 

Ο θνηηεηήο όηαλ νινθιεξώζεη ηε ΓΔ πξέπεη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηε δεκνζίεπζε 

ηνπ εξεπλεηηθνύ άξζξνπ θαη -πξηλ θαηαζέζεη αίηεζε ππνζηήξημεο ΓΔ- ππνρξενύηαη 

λα πξνζθνκίζεη ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ην απνδεηθηηθό απνζηνιήο ηεο πξνο 

δεκνζίεπζε εξγαζίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ θαη ηε δεκνζίεπζε ή ηελ 
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ππνβνιή ηνπ άξζξνπ πξνο δεκνζίεπζε, ε αίηεζε ππνζηήξημεο ππνγξάθεηαη από ηνλ 

θνηηεηή θαη ηα κέιε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο θαη ππνβάιιεηαη ζην πξσηόθνιιν ηεο 

γξακκαηείαο ηνπ ΠΜ. 

 

Δίδε Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ  

Σν ζέκα ηεο ΓΔ πξέπεη λα είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ., λα έρεη 

εξεπλεηηθό ραξαθηήξα θαη λα αθνξά α) πξσηνγελή εξεπλεηηθή κειέηε (πνηνηηθή ή 

πνζνηηθή) ή β) ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε/κεηαλάιπζε. Η απιή πεξηγξαθηθή 

αλαζθόπεζε δελ γίλεηαη απνδεθηή. Δξεπλεηηθέο πηινηηθέο κειέηεο γίλνληαη επίζεο 

δεθηέο. 

 

Γηαδηθαζία Δθπόλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία-Μέξνο Α΄ /Γ΄ Δμάκελν ζπνπδώλ 

1. Οξηζκόο επηβιέπνληα Καζεγεηή: ην ηέινπο ηνπ Β΄ εμακήλνπ ή ζηελ αξρή ηνπ 

γ΄ εμακήλνπ ζπνπδώλ νξίδεηαη από ηελ 5κειή ζπληνληζηηθή επηηξνπή Δπηβιέπσλ 

Καζεγεηήο αλά θνηηεηή (Μέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο) πνπ 

επηθπξώλεηαη από ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο θαη γλσζηνπνηείηαη 

ζηνπο θνηηεηέο. 

 

2. Αίηεζε αλάιεςεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο [ΓΔ]: Καηαηίζεηαη από ηνλ θνηηεηή 

ζην πξσηόθνιιν ηεο γξακκαηείαο ηνπ ΠΜ «Αίηεζε αλάιεςεο ΓΔ» ππνγεγξακκέλε 

από ηνλ ίδην θαη ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. ηελ παξαπάλσ αίηεζε αλαθέξεηαη ν 

ηίηινο θαη κία ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο (ιηγόηεξν από 100 ιέμεηο). 

 

3. Οξηζκόο ηξηκεινύο επηηξνπήο: Οξίδεηαη από ηελ 5κειή ζπληνληζηηθή επηηξνπή ε 

ηξηκειήο εηζεγεηηθή θαη εμεηαζηηθή επηηξνπή πνπ επηθπξώλεηαη από ηε πλέιεπζε 

ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο. 

 

4. πγγξαθή εξεπλεηηθνύ πξσηνθόιινπ: Ο θνηηεηήο ζπληάζζεη ην εξεπλεηηθό 

πξσηόθνιιν θαη ιακβάλεη πξνθνξηθή έγθξηζε νινθιήξσζεο από ηνλ Δπηβιέπνληα 

Καζεγεηή. 
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5. Αίηεζε έγθξηζεο κειέηεο: Τπνβάιιεηαη από ηνλ θνηηεηή «Αίηεζε έγθξηζεο 

άδεηαο γηα εθπόλεζε κειέηεο» ζην θεληξηθό πξσηόθνιιν ησλ θαηά πεξίπησζε 

αξκόδησλ ππεξεζηώλ (π.ρ. επηζηεκνληθή επηηξνπή ή επηηξνπή εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο ή επηηξνπή έξεπλαο ζε λνζνθνκεία, ζρνιεία, ζπιιόγνπο, ζσκαηεία 

θ.ιπ). ηελ παξαπάλσ αίηεζε απαξαηηήησο επηζπλάπηνληαη α) ην εξεπλεηηθό 

πξσηόθνιιν κε ηα ζπλεκκέλα ηνπ έληππα (π.ρ. θιίκαθεο, άδεηεο θαηαζθεπαζηώλ 

θιηκάθσλ, έληππν πιεξνθνξεκέλεο ζπλαίλεζεο, θ.ιπ.), β) Βεβαίσζε γξακκαηείαο 

όπνπ βεβαηώλεηαη ε θνηηεηηθή ηδηόηεηα, ν ηίηινο ηεο ΓΔ θαη ην όλνκα ηνπ 

Δπηβιέπνληα Καζεγεηή, γ) Δπηζηνιή επηβιέπνληα Καζεγεηή. 

 

6. Έγθξηζε άδεηαο γηα έξεπλα. Ο θνηηεηήο παξαθνινπζεί θαη ελεκεξώλεηαη γηα ηελ 

πνξεία ηεο αίηεζήο ηνπ θαη ζην ηέινο παξαιακβάλεη ηελ άδεηα ζε έληππε κνξθή από 

ηηο θαηά πεξίπησζε αξκόδηεο ππεξεζίεο. 

 

7. Τπνβνιή εξεπλεηηθνύ πξσηνθόιινπ ζην ΠΜ: Μεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο γηα 

έξεπλα ν θνηηεηήο ελππόγξαθα θαη κε ππνγξαθή Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ππνβάιιεη 

ζην πξσηόθνιιν ηεο γξακκαηείαο ηνπ ΠΜ ην εξεπλεηηθό πξσηόθνιιν κε ηα 

ζπλεκκέλα ηνπ θαζώο θαη ηελ εγθξηζείζα άδεηα γηα έξεπλα ηα νπνία θπιάζζνληαη 

ζην θάθειν ηνπ θνηηεηή. 

 

8. Οινθιήξσζε καζήκαηνο «Γηπισκαηηθή εξγαζία-Μέξνο Α΄»: Με ηελ θαηάζεζε 

ηνπ Δξεπλεηηθνύ Πξσηνθόιινπ ζην ΠΜ ν θνηηεηήο ζην κάζεκα «Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία-Μέξνο Α΄» βαζκνινγείηαη από ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζε 

θιίκαθα 0-10, ε βαζκνινγία αλαγξάθεηαη ζην Έληππν Αμηνιόγεζεο ΓΔ θαη κε 

επζύλε ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ππνβάιιεηαη ζην πξσηόθνιιν ηεο γξακκαηείαο 

ηνπ ΠΜ. 

 

Γηπισκαηηθή εξγαζία-Μέξνο Β΄ - Γ΄ Δμάκελν ζπνπδώλ 

Η εθπόλεζε ΓΔ είλαη αηνκηθή εξγαζία. Δπηζεκαίλεηαη, όηη ν ξόινο ηνπ Δπηβιέπνληα 

θαζεγεηή είλαη λα θαζνδεγεί θαη λα ζπκβνπιεύεη ηνλ κεηαπηπρηαθό θνηηεηή ζηελ 

εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ.  
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1. πιινγή εξεπλεηηθνύ πιηθνύ: Ο θνηηεηήο ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ην 

εξεπλεηηθό πιηθό. 

2. πγγξαθή κειέηεο: O θνηηεηήο πξνρσξά ζηε ζπγγξαθή ηεο κειέηεο κε εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ-ζπκπεξαζκάησλ. 

3. Γεκνζίεπζε επηζηεκνληθνύ άξζξνπ: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ, ν θνηηεηήο 

πξνρσξά ζηε ζπγγξαθή ηνπ επηζηεκνληθνύ άξζξνπ ην νπνίν πξέπεη λα ππνβάιεη πξνο 

δεκνζίεπζε ζε έγθξηην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, δύλαηαη κε 

απόθαζε ηεο .Δ λα γίλεηαη απνδεθηή θαη κόλνλ ε πηζηνπνίεζε θαηάζεζεο ηνπ 

άξζξνπ πξνο αμηνιόγεζε.  

 

4. Αίηεζε ππνζηήξημεο ΓΔ:  Ο κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο πξέπεη λα παξαδώζεη ηελ 

ΓΔ ζηνλ Δπηβιέπνληα θαζεγεηή γηα δηόξζσζε, ηνπιάρηζηνλ 1κήλα πξηλ από ηελ 

θξίζε ηεο. Δπίζεο ε ΓΔ παξαδίδεηαη ζηα κέιε ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο ηνπιάρηζηνλ 

15 εκέξεο πξηλ ηελ ππνζηήξημή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ρξόλν λα ηε κειεηήζνπλ. 

Όηαλ ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ιάβεη ηελ πηζηνπνίεζε θαηάζεζεο ηνπ άξζξνπ πξνο 

δεκνζίεπζε θαη ζεσξήζεη όηη ε ΓΔ έρεη νινθιεξσζεί, ηόηε ν κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο 

ζπκπιεξώλεη ηελ Αίηεζε Τπνζηήξημεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ε νπνία θαηαηίζεηαη 

από ηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή ζην πξσηόθνιιν ηεο γξακκαηείαο ηνπ ΠΜ ππνγεγξακκέλε 

από ηνλ θνηηεηή θαη ηελ Σξηκειή Δηζεγεηηθή Δπηηξνπή. 

 

5. Τπνζηήξημε ΓΔ:  Η ππνζηήξημε ηεο ΓΔ γίλεηαη δεκόζηα θαη παξνπζία ησλ κειώλ 

ηεο Σξηκεινύο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη από ηε Δ ηνπ 

ΠΜ. Γηα ηελ παξνπζίαζε απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ power point. Η δηάξθεηα ηεο 

παξνπζίαζεο είλαη 15 ιεπηά θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε. 

Ο θνηηεηήο ζην κάζεκα «Γηπισκαηηθή Δξγαζία-Μέξνο Β΄» βαζκνινγείηαη από ηελ 

Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζε θιίκαθα 0-10, ε βαζκνινγία αλαγξάθεηαη ζην 

Έληππν Αμηνιόγεζεο ΓΔ θαη κε επζύλε ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ππνβάιιεηαη ζην 

πξσηόθνιιν ηεο γξακκαηείαο ηνπ ΠΜ. Σαπηόρξνλα, κε ηελ εμέηαζε ν θνηηεηήο 

παξαδίδεη ζηε γξακκαηεία δύν αληίγξαθα ΓΔ κε ζθιεξό εμώθπιιν θαη δύν αξρεία 

ΓΔ ζε ειεθηξνληθή έθδνζε (CD) (έλα γηα ηελ γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. θαη έλα γηα ηνλ 

Δπηβιέπνληα Καζεγεηή). 
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Γνκή εξεπλεηηθνύ πξσηνθόιινπ 

πλνπηηθό Πεξίγξακκα Πξσηνθόιινπ εξεπλεηηθήο κειέηεο 

Ι. Σίηινο 

ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ 

ΙΙ. Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

ΙΙΙ. Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο 

ΙV.θνπόο 

V. Δπηκέξνπο ζηόρνη-Δξσηήκαηα 

VI. πνπδαηόηεηα γηα ηελ επηζηήκε  

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 

VI. Μεζνδνινγία 

α) Δξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο 

β) Τιηθό 

1. Γείγκα 

2. Δξγαιεία 

γ) Γηαδηθαζίεο- Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

δ) Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ- Αλάιπζε   

ε) Πεξηνξηζκνί θαη αδύλαηα ζεκεία ηεο κειέηεο  

VII. Ηζηθά ζέκαηα    

VIII. Υξνλνδηάγξακκα 

IX.    Βηβιηνγξαθία  

Παξάξηεκα  

Σν παξάξηεκα πεξηιακβάλεη:  
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1. Σα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ (αλ ππάξρνπλ) 

2. Έληππν Δλεκέξσζεο θαη πγθαηάζεζεο πκκεηέρνληα  

Γνκή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (ΓΔ) 

Η ΓΔ ρσξίδεηαη ζε 2 κέξε. ην Γεληθό θαη ζην Δηδηθό Μέξνο.  

ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ  

Σν γεληθό κέξνο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 20 ζειίδεο θαη λα πεξηιακβάλεη ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ηνπ ζέκαηνο (Background). Να είλαη δνκεκέλν ζε 

θεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζέκαηνο. 

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Σν Δηδηθό Μέξνο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 10000 ιέμεηο. ηνλ αξηζκό ησλ ιέμεσλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη: νη πεξηιήςεηο, ε βηβιηνγξαθία θαη ην παξάξηεκα. 

πλνπηηθό πεξίγξακκα εηδηθνύ κέξνπο ΓΔ  

Δηζαγσγή 

θνπόο  

Μεζνδνινγία 

 Δξεπλεηηθό Πεδίν θαη Υξόλνο δηεμαγσγήο κειέηεο 

 Γείγκα-Γεηγκαηνιεπηηθή Μέζνδνο (πρ Σπραία, ζθόπηκε θηι)  

 Κξηηήξηα εηζαγσγήο ή απνθιεηζκνύ αηόκσλ από ηελ κειέηε 

 Παξνπζίαζε Δξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ (πρ εξσηεκαηνιόγην, ζπλέληεπμε) 

 Γηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ  

Θέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο 

ηαηηζηηθή αλάιπζε  

Γηάγξακκα ξνήο θαη αλαιπηηθνί πίλαθεο (γηα ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε) 

Απνηειέζκαηα 

πδήηεζε 

Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο 

πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

Βηβιηνγξαθία 
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Πεξίιεςε Διιεληθή θαη ιέμεηο θιεηδηά  

Πεξίιεςε Αγγιηθή θαη ιέμεηο θιεηδηά 

Παξάξηεκα 

 Άδεηα ηνπ θνξέα όπνπ θαη δηελεξγήζεθε ε κειέηε  

 Άδεηα ρξήζεο εξσηεκαηνινγίσλ από ην δεκηνπξγό ηνπο θαη όπνπ ελδείθλπηαη 

θαη από ηνλ εξεπλεηή πνπ έθαλε ηελ ζηάζκηζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

 Έληππν ζπλαίλεζεο 

 Πιήξεο κνξθή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξώζεθε από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

 Η πξώηε ζειίδα ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ εθόζνλ έρεη δεκνζηεπζεί ή ε 

απνδνρή δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ ζε έγθξηην πεξηνδηθό. 

 

Γνκή Διιεληθήο Πεξίιεςεο ΓΔ 

Δηζαγσγή 

θνπόο 

Τιηθό θαη Μέζνδνο 

Απνηειέζκαηα 

πκπεξάζκαηα 

Λέμεηο θιεηδηά: έσο 6  

 

Γνκή Αγγιηθήο Πεξίιεςεο ΓΔ 

Title  

Student’s first and last Name  

Abstract 

Background 

Aim 

Material and Method 

Results 

Conclusion 

Key words: until 6 words  

 

Βηβιηνγξαθία 
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Η πξνηεηλόκελε κνξθή ζπγγξαθήο ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη ην ζύζηεκα Harvard  θαη 

ην APA 6
th 

edition. Απνδεθηό είλαη θαη ην ζύζηεκα Vancouver, εθόζνλ ν 

κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο θαη ν Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ην ζπλαπνθαζίζνπλ. 

 

Οινθιήξσζε θαη Σειηθή Μνξθνπνίεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  

 Πεξηζώξηα: Σα πεξηζώξηα ηεο ζειίδαο δύλαληαη λα είλαη: Αξηζηεξά : 3,00 cm  

Γεμηά: 2,50 cm   Δπάλσ: 2,50 cm  Κάησ: 2,50cm 

 Γξακκαηνζεηξά: πξνηείλεηαη λα είλαη Times New Roman ή Ariel ή Cambria 

ή Calibri 12 θαη ην Γηάζηηρν 1,5. Γελ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ρξσκάησλ ζηηο 

γξακκαηνζεηξέο, νύηε ε ππνγξάκκηζε. 

 ειηδνπνίεζε: Οη ζειίδεο αξηζκνύληαη κε αξαβηθνύο αξηζκνύο θάησ δεμηά 

ηεο ζειίδαο. 

 Πιήξεο ζηνίρηζε θεηκέλνπ. 

 Κεθάιαηα/Δλόηεηεο: Κάζε ελόηεηα αξρίδεη ζε λέα ζειίδα (π.ρ. θάλεηε 

αιιαγή ζειίδαο όηαλ ηειεηώλνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη αξρίδεη ε ζπδήηεζε).  

 Δθηύπσζε: Η ΓΔ αλαπαξάγεηαη ζε ιεπθό ραξηί κεγέζνπο Α4 θαη εθηύπσζε 

κηαο όςεο. 

 

ειίδα ηίηινπ/εμώθπιιν  

Καηαγξάθνληαη κε bold γξάκκαηα ηα ζηνηρεία ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή, ν ηίηινο 

θαη ην έηνο ππνζηήξημεο ηεο ΓΔ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α). Πξνηείλεηαη ην ρξώκα ηνπ 

εμσθύιινπ λα είλαη γαιάδην (ηύπνπ κάξκαξνπ).  

 

Πξώην εζώθπιιν  

Δίλαη όκνην κε ηε ζειίδα ηίηινπ/εμώθπιιν ρσξίο bold γξάκκαηα  

 

Γεύηεξν εζώθπιιν  

Αλαθέξεη κόλν ηα κέιε ηεο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο/Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β). 

 

Σξίην εζώθπιιν: 

ην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο αλαγξάθεηαη: 
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Copyright © Ολνκαηεπώλπκν, 2019 

Με επηθύιαμε παληόο δηθαηώκαηνο. All rights reserved. Η παξνύζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «Γηαρείξηζε Υξόλησλ Ννζεκάησλ» ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ 

Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. Η έγθξηζή 

ηεο δελ ππνδειώλεη απαξαηηήησο θαη ηελ απνδνρή ησλ απόςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ 

κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. 

Βεβαηώλσ όηη ε παξνύζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη απνηέιεζκα δηθήο 

κνπ δνπιεηάο θαη δελ απνηειεί πξντόλ αληηγξαθήο. ηηο δεκνζηεπκέλεο ή κε 

δεκνζηεπκέλεο πεγέο πνπ αλαθέξσ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη εηζαγσγηθά, όπνπ απαηηείηαη, 

θαη έρσ παξαζέζεη ηηο πεγέο ηνπο ζην ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

 

Αθνινπζνύλ θαηά ζεηξά: Πξόινγνο, Δπραξηζηίεο, Πεξηερόκελα, Καηάινγνο 

Πηλάθσλ (όηαλ ππάξρνπλ πίλαθεο), Καηάινγνο δηαγξακκάησλ (όηαλ ππάξρνπλ 

δηαγξάκκαηα), Καηάινγνο ζρεκάησλ (όηαλ ππάξρνπλ ζρήκαηα), Καηάινγνο 

ζπληνκεύζεσλ (όηαλ ππάξρνπλ ζπληνκεύζεηο), ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ, Δηζαγσγή 

γεληθνύ κέξνπο, Γεληθό κέξνο αλά ελόηεηεο, ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ (δεο ζπλνπηηθό 

πεξίγξακκα εηδηθνύ κέξνπο) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΔΞΩΦΤΛΛΟ ΓΔ 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

«ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΟΝΙΩΝ ΝΟΗΜΑΣΩΝ» 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ------------ 

 

 

Σίηινο 

(Πεδά, bold, Times New Roman 14) 

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ-ΔΠΩΝΤΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ 

(Κεθαιαία, bold, Times New Roman 12) 

 

Ιδηόηεηα κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή (πεδά, Times New Roman 12) 

(π.ρ. Ννζειεπηήο/ηξηα, Φπζηθνζεξαπεπηήο/ηξηα) 

 

 

 

 

 

 

Αζήλα, έηνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΩΦΤΛΛΟ ΓΔ 

 

 

Σξηκειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή 

Ολνκαηεπώλπκν θαζεγεηή/ Βαζκίδα/ Σκήκα Ννζειεπηηθήο ΠΑ.Γ.Α (επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο/ξηα) 

Ολνκαηεπώλπκν θαζεγεηή/ Βαζκίδα /Σκήκα / ΠΑ.Γ.Α, κέινο Σξηκεινύο  

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο 

Ολνκαηεπώλπκν θαζεγεηή/ Βαζκίδα /Σκήκα /Παλεπηζηήκην, κέινο Σξηκεινύο   

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

 


