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1. Ειςαγωγή 

Η εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ (20 ECTS) αποτελεί βαςικι 

προχπόκεςθ για τθν ολοκλιρωςθ του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και για τθ 

λιψθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ. Πλοι οι φοιτθτζσ του ΡΜΣ υποχρεοφνται 

να εκπονιςουν, να υποβάλλουν και να παρουςιάςουν τθν Μεταπτυχιακι Διπλωματικι τουσ 

Εργαςία ςφμφωνα τουσ γενικοφσ κανόνεσ που περιγράφονται από τον Εςωτερικό 

Κανονιςμό του ΡΜΣ του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ του ΕΚΡΑ, κακϊσ και τισ ειδικότερεσ 

οδθγίεσ που ζχουν ςυνταχκεί με τθ ςυμβολι των μελϊν ΔΕΡ του Τμιματοσ και εγκρικεί 

από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι και εξζταςθ τθσ 

Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ αποτελεί τθν τελικι υποχρζωςθ του 

μεταπτυχιακοφ φοιτθτι ςτο πλαίςιο επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν 

του ΡΜΣ.  

2. Σκοπόσ και ςτόχοσ τησ Μεταπτυχιακήσ Διπλωματικήσ 

Εργαςίασ 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ καλοφνται να αξιοποιιςουν όλθ τθν γνϊςθ, εμπειρία και 

δεξιότθτεσ που απζκτθςαν κατά τθ διάρκεια των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν τουσ και να τισ 

εφαρμόςουν ςτο χειριςμό ενόσ εξειδικευμζνου κζματοσ ςχετικοφ με τθν εξειδίκευςθ.  

Η  διπλωματικι εργαςία πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ μζλουσ ΔΕΡ του Τμιματοσ και 

ςυνιςτά ζνα εννοιολογικά και μεκοδολογικά ςυμπαγζσ ζργο που καταδεικνφει τισ 

μεκοδολογικζσ, κριτικζσ, αναλυτικζσ, ςυγγραφικζσ – και ενίοτε ερευνθτικζσ ικανότθτεσ και 

δεξιότθτεσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.  

3. Επιλογή Μεταπτυχιακήσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ 

Η Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία απαιτεί τθν εναςχόλθςθ του μεταπτυχιακοφ 

φοιτθτι από πολφ νωρίσ.  Η επιλογι του κζματοσ γίνεται μετά από ςυηιτθςθ με τον 

Επιβλζποντα Κακθγθτι ο οποίοσ και ζχει τθν εποπτεία τθσ εργαςίασ. Στθ ςυηιτθςθ 

εξετάηονται και διαμορφϊνονται οι προτάςεισ και τα ενδιαφζροντα του μεταπτυχιακοφ 

φοιτθτι, ενϊ και το μζλοσ ΔΕΡ μπορεί να προτείνει κάποιο άλλο κζμα Διπλωματικισ 

Εργαςίασ, με γνϊμονα τθν διακεςιμότθτα ερευνθτικοφ υλικοφ, τισ απαιτιςεισ μιασ 

εργαςίασ μεταπτυχιακοφ επιπζδου και τισ ικανότθτεσ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι.  Πταν ο 

μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ με τον Επιβλζποντα Κακθγθτι καταλιξουν ςτο κζμα και τθν 

προςζγγιςθ διαμορφϊνουν από κοινοφ το Ερευνθτικό Ρρωτόκολλο/ Αναςκόπθςθ.  
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Ακολοφκωσ ςυμπλθρϊνουν, υπογράφουν και κατακζτουν το Ζντυπο Διλωςθσ Θζματοσ 

Διπλωματικισ Εργαςίασ. Ο ρόλοσ του Επιβλζποντα Κακθγθτι είναι ςυμβουλευτικόσ και 

κακοδθγθτικόσ.  

4. Εποπτεία Μεταπτυχιακήσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ 

Ο ρόλοσ του Επιβλζποντα Κακθγθτι, όπωσ αυτόσ περιγράφεται από τον Εςωτερικό 

Κανονιςμό του ΡΜΣ του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ του ΕΚΡΑ περιλαμβάνει τθν κακοδιγθςθ 

του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι.  

Η ςυνεργαςία του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι με τον Επιβλζποντα Κακθγθτι πραγματοποιείται 

ςτο πλαίςιο προκακοριςμζνων ςυναντιςεων που πραγματοποιοφνται μετά από 

ςυνεννόθςθ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι με τον Επιβλζποντα Κακθγθτι.  Επιςθμαίνεται ότι 

θ κατάκεςθ υλικοφ προσ μελζτθ και ςχολιαςμό από τον Επιβλζποντα Κακθγθτι γίνεται 

λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι θ εποπτεία Μεταπτυχιακϊν Διπλωματικϊν Εργαςιϊν 

αποτελεί μζροσ των γενικότερων διδακτικϊν, εκπαιδευτικϊν, διοικθτικϊν και λοιπϊν 

κακθκόντων των μελϊν ΔΕΡ. βλ. ςελίδα 10).  

5. Το ερευνητικό Πρωτόκολλο 

Ζνα καλό πρωτόκολλο πρζπει να:  

 Είναι γραμμζνο με μια λογικι ςειρά  

 Ρεριγράφει όλα τα ςτάδια τθσ ζρευνασ  

 Είναι ςυνοπτικό και κατανοθτό 

 Τονίηονται τα ςθμαντικά ςθμεία  

 Μθν υπάρχουν ςυντακτικά ι ορκογραφικά λάκθ 

 Διαβάηεται με ευκολία.  

 

Η ζκταςθ και θ δομι εξαρτϊνται από τισ οδθγίεσ (αν υπάρχουν) και τον τφπο τθσ ζρευνασ 

(ποςοτικι ι ποιοτικι). 
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Δομι Ερευνθτικοφ Πρωτοκόλλου 

1. ελίδα τίτλου 

 Ο Τίτλοσ τθσ Ζρευνασ 

 Το ονοματεπϊνυμο του υποβάλλοντοσ  

 Η θμερομθνία υποβολισ 

 

2. Ειςαγωγι 

 Διατφπωςθ του προβλιματοσ (οριςμζνα ιςτορικά δεδομζνα και κάποιεσ ερευνθτικζσ 

προςπάκειεσ για τθν επίλυςι του). 

 Τεκμθρίωςθ τθσ ςπουδαιότθτάσ του (με ςειρά επιχειρθμάτων, όπωσ ζναν αρικμό 

ερευνϊν, πικανζσ αναφορζσ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, τθν επίπτωςθ ςε τοπικό και 

διεκνζσ επίπεδο, το κόςτοσ, τθν επικινδυνότθτα, το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ που αφορά, 

τθ ςυχνότθτα ι τθν πικανότθτα εμφάνιςισ του κλπ.). 

 Διατφπωςθ γενικοφ ςκοποφ. 

 

3. Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ – (Θεωρθτικό υπόβακρο και ερευνθτικά δεδομζνα) 

 Θεωρθτικό υπόβακρο - Θεωρθτικό πλαίςιο - Οριςμόσ εννοιϊν (μεταβλθτϊν και 

ςυςχετίςεων). 

 Εμπειρικά δεδομζνα (τισ ςθμαντικζσ και νεότερεσ χρονικά ζρευνεσ), κακϊσ και κριτικι ι 

προτάςεισ άλλων ερευνθτϊν. 

 Συμπζραςμα που να υποδεικνφει το κενό που ζρχεται να καλφψει θ ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα και να περιγράψει τθ ςυνειςφορά τθσ ςτθ νοςθλευτικι γνϊςθ ι άλλθ επιςτιμθ. 

Αν τα ερωτιματα ι οι υποκζςεισ τθσ ζρευνασ βαςίηονται ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ 

κεωρία ι εννοιολογικό μοντζλο που περιγράφει τισ υπό διερεφνθςθ ζννοιεσ και τθ 

ςχζςθ τουσ, θ κεωρία ι το μοντζλο πρζπει να παρουςιαςτεί αναλυτικά. Αν τα 

ερωτιματα ι οι υποκζςεισ βαςίηονται μόνο ςε εμπειρικά δεδομζνα, τότε το πλαίςιο τθσ 

ζρευνασ αποτελεί θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των ςχετικϊν ερευνϊν. 

 Διατφπωςθ επιμζρουσ ςκοπϊν ι ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ι υποκζςεων. 

 

4. Μζκοδοσ και Τλικό 

 Ρεριγραφι Ερευνθτικοφ Σχεδιαςμοφ.  

 Κακοριςμόσ πλθκυςμοφ και δείγματοσ (μζγεκοσ, κριτιρια ειςαγωγισ, κριτιρια 

αποκλειςμοφ, ομάδα ελζγχου-μζκοδοσ δειγματολθψίασ).  

 Ρεριγραφι περιβάλλοντοσ (χϊρου διεξαγωγισ τθσ μελζτθσ). 
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 Μζκοδοσ Μζτρθςθσ-Εργαλεία (π.χ. ερωτθματολόγια).  

 Σχζδιο ςυλλογισ δεδομζνων. 

 Θζματα Ηκικισ και Δεοντολογίασ (Ρροςταςία των δικαιωμάτων των υποκειμζνων) (βλ. 

Ραράρτθμα Ι, Οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ Ηκικισ και Δεοντολογίασ). 

 Στατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων. 

 Αναγνϊριςθ Ρεριοριςμϊν Μελζτθσ. 

 Χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν και αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ (άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ, 

κόςτοσ υπθρεςιϊν, υλικά, αντιδραςτιρια, αναλϊςιμα, οδοιπορικά κλπ.) εάν κα 

υποβλθκεί για χρθματοδότθςθ. 

 Αναμενόμενα Αποτελζςματα-Χρθςιμότθτα (τι αναμζνεται από τθν μελζτθ και με ποιο 

τρόπο κα αξιοποιθκοφν τα ευριματα τθσ). 

 Ραράρτθμα: 

- Διάφορα ζγγραφα, π.χ. ερωτθματολόγια, ζντυπο ςυναίνεςθσ κ.λ.π. 

- Βιογραφικά ςθμειϊματα ερευνθτϊν  

- Βιβλιογραφία  
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6. Δομή και περιεχόμενο τησ Μεταπτυχιακήσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ 

Η Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία μπορεί να είναι: 

1) Συςτθματικι και ςε βάκοσ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ενόσ κζματοσ,  

2) Ερευνθτικι μελζτθ (μετά από κατάλλθλθ ςυλλογι και ανάλυςθ ςτοιχείων). 

3) Συγκεκριμζνα, ςτθν περίπτωςθ ΑΝΑΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ κα πρζπει το κείμενο να είναι 

δομθμζνο με Ειςαγωγι, Σκοπό, Μζκοδο, Αποτελζςματα και Συμπεράςματα.  

 

 Εξϊφυλλο 

Στο εξϊφυλλο αναφζρεται το Τμιμα Νοςθλευτικισ, το ΡΜΣ που παρακολοφκθςε ο 

μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, το ονοματεπϊνυμο του και ο τίτλοσ τθσ Μεταπτυχιακισ 

Διπλωματικισ εργαςίασ του. Ακολουκοφν θ Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία και το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ φοίτθςθσ. (Βλζπε το Δείγμα πρϊτων ςελίδων ςτο παράρτθμα του 

παρόντοσ οδθγοφ.) 

 

 Πρϊτο εςϊφυλλο 

Στο πρϊτο εςϊφυλλο αναφζρει μόνο τον τίτλο τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ. 

Η επόμενθ ςελίδα είναι ακριβϊσ θ ίδια με το εξϊφυλλο και θ Σρίτθ κατά ςειρά ςελίδα 

αναφζρει τα Μζλθ τθσ Τριμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ. 

  

 Περιεχόμενα 

Σελίδα περιεχομζνων, όπου αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ ςελίδασ κάκε κεφαλαίου ι 

τμιματοσ. 

 

 Πρόλογοσ 

Ο Ρρόλογοσ αποτελεί το μοναδικό τμιμα τθσ εργαςίασ όπου ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ 

μπορεί να εκφράςει τισ ςκζψεισ του και τα ςυναιςκιματά του, χρθςιμοποιϊντασ πρϊτο 

ενικό πρόςωπο (π.χ. Τι τον ϊκθςε ςτθν παρακολοφκθςθ του ΡΜΣ, τι κζρδιςε, τι ζμακε, 

γιατί προςπάκθςε να μελετιςει το ςυγκεκριμζνο κζμα ςτθ Μεταπτυχιακι Διπλωματικι 

Εργαςία, ποιουσ ευχαριςτεί, κλπ.) 

 

 Ειςαγωγι 

Στθν Ειςαγωγι κα πρζπει να παρατίκεται το ευρφτερο κεωρθτικό πλαίςιο του κζματοσ που 

διαπραγματεφεται θ εργαςία (π.χ. οριςμοί εννοιϊν, ιςτορικι αναδρομι, δεδομζνα 

παλαιότερων αναςκοπιςεων κλπ).  
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 κοπόσ  

Στο κεφάλαιο του Σκοποφ, κα πρζπει να διαφαίνεται ςαφϊσ ο ςτόχοσ τθσ εργαςίασ, ο 

οποίοσ κα πρζπει να τθ διαφοροποιεί από άλλεσ παλαιότερεσ, εάν υπάρχουν, 

αναςκοπιςεισ.  

 

 Μεκοδολογία 

Στθ Μζκοδο κα πρζπει να αναφζρονται, το χρονικό διάςτθμα για το οποίο ζγινε θ 

αναηιτθςθ τθσ βιβλιογραφίασ, το υλικό ςτο οποίο βαςίςτθκε θ αναςκόπθςθ (αρικμόσ των 

άρκρων, βιβλίων, διδακτορικϊν διατριβϊν, κλπ), οι θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων που 

χρθςιμοποιικθκαν, τα κριτιρια επιλογισ ι απόρριψθσ άρκρων (π.χ. γλωςςικοί 

περιοριςμοί), οι χϊρεσ προζλευςθσ των άρκρων και ςε ςυντομία τα χαρακτθριςτικά τουσ 

(π.χ. ποςοτικζσ μελζτεσ, ποιοτικζσ μελζτεσ, πειραματικζσ μελζτεσ κλπ). Συνοπτικά τα 

χαρακτθριςτικά των άρκρων ι των γενικότερων πθγϊν που χρθςιμοποιικθκαν μπορεί να 

παρατίκενται και υπό τθ μορφι πίνακα. 

 

 Αποτελζςματα 

Στο κεφάλαιο των αποτελεςμάτων κα πρζπει να παρατίκενται εννοιολογικά 

ομαδοποιθμζνα ςε υποκεφάλαια, όλα τα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ που κα αφοροφν 

ςτα αποτελζςματα τθσ αναςκόπθςθσ. Είναι απαραίτθτο να υπάρχει το διάγραμμα ροισ των 

άρκρων, το οποίο κα δείχνει ςυνοπτικά τθν μεκοδολογία επιλογισ των άρκρων. 

Στα ςυμπεράςματα κα πρζπει να γίνεται μία ςφνοψθ των όςων αναφζρκθκαν ςτα 

αποτελζςματα, με επικζντρωςθ ςτα πιο ενδιαφζροντα από αυτά. Επίςθσ καλό κα είναι να 

τονίηεται θ ςθμαςία των δεδομζνων για τον ευρφτερο επιςτθμονικό χϊρο, ςτον οποίο 

κεματικά εμπίπτει θ εργαςία, κακϊσ και να διατυπϊνονται τα πικανά «κενά» γνϊςεισ που 

κα πρζπει μελλοντικά να διερευνθκοφν ερευνθτικά. Επίςθσ όςον αφορά ςτθ δομι του 

κειμζνου, κα πρζπει να γίνεται αλλαγι ςελίδασ ςε κάκε ζνα από τα παραπάνω κεφάλαια 

και να παρατίκεται θ περίλθψθ τθσ εργαςίασ αμζςωσ μετά το τζλοσ του κειμζνου, πριν 

όμωσ από τον κατάλογο τθσ βιβλιογραφίασ. 

 

 Βιβλιογραφία 

Τζλοσ κα πρζπει οι βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ μζςα ςτο ςϊμα του κειμζνου, ομοιόμορφα 

να ακολουκοφν ζνα ςφςτθμα (Harvard ι Vancouver) και ο κατάλογοσ τθσ βιβλιογραφίασ ςτο 

τζλοσ τθσ εργαςίασ, να γράφεται με τον αντίςτοιχο για το κάκε ςφςτθμα τρόπο. 
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 Περίλθψθ 

Στθ ςελίδα αυτι αναγράφεται θ περίλθψθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ, 

μζχρι 300 λζξεισ (ζκταςθ : μια ςελίδα), θ οποία αναφζρεται ςτο αντικείμενο, τθ 

μεκοδολογία τα αποτελζςματα και τα γενικά ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ.  

Η περίλθψθ ακολουκεί τθ δομι τθσ εργαςίασ (Ειςαγωγι, Σκοπόσ, Μεκοδολογία, 

Αποτελζςματα, Συμπεράςματα και Λζξεισ κλειδιά). Θα πρζπει να αναγράφεται ςτο πάνω 

μζροσ Εκνικόν και Καποδιςτριακόν Ρανεπιςτιμιον Ακθνϊν , Τμιμα Νοςθλευτικισ, 

Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, Κατεφκυνςθ, Ειδίκευςθ, Τίτλοσ Μεταπτυχιακισ 

Διπλωματικισ Εργαςίασ, ονοματεπϊνυμο μεταπτυχιακοφ φοιτθτι και Μεταπτυχιακι 

Διπλωματικι Εργαςία. 

 

 Abstract 

Στθ ςελίδα αυτι παρατίκεται θ περίλθψθ μεταφραςμζνθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Επίςθσ οι 

αγγλικοί όροι των λζξεων – κλειδιϊν (keywords). Η περίλθψθ και οι λζξεισ κλειδιά ςτα 

αγγλικά δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τθ μια ςελίδα.  

Συγκεκριμζνα ςτθν περίπτωςθ Ερευνθτικισ Εργαςίασ (ποςοτικισ ι ποιοτικισ μελζτθσ) κα 

πρζπει το κείμενο τθσ περίλθψθσ να είναι δομθμζνο με Ειςαγωγι, Σκοπό, Μζκοδο, 

Αποτελζςματα,  Συηιτθςθ, Συμπεράςματα (βλ. Ραράρτθμα 2 Ρερίλθψθ και Abstract).  

 

7. Μορφή 

Το μζροσ αυτό αναφζρεται ςτθ διαμόρφωςθ του κειμζνου και τθν εν γζνει εμφάνιςθ που 

πρζπει να ζχει θ Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία. 

Μζγεκοσ και περικϊρια ςελίδασ, γραμματοςειρά, παράγραφοι 

Η Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία παραδίδεται δακτυλογραφθμζνθ, ςε ςελίδεσ 

μεγζκουσ Α4 (210 x 297 mm), γραμμζνεσ ςτθ μία όψθ τουσ ςε λευκό χαρτί καλισ ποιότθτασ  

(75 – 80g/m2). Τα περικϊρια τθσ ςελίδασ πρζπει να είναι: 

Αριςτερά : 3,00cm  Δεξιά: 2,50 cm   Επάνω: 2,50 cm  Κάτω: 2,50cm  

Η γραμματοςειρά του ςϊματοσ κειμζνου πρζπει να είναι Times New Roman ι Arial, 

Μζγεκοσ Γραμματοςειράσ 12, Διάςτιχο 1,5.  Ο αρικμόσ τθσ ςελίδασ τοποκετείται κάτω 

δεξιά. 
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8. Βιβλιοδεςία 

Η ςωςτι βιβλιοδεςία δίνει τθ δυνατότθτα ςτα μζλθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ να 

παρακολουκιςουν εφκολα τθ ροι του κειμζνου, χωρίσ να υπάρχει κίνδυνοσ να χακοφν 

ςελίδεσ. Ρριν τθ βιβλιοδεςία επιβεβαιϊςτε τθ ςελιδοποίθςθ, τθν αλλθλουχία των 

κεφαλαίων και τθν αρίκμθςθ των ςελίδων.   

 

9. Προθεςμίεσ και Διαδικαςία Υποβολήσ και Αξιολόγηςησ 

Η μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία υποβάλλεται ςε 5 αντίγραφα ςε ζντυπθ μορφι (1 για 

τθ γραμματεία, 3 για τθν Τριμελι Εξεταςτικι Επιτροπι και 1 για τθ Βιβλιοκικθ Επιςτθμϊν 

Υγείασ) και δφο ςε θλεκτρονικι μορφι (1 για τθ γραμματεία και 1 για τθ Βιβλιοκικθ 

Επιςτθμϊν Υγείασ).  

Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα πρζπει vα παραδϊςει ςτov  Επιβλζποντα Κακθγθτι αντίτυπο 

τθσ εργαςίασ του τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ πριν τθν κρίςθ, για διόρκωςθ. Η 

μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία κεωρείται ολοκλθρωμζνθ μετά τθν αποδοχι τθσ από 

τον ΕΚ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ΕΚ δίδει εντολι ςτο μεταπτυχιακό φοιτθτι να ηθτιςει με 

αίτθμά του (υπάρχει ειδικό ζντυπο ςτθ Γραμματεία του ΡΜΣ) οριςμό Τριμελοφσ 

Εξεταςτικισ Επιτροπισ, θ οποία ορίηεται από τθ ΣΕ μετά από εξουςιοδότθςθ τθσ 

Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. Στισ Τριμελείσ Εξεταςτικζσ Επιτροπζσ μποροφν να ςυμμετζχουν 

μζλθ ΔΕΡ, ερευνθτζσ αναγνωριςμζνων ερευνθτικϊν ιδρυμάτων και εν γζνει επιςτιμονεσ 

αναγνωριςμζνου κφρουσ κάτοχοι Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ. 

Η μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία ςτθν τελικι τθσ μορφι παραδίδεται ςτα μζλθ τθσ 

Τριμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ τουλάχιςτον 3 εβδομάδεσ πριν τθν κρίςθ τθσ, ϊςτε να 

υπάρχει ο απαραίτθτοσ χρόνοσ να τθ μελετιςουν. 

Η εξζταςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ γίvεται εvτόσ 4 εβδομάδων από τθν 

παράδοςθ των αντιτφπων ςτα μζλθ τθσ Τριμελoφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ και 

βακμολογείται βάςει τθσ κλίμακασ 0-10 και o μζςοσ όροσ υπολογίηεται ςτov τελικό βακμό 

του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ. 

Η χρονικι διάρκεια για τθν απόκτθςθ του ΜΔΕ είναι θ διετία, θ οποία υπολογίηεται από τθν 

θμερομθνία αποδοχισ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Μετά 

τθν πάροδο του δεφτερου ζτουσ o μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ διαγράφεται κατόπιν 

αποφάςεωσ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. Για ειδικοφσ και εξαιρετικοφσ λόγουσ (κλιςθ 

ςτράτευςθσ, ςοβαροί και απρόβλεπτοι λόγοι υγείασ) θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ μπορεί να 
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εγκρίνει αναςτολι φοίτθςθσ ι να παρατείνει για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα όχι 

μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ τθ διάρκεια φοίτθςθσ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι κατόπιν 

αιτιολογθμζνθσ ειςιγθςθσ τθσ ΣΕ ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ.  

 

10. Διαδικαςία αξιολόγηςησ Μεταπτυχιακήσ Διπλωματικήσ 

Εργαςίασ 

1) Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κάνει μια ςφντομθ παρουςίαςθ των κφριων ςθμείων τθσ 

Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ και των ςυμπεραςμάτων τθσ, διάρκειασ το πολφ 

15 λεπτϊν, με τθ χριςθ Power Point.  

2) Σχολιαςμό από τα μζλθ τθσ Τριμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ. 

3) Συηιτθςθ με βάςθ τισ παρατθριςεισ και τα ςχόλια. 

4) Βακμολόγθςθ. 

 

11. Ορθή χρήςη βιβλιογραφικών πηγών  

Η ςωςτι αναφορά ςτθ βιβλιογραφία δίνει αξία ςε κάκε επιςτθμονικό κείμενο και 

τεκμθριϊνει το περιεχόμενο του.  

Οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ επιτρζπουν ςτον αναγνϊςτθ να ανατρζχει ςτισ πθγζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ. Η αξία 

των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν είναι κεμελιϊδθσ και για τον ςκοπό αυτό ζχουν αναπτυχκεί 

ειδικά ςυςτιματα ενςωμάτωςθσ ςτο κείμενο, καταγραφισ και παρουςίαςθσ τθσ 

βιβλιογραφίασ. Οι ςχετικζσ με τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ οδθγίεσ, διακρίνονται για τθν 

παράκεςθ τουσ:  

a) ωσ προσ τον τρόπο ενςωμάτωςθσ του περιεχομζνου τθσ αναφοράσ μζςα ςτο κείμενο και  

b) ωσ προσ τθν ςωςτι δθμιουργία καταλόγου βιβλιογραφικϊν αναφορϊν ςτο τζλοσ του 

κειμζνου.  

Στθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα πιο διαδεδομζνα ςυςτιματα 

βιβλιογραφικϊν αναφορϊν είναι:  

 το φςτθμα βιβλιογραφικϊν Αναφορϊν Harvard και  

 το φςτθμα Βιβλιογραφικϊν Αναφορϊν Vancouver. 
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12. Πνευματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακήσ Διπλωματικήσ 

Εργαςίασ και ςχετικού υλικού.  

Η Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία και τα ςυμπεράςματά τθσ ςε οποιαδιποτε μορφι 

αποτελοφν ςυνιδιοκτθςία του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του φοιτθτι. Οι προαναφερόμενοι διατθροφν το δικαίωμα 

ανεξάρτθτθσ χριςθσ και αναπαραγωγισ (τμθματικά ι ςυνολικά) για διδακτικοφσ και 

ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να αναφζρεται ο τίτλοσ, ο ςυγγραφζασ, 

ο επιβλζπων κακθγθτισ και το εν λόγω τμιμα του ΕΚΡΑ.  

Η ζγκριςθ τθσ παροφςασ Ρτυχιακισ Εργαςίασ από το Τμιμα Νοςθλευτικισ δεν υποδθλϊνει 

απαραιτιτωσ και αποδοχι των απόψεων του ςυγγραφζα εκ μζρουσ του Τμιματοσ. 
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13. 
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13. Επιτροπι Ηκικισ και Δεοντολογίασ του Σμιματοσ Νοςθλευτικισ τθσ χολισ 

Επιςτθμϊν Τγείασ  του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν  

Οδθγίεσ προσ τουσ ερευνθτζσ που υποβάλουν ερευνθτικό πρωτόκολλο 

Η Επιτροπι Ηκικισ και Δεοντολογίασ του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ του ΕΚΡΑ είναι 

διεπιςτθμονικι, αποτελείται από 5 μζλθ διαφόρων ειδικοτιτων, ορίηεται από τθ Γενικι 

Συνζλευςθ και υποςτθρίηεται γραμματειακά από το ΡΜΣ του Τμιματοσ. 

Η θκικι και δεοντολογία αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ζρευνασ, από τθ ςφλλθψθ 

μιασ ιδζασ ζωσ τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων τθσ. Τα πιο ςυνθκιςμζνα ηθτιματα που 

απαςχολοφν τθν θκικι ςτθν ζρευνα είναι θ ςυνειδθτι ςυγκατάκεςθ όςων εμπλζκονται 

ςτθν ζρευνα και θ προςταςία των προςωπικϊν  τουσ δεδομζνων.  

Η ζρευνα πρζπει να διεξάγεται με ςεβαςμό ςτθν επιςτθμονικι αλικεια, ςτθν ακαδθμαϊκι 

ελευκερία, ςτθ ηωι, τθ φφςθ και το περιβάλλον, ςτθ βιολογικι και πνευματικι ακεραιότθτα 

του ανκρϊπου, ςτθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, τθν προςωπικι αυτονομία, τθν πνευματικι 

ιδιοκτθςία και τα προςωπικά δεδομζνα , ςτθν ιδιωτικι και τθν οικογενειακι ηωι και ςτισ 

πεποικιςεισ και αξίεσ τισ οποίεσ πρεςβεφουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα. Κατά τθν 

ζρευνα πρζπει να αποφεφγεται κάκε διάκριςθ πολιτϊν με βάςθ τθν εκνότθτα, τθ φυλι, τθν 

εκνικι καταγωγι, τθ γλϊςςα, το φφλο, τθ κρθςκεία, τθν κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ ι 

οποιοδιποτε άλλο  παράγοντα δεν ςυνδζεται με τθν επιςτθμονικι ικανότθτα και 

ακεραιότθτα. 

Ο παροφςεσ οδθγίεσ ιςχφουν για όλεσ τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ 

διεξάγονται ςτο Τμιμα Νοςθλευτικισ του ΕΚΡΑ υπό τθν ευκφνθ των Μελϊν ΔΕΡ και άλλου 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ ι άλλων ερευνθτϊν που διεξάγουν κάποιο μζροσ τθσ 

ερευνθτικισ τουσ δραςτθριότθτασ ςτο Τμιμα.  

Στόχοσ των οδθγιϊν είναι θ προςταςία τθσ ανεξαρτθςίασ των ερευνθτϊν και θ τιρθςθ των 

δεοντολογικϊν αρχϊν που διζπουν τθ διεξαγωγι ζρευνασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία, τουσ διεκνείσ κανόνεσ που απορρζουν από διεκνείσ ςυμφωνίεσ και αποφάςεισ 

διεκνϊν οργανιςμϊν, κακϊσ και από τουσ επαγγελματικοφσ κϊδικεσ δεοντολογίασ. Οι 

ερευνθτζσ ζχουν τθν υποχρζωςθ να υποβάλουν ςτθν Επιτροπι αναλυτικό ερευνθτικό 

πρωτόκολλο που περιλαμβάνει: Τίτλο και ςκοπό ζρευνασ, κεωρθτικό υπόβακρο, δείγμα, 

ςχεδιαςμό, μεκοδολογία, πικανά οφζλθ και κόςτοσ, διαςφάλιςθ του απορριτου. 
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Η Επιτροπι μπορεί να καλεί τουσ ερευνθτζσ να κατακζςουν ςε αυτι κάκε ζγγραφο που 

κρίνει αναγκαίο ι και να ηθτά τθν αυτοπρόςωπθ παρουςία τουσ για τθν παροχι 

διευκρινίςεων όςον αφορά ςτθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Αν θ Επιτροπι διαπιςτϊςει ότι 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, είτε κατά το ςχεδιαςμό τθσ είτε κατά τον προτεινόμενο τρόπο 

διεξαγωγισ τθσ, αντιβαίνει ςτθ νομοκεςία, ςε κακιερωμζνουσ κανόνεσ θκικισ και 

δεοντολογίασ ι ςτισ προβλζψεισ του Κϊδικα Δεοντολογίασ, προβαίνει ςε παρατθριςεισ για 

ςυμμόρφωςθ. Μπορεί επίςθσ να προβεί ςε ςυςτάςεισ για τθν αρτιότερθ δεοντολογικά 

διενζργεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. 

υγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ  

1.  Γνωμοδοτεί ςε κζματα που προκφπτουν και άπτονται τθσ Ηκικισ και Δεοντολογίασ των 

Ερευνϊν.  

2.  Εγκρίνει τισ προτάςεισ που υποβάλλουν τα μζλθ ΔΕΡ, οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί 

φοιτθτζσ του Τμιματοσ, κακϊσ και άλλοι ερευνθτζσ, με βάςθ το πρωτόκολλο που 

περιλαμβάνει το ςκοπό και τθν αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ (δείγμα, 

μζκοδοι ςυλλογισ και ανάλυςθσ των δεδομζνων) μετά από αίτθςθ του 

ενδιαφερομζνου.          

3.  Επικαιροποιεί τισ παροφςεσ οδθγίεσ  

 

Ειδικότερα θ Επιτροπι ελζγχει: 

1. Εάν πρόκειται για μια δεοντολογικά αποδεκτι μελζτθ. 

2. Τθ ςαφινεια του ςκοποφ και τθσ μεκοδολογίασ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν ζρευνα 

και τθν κοινοποίθςι τουσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

3. Το βακμό κινδφνου ςτον οποίο πικανόν να υποβλθκοφν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ζρευνα. 

4. Τθν τιρθςθ των κανόνων δεοντολογίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ  

5. Τθ ςαφι περιγραφι, πριν τθ ςυμμετοχι, των υποχρεϊςεων και των κακθκόντων τθσ 

κάκε πλευράσ.  

6. Εάν  είναι απαραίτθτθ θ εξαπάτθςθ των ςυμμετεχόντων, κατά πόςον αυτι 

δικαιολογείται από το προςδοκϊμενο όφελοσ και αν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ. 
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7. Εάν διαςφαλίηεται θ ελευκερία του ατόμου να αρνθκεί να ςυμμετζχει ι να αποςυρκεί 

από τθν ζρευνα οποιαδιποτε ςτιγμι το επικυμιςει. 

8. Εάν οι ςυμμετζχοντεσ προςτατεφονται  από ςωματικζσ και πνευματικζσ ενοχλιςεισ, 

βλάβεσ και κινδφνουσ που ενδζχεται να προκφψουν από τθν ερευνθτικι διαδικαςία. 

9. Εάν λαμβάνεται μζριμνα για διόρκωςθ ι εξάλειψθ τυχόν ανεπικφμθτων ςυνεπειϊν 

που κα προκφψουν για τουσ  ςυμμετζχοντεσ. 

10. Εάν οι πλθροφορίεσ που κα ςυλλεχκοφν ςε ςχζςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ζρευνασ κα παραμείνουν εμπιςτευτικζσ, εκτόσ αν ζχει εκ των προτζρων 

ςυμφωνθκεί κάτι  διαφορετικό. Η προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων αφορά το 

νόμιμο δικαίωμα, αλλά και τθν κοινι προςδοκία, για προςταςία (του απόρρθτου) τθσ 

ιδιωτικισ ηωισ, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Θζματα απορριτου 

τίκενται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που ςυλλζγονται και αποκθκεφονται δεδομζνα που 

προςδιορίηουν μοναδικά ζνα ι περιςςότερα άτομα. Τα δεδομζνα αυτά αφοροφν 

ςυνικωσ κζματα υγείασ, ποινικοφ μθτρϊου, γενετικζσ, οικονομικζσ, γεωγραφικζσ ι 

πολιτιςμικζσ πλθροφορίεσ. Η ςυλλογι και επεξεργαςία των δεδομζνων πρζπει να 

γίνεται με δίκαιο τρόπο και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, για ςυγκεκριμζνουσ 

και περιοριςμζνουσ λόγουσ, με ακρίβεια, αςφάλεια και ςεβαςμό ςτα δικαιϊματα του 

ατόμου 

11. Εάν κα ηθτθκεί ςυγκατάκεςθ, κατόπιν ενθμζρωςθσ για τθ διαδικαςία που κα 

ακολουκθκεί,  για τθ ςυμμετοχι των ατόμων ςτθν επιςτθμονικι μελζτθ και εάν κα 

δοκεί πλθροφόρθςθ για τισ πικανζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

12. Εάν προβλζπεται, παράλλθλα με τθ ςυγκατάκεςθ του παιδιοφ, θ ςυγκατάκεςθ των 

γονιϊν ι των κθδεμόνων για τουσ ανθλίκουσ. 

 

Ιδιαίτερα θ ζρευνα ςτο χϊρο τθσ υγείασ με ανιλικα παιδιά πρζπει να διζπεται από 

οριςμζνεσ βαςικζσ προχποκζςεισ: 

 Η ςυμμετοχι των παιδιϊν και εφιβων ςτθν ζρευνα πρζπει να προκφπτει μετά από 

τεκμθρίωςθ για τουσ λόγουσ που δεν μπορεί να διεξαχκεί με ενιλικεσ. 

 Η ςυμμετοχι των ανιλικων παιδιϊν και εφιβων πρζπει να προάγει τθν αςφάλεια 

και ευθμερία τουσ. 

 Οι ερευνθτζσ πρζπει πάντα να ενθμερϊνουν τα παιδιά και τουσ εφιβουσ για τθ 

διεξαγωγι τθσ ζρευνασ με τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτο επίπεδο κατανόθςι 

τουσ, πριν ηθτθκεί θ ςυναίνεςι τουσ. 
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 Ρρζπει να δίνεται θ ευκαιρία ςτα παιδιά να κάνουν ερωτιςεισ και να λφςουν όλεσ 

τισ απορίεσ τουσ 

 Η ςυναίνεςθ των παιδιϊν και εφιβων μπορεί να είναι γραπτι ι προφορικι (με 

μάρτυρεσ ι άλλθ μορφι καταγραφισ) 

 Η άρνθςθ των παιδιϊν και εφιβων να ςυμμετάςχουν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 

ζρευνασ πρζπει να γίνεται πάντα ςεβαςτι. 

 Η παράλλθλθ ςυγκατάκεςθ των γονιϊν είναι απαραίτθτθ. Η παροχι αναλυτικϊν 

πλθροφοριϊν για τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ. 

 Κάκε ικανόσ, ενιλικοσ ζφθβοσ (18 ετϊν) καλείται να δϊςει τθ ςυγκατάκεςι του για 

τθ ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα. 

 Η εκτίμθςθ των κινδφνων και οφελϊν από τθ ςυμμετοχι των ανιλικων παιδιϊν 

ςτθν ζρευνα πρζπει να αξιολογείται με απϊτερο ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ άμεςων 

κετικϊν οφελϊν για τθν υγεία τουσ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει άμεςο όφελοσ, 

θ ζρευνα κα πρζπει να ωφελεί ςυνομιλικα παιδιά ι εφιβουσ με τθν ίδια αςκζνεια, 

αναπθρία ι κατάςταςθ υγείασ, ενϊ κα πρζπει να παίρνονται όλα τα απαραίτθτα 

μζτρα προκειμζνου να μειϊνεται ςτο ελάχιςτο θ πικανότθτα επιηιμιων 

επιπτϊςεων (harm). 

Η ςυγκατάκεςθ ςθμαίνει πωσ όςοι ςυμμετζχουν ςε ερευνθτικζσ μελζτεσ κα πρζπει να είναι 

ενιμεροι ςχετικά με τουσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ, οι οποίοι κα πρζπει να είναι ςαφϊσ 

διατυπωμζνοι, τισ πικανζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ, τθ δυνατότθτα άρνθςθσ ςυμμετοχισ ι 

αποχϊρθςθσ, ανά πάςα ςτιγμι, χωρίσ καμία ςυνζπεια, τθ διατιρθςθ των ςτοιχείων τουσ 

μετά το τζλοσ τθσ ζρευνασ, κ.λπ. Καμία παρότρυνςθ ι άςκθςθ πίεςθσ για ςυμμετοχι δεν 

δικαιολογείται. Η ςυγκατάκεςθ πρζπει να δίνεται από άτομα που μποροφν ελεφκερα να 

κατανοιςουν τισ πλθροφορίεσ και να ςυμφωνιςουν. Για τα άτομα που ανικουν ςε 

ευπακείσ ομάδεσ (φυλακιςμζνοι, άτομα με διανοθτικι υςτζρθςθ, αςκενείσ με ςοβαρζσ 

πακιςεισ, πολφ μικρά παιδιά, κ.ά.), οι ερευνθτζσ οφείλουν να τθροφν ςε κάκε περίπτωςθ 

τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία για τθν ίςθ μεταχείριςθ (ν. 3625/2007), το ρατςιςμό (ν. 

927/1979, 3304/2005), τουσ μετανάςτεσ και τουσ αλλοδαποφσ (ν. 3536/2007, 3613/2007). 

Στισ ζρευνεσ ςε κρατουμζνουσ οι ερευνθτζσ οφείλουν να τθροφν τισ ειδικζσ διατάξεισ που 

ιςχφουν γι αυτοφσ (Σωφρονιςτικόσ Κϊδικασ). Δεν επιτρζπονται ςε καμία περίπτωςθ 

πειράματα που αποβλζπουν ςτθν αναηιτθςθ μεκόδων ανάκριςθσ, τα οποία μποροφν να 

προκαλζςουν κινδφνουσ ςτθ ςωματικι και ψυχικι τουσ υγεία.  
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Απαιτείται ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των ατόμων που ςυμμετζχουν ςε ζνα ερευνθτικό 

πρόγραμμα (Ζντυπα Γραπτισ Συγκατάκεςθσ που αρμόηουν ςτθν εκάςτοτε περίπτωςθ 

ζρευνασ διατίκενται από τθ γραμματεία τθσ επιτροπισ). Η ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 

τεκμθριϊνεται με τθν υπογραφι των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα 

και αφοφ αξιολογθκεί ότι ζχουν κατανοιςει το  περιεχόμενο του εντφπου τθσ 

ςυγκατάκεςθσ. Πςοι εκ του νόμου δεν είναι ικανοί για δικαιοπραξία επιτρζπεται να 

ςυμμετάςχουν μετά από ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των νόμιμων αντιπροςϊπων τουσ 

βαςιηόμενοι ςτθ Σφμβαςθ του Οβιζδο (Νόμοσ 2619/1998 που κυρϊνει τθ Σφμβαςθ του 

Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τθ Βιοϊατρικι) για τθ γνϊμθ 

των ίδιων και για τθν ελεφκερθ ανάκλθςθ τθσ ςυναίνεςθσ οποτεδιποτε. 

Οι κλινικζσ παρεμβατικζσ μελζτεσ για φάρμακα ανκρϊπινθσ χριςθσ υποβάλλονται για  

ζγκριςθ ςτον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τθν αρμόδια Εκνικι Επιτροπι 

Δεοντολογίασ (ΕΕΔ), ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που ορίηονται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία (Αρικ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 18910, αρ. φφλλου 390/2013). Ο ερευνθτισ υποχρεοφται να 

κατακζτει ςτθν Επιτροπι Δεοντολογίασ του Τμιματοσ για ενθμζρωςθ αντίγραφο του 

εγκεκριμζνου από τισ παραπάνω αρχζσ ερευνθτικοφ πρωτοκόλλου μαηί με τισ ςχετικζσ 

εγκρίςεισ που ζχει λάβει. Τα ζγγραφα αυτά πρωτοκολλοφνται και καταχωροφνται ςε ειδικό 

αρχείο, χωρίσ θ Επιτροπι Δεοντολογίασ να τα εξετάηει περαιτζρω ι να γνωμοδοτεί/δίνει 

άδεια για τθν πραγματοποίθςθ τθσ μελζτθσ.   

Οι μθ παρεμβατικζσ κλινικζσ μελζτεσ που χρθςιμοποιοφν ανκρϊπινα βιολογικά υλικά 

(ιςτοφσ, κφτταρα, γονιδίωμα δοτϊν κλπ) απαιτοφν τθν  ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των ατόμων 

που ςυμμετζχουν ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα και τθν ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Δεοντολογίασ. 

Οι μελζτεσ οφείλουν να περιορίηονται ςτθν χριςθ θ οποία περιγράφεται ςτο ζντυπο 

ςυγκατάκεςθσ. Ο δότθσ πρζπει επίςθσ να ενθμερϊνεται για τθν πικανι πολιτικι τθσ κτιςθσ 

περιουςιακϊν δικαιωμάτων ςτο ςυγκεκριμζνο υλικό και να ηθτείται ειδικι ωσ προσ αυτό 

ςυναίνεςι του. Ρρόςκετθ χριςθ (πχ εκτζλεςθ άλλου είδουσ μετριςεων) ςε ιδθ ςυλλεγζν 

υλικό απαιτεί νζα ζγκριςθ. Σθμειϊνεται ότι το υλικό που δεν χρθςιμοποιικθκε μετά τθν 

ολοκλιρωςθ των μελετϊν, είτε καταςτρζφεται είτε φυλάςςεται με τρόπο που προςτατεφει 

τθν ανωνυμία των δοτϊν και τθ μθ εξουςιοδοτθμζνθ και ςφμφωνθ με τισ δεοντολογικζσ 

αρχζσ χριςθ του. 

Οι μθ παρεμβατικζσ κλινικζσ μελζτεσ που αφοροφν ανάλυςθ δεδομζνων ι αρχειοκζτθςθ 

ςτοιχείων αςκενϊν νοςοκομείου ςτα οποία δεν αποκαλφπτεται θ ταυτότθτα του αςκενοφσ 

απαιτοφν τθν ενθμζρωςθ και ζγκριςθ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου, 
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εκτόσ από τθν ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Ηκικισ και Δεοντολογίασ του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ. 

Για όλεσ τισ άλλεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ με ςυμμετζχοντεσ ανκρϊπουσ (π.χ. υγιι 

υποκείμενα από το γενικό πλθκυςμό, φοιτθτζσ, ομάδεσ αςκενϊν εκτόσ νοςοκομείων) που 

διεξάγονται υπό τθν ευκφνθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του Τμιματοσ, απαιτείται 

εκτόσ από τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των ατόμων που ςυμμετζχουν ςτο ερευνθτικό 

πρόγραμμα και θ ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Ηκικισ και Δεοντολογίασ του Τμιματοσ 

Νοςθλευτικισ. 

13. Εάν για τθν ζρευνα χρθςιμοποιοφνται πειραματόηωα, οι 3 αρχζσ που οι ερευνθτζσ 

καλοφνται να ςεβαςτοφν αφοροφν: α) τθν υιοκζτθςθ επιςτθμονικϊν μεκόδων που 

επιτρζπουν τθ ςυγκζντρωςθ ίδιων δεδομζνων από λιγότερα ηϊα, ι περιςςότερων 

δεδομζνων από τον ίδιο αρικμό ηϊων, β) τθν προτίμθςθ μεκόδων που δεν απαιτοφν τθ 

χριςθ πειραματόηωων, όπου αυτό είναι δυνατό, γ) τθ βελτίωςθ τθσ μεκοδολογίασ για 

τθ μείωςθ του πόνου ςτα ηϊα ι τθν ανακοφφιςθ από αυτόν. Οι ερευνθτζσ πρζπει να 

εξθγοφν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφν πειραματόηωα, το αναμενόμενο 

όφελοσ, τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςουν, κ.ά. Απαγορεφονται πειραματιςμοί 

ςτουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφνται είδθ ηϊων τθσ άγριασ πανίδασ που απειλοφνται με 

εξαφάνιςθ, εκτόσ αν θ ζρευνα ζχει ωσ αντικείμενο τθ διατιρθςθ των ηϊων αυτϊν (π. δ. 

160/1991). Τα αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ, ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να 

χρθςιμοποιοφνται ωσ πειραματόηωα (π. δ. 160/1991). 

Η ζρευνα ςε πειραματόηωα διζπεται από τουσ κανόνεσ που περιγράφονται ςτθ 

νομοκεςία, και ενςωματϊνουν τθν Οδθγία 2010/63/EU τθσ Ε.Ε. Σφμφωνα με τισ αρχζσ 

προςταςίασ ηϊων, θ ζρευνα κα πρζπει να ζχει ωσ γνϊμονα τθν θκικι μεταχείριςθ των 

ηϊων, το ςεβαςμό τθσ γενετικισ τουσ ταυτότθτασ, τθν επιλογι του κατάλλθλου για 

πειραματικοφσ ςκοποφσ είδουσ ηϊου.  
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

 
Ζ παξνύζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή απνηεινύλ ζπληδηνθηεζία ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ηνπ θνηηεηή. Οη 

πξναλαθεξόκελνη δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο 

(ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά) γηα δηδαθηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. ε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο, ν ζπγγξαθέαο, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο 

θαη ην ελ ιόγσ ηκήκα ηνπ ΔΚΠΑ.  

Ζ έγθξηζε ηεο παξνύζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο από ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο δελ 

ππνδειώλεη απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απόςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

-------------------------------------------------------------- 

Ο/Ζ ππνθαηλόκελνο/ε δειώλσ ππεύζπλα όηη ε παξνύζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία είλαη εμ’ νινθιήξνπ δηθό κνπ έξγν θαη ζπγγξάθεθε εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. Γειώλσ 

ππεύζπλα όηη θαηά ηε ζπγγξαθή αθνινύζεζα ηελ πξέπνπζα αθαδεκατθή 

δενληνινγία απνθπγήο ινγνθινπήο. Έρσ επίζεο απνθύγεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα 

πνπ ζπληζηά παξάπησκα ινγνθινπήο. Γλσξίδσ όηη ε ινγνθινπή κπνξεί λα επηζύξεη 

πνηλή αλάθιεζεο ηνπ πηπρίνπ κνπ. 

 

Τπνγξαθή 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν Φνηηεηή 
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Πεξίιεςε……………………………………………………………………………………… 

 

Abstract………………………………………………………………………………………… 

 

Παξάξηεκα…………………………………………………………………………………… 
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΟΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ……………………………………….    

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………  

 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

    ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Στθ ςελίδα αυτι αναγράφεται θ περίλθψθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ, 

μζχρι 300 λζξεισ (ζκταςθ : μια ςελίδα), θ οποία αναφζρεται ςτο αντικείμενο, τθ 

μεκοδολογία τα αποτελζςματα και τα γενικά ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ.  

Η περίλθψθ ακολουκεί τθ δομι τθσ εργαςίασ (Ειςαγωγι, Σκοπόσ, Μεκοδολογία, 

Αποτελζςματα, Συμπεράςματα και Λζξεισ κλειδιά). Θα πρζπει να αναγράφεται ςτο πάνω 

μζροσ Εκνικόν και Καποδιςτριακόν Ρανεπιςτιμιον Ακθνϊν, Τμιμα Νοςθλευτικισ, 

Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ,Κατεφκυνςθ , Ειδίκευςθ, Τίτλοσ Μεταπτυχιακισ 

Διπλωματικισ Εργαςίασ, ονοματεπϊνυμο μεταπτυχιακοφ φοιτθτι και Μεταπτυχιακι 

Διπλωματικι Εργαςία (βλζπε παράδειγμα παρακάτω για τθ μορφι και δομι τθσ Ελλθνικισ 

Ρερίλθψθσ).  
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NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 

FACULTY OF NURSING 

POSTGRADUATE PROGRAMME  

 

 

SPECIALIZATION: …………………………………… 

DIRECTION: ……………………………………………………. 

 

MASTER’S THESIS TITLE IN ENGLISH 

 

MASTER’S STUDENT FIRST AND LAST NAME 

 

ABSTRACT 

Στθ ςελίδα αυτι παρατίκεται θ περίλθψθ μεταφραςμζνθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Το Abstract 

ζχει τθν ίδια δομι με τθν Ελλθνικι περίλθψθ. Εδϊ αναφζρονται και οι αγγλικοί όροι των 

λζξεων – κλειδιϊν (keywords). Η περίλθψθ και οι λζξεισ κλειδιά ςτα αγγλικά δεν κα πρζπει 

να υπερβαίνουν τθ μια ςελίδα (βλζπε παράδειγμα παρακάτω για τθ μορφι και δομι τθσ 

Αγγλικισ Ρερίλθψθσ/ Abstract).   
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΟΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ    

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  

 

ΕΞΩΓΕΝΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΤΨΕΛΙΣΙΔΑ ΚΑΙ Η ΧΕΗ ΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

    ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ ΧΙΣΤΙΝΑ 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Ειςαγωγι: 
 
 
Σκοπόσ: 
 
 
Μεκοδολογία: 
 
 
Αποτελζςματα: 
 
 
Συμπεράςματα: 
 
 
Λζξεισ Κλειδιά: 
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 NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 

FACULTY OF NURSING 

POSTGRADUATE PROGRAMME  

 

 

SPECIALIZATION: PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIONS 

DIRECTION: CLINICAL NURSING 

 

EXOGENOUS ALLERGIC ALVEOLITIS AND ITS RELATION WITH RISK FACTORS IN 

GREECE 

 

PAPADOPOULOU CHRISTINA 

REGISTERED NURSE 

 

 

ABSTRACT 

 
Introduction - Background: 
 
 
Aim: 
 
 
Methodology: 
 
 
Results: 
 
 
Conclusions: 
 
 
Keywords: 
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΚΟΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  

 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 

Σίτλοσ Μεταπτυχιακισ Εργαςίασ:  

 

 

Ονοματεπϊνυμο Μεταπτυχιακοφ Φοιτθτι: 

 

 

Επιβλζπων Κακθγθτισ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΑΣΙΑ 
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Πίνακασ Περιεχομζνων 

1. Ειςαγωγι…………………………………………………………………………………. 

2. Σκοπόσ και επί μζρουσ ςτόχοι…………………………………………………. 

3. Συμβολι ςτθν Επιςτιμθ και τθν Ήδθ κεκτθμζνθ γνϊςθ 

4. Υλικό και Μζκοδοσ…………………………………………………….………….. 
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6. Βιβλιογραφία ……………………………………………………………………… 

7. Ραράρτθμα…………………………………………………………………………… 
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1. Ειςαγωγι 

Η ειςαγωγι πρζπει να είναι ςφντομθ και περιεκτικι. Σε αυτό το τμιμα γράφουμε γενικά 

ςτοιχεία για το κζμα με το οποίο κα αςχολθκοφμε. Μποροφμε να αναφζρουμε οριςμοφσ, 

επιδθμιολογικά ςτοιχεία, κλπ…… 

 

2. κοπόσ και Επιμζρουσ τόχοι 

Ο ςκοπόσ πρζπει να είναι ςφντομοσ και ξεκάκαροσ. 

Ρ.χ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ………. 

Ρ.χ. Σκοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν να αξιολογθκοφν οι γνϊςεισ ι οι αναφερόμενεσ πρακτικζσ και 

ςτάςεισ των νοςθλευτϊν ςτθν Ελλάδα, ςχετικά με……….  

 

Επιμζρουσ ςτόχοι 

Πχι υπερβολικά μεγάλοσ αρικμόσ (τρεισ ι τζςςερισ ςυνικωσ αρκοφν). Χρθςιμοποιείςτε τα 

ςωςτά ριματα ανάλογα με τον ςτόχο που επιδιϊκετε. 

 Καταςκευι ενόσ νζου εργαλείου που να εκτιμά τισ γνϊςεισ, τισ αναφερόμενεσ 

πρακτικζσ και τισ ςτάςεισ των νοςθλευτϊν ςτθν Ελλάδα με βάςθ τισ πιο πρόςφατεσ 

ενδείξεισ. 

 Ρεριγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και  του μεγζκουσ του προβλιματοσ ςχετικά 

με τθ δυνθτικι ζλλειψθ γνϊςεων.  

 

3. υμβολι ςτθν Επιςτιμθ και τθν Ήδθ κεκτθμζνθ γνϊςθ 

Αναφζρατε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ πιςτεφετε ότι θ μελζτθ είναι ςθμαντικι. Ρωσ κα 

βοθκιςει αυτι θ εργαςία; 

Ρχ Η παροφςα εργαςία μπορεί να ςυμβάλει ςτον προςδιοριςμό των νεότερων δεδομζνων 

και τάςεων ςτθ κεραπεία και πρόλθψθ. Θα βοθκιςει ςτθν ……. Θα ςυμβάλει ςτθν ανάδειξθ 

……. Μζςα από τθν εργαςία κα δθμιουργθκεί ……..  

 

4. Τλικό -Μζκοδοσ 

Αναφζρετε τθν μεκοδολογία και το υλικό που χρθςιμοποιιςατε για τθν εκπόνθςθ τθσ 

μελζτθσ. Στθ Μεκοδολογία πρζπει να γράψετε τον ερευνθτικό ςχεδιαςμό τθσ εργαςίασ 

ανάλογα με το είδοσ τθσ (π.χ. ςυςτθματικι αναςκόπθςθ, κλπ). Σε αυτι τθν περίπτωςθ κα 

πρζπει να εντοπίςουμε τισ ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τον ςκοπό του 

κζματοσ ι με τα ερευνθτικά ερωτιματα που εγείρονται από αυτόν. Δεν κα πρζπει να 

αναφερκοφμε ςε μθ ςχετικζσ μελζτεσ ι ζρευνεσ οι οποίεσ αποπροςανατολίηουν από τον 
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ςκοπό ι τουσ ςτόχουσ. Στθν μεκοδολογία κα πρζπει να αναφερκοφν οι λζξεισ κλειδιά και οι 

βάςεισ ςτισ οποίεσ ζγινε θ αναηιτθςθ, όπωσ οι CINAHL, SCOPUS, EBSCO, PUBMED, 

ΙΑΤΟΤΕΚ, GOOGLE SCHOLAR. Θα πρζπει να ορίςετε το χρονικό όριο αποκλειςμοφ των 

δθμοςιεφςεων και επίςθσ τθν γλϊςςα ςυγγραφισ. 

 

Κριτιρια Ζνταξθσ 

Σε αυτό το ςθμείο αναφζρονται τα προκακοριςμζνα κριτιρια για τθν επιλογι των 

δθμοςιευμζνων ερευνϊν που είναι ςχετικζσ με το κζμα τθσ αναςκόπθςθσ:  

1. Τα άρκρα να είναι δθμοςιευμζνα ςε ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά ςε ζγκριτα 

περιοδικά.  

2. Τα άρκρα να είναι γραμμζνα ςτθν ------ γλϊςςα. 

3. Η χρονολογία ςυγγραφισ των άρκρων να εκτείνεται ΑΡΟ ---- ΜΕΧΙ ----. 

4. Οι λζξεισ-κλειδιά των άρκρων να ζχουν ςχζςθ με το εννοιολογικό περιεχόμενο του 

τίτλου τθσ εργαςίασ 

 

Κριτιρια Αποκλειςμοφ 

1. Ο τίτλοσ του άρκρου να μθν είναι ςχετικόσ με τον προσ αναηιτθςθ αντικείμενο. 

2. Το δείγμα των ερευνϊν να αναφζρονταν ςε άλλεσ κατθγορίεσ αςκενϊν  από εκείνεσ 

που μασ ενδιαφζρουν. 

3. Να μθν ανικει ςτον ςυγκεκριμζνο τφπο ερευνϊν που αναηθτοφμε. 

5.Αναμενόμενα ι προςδοκϊμενα αποτελζςματα 

Εδϊ αναφζρουμε τι περιμζνουμε από τθ παροφςα εργαςία. 

 

6.Βιβλιογραφία 

Σφμφωνα με το ςφςτθμα Harvard ι το ςφςτθμα Vancouver. 

 

7.Παράρτθμα 

Σε αυτό το ςθμείο αναφζρουμε διάφορα ζγγραφα, όπωσ ερωτθματολόγια, ζντυπο 

ςυναίνεςθσ κλπ. 

 

 

 

 



Σελίδα 37 από 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 38 από 40 
 

Οδηγίεσ μορφοποίηςησ τεύχουσ  

Μεταπτυχιακήσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ  

 
Γενικότερα, ακολουκείτε το παρόν υπόδειγμα, όςο αφορά τθ μορφοποίθςθ (εξϊφυλλα, 

εςϊφυλλα, κλπ) τθσ εργαςίασ, τισ κενζσ ςελίδεσ, τα περικϊρια τθσ ςελίδασ, τισ κεφαλίδεσ 

και τα υποςζλιδα, τθ μορφι τθσ παραγράφου και των γραμματοςειρϊν, τισ λεηάντεσ ςε 

ςχιματα ι διαγράμματα, εικόνεσ και πίνακεσ, τθ μοναδικι αρίκμθςθ των λεηάντων, και ό,τι 

άλλο εμφανίηεται ςτο παρόν υπόδειγμα. Επιπλζον, ιδιαίτερθ προςοχι δϊςτε και ςτισ 

παρακάτω παρατθριςεισ:  

Σο τεφχοσ τθσ Μ.Δ.Ε.:  Το τεφχοσ τθσ Μ.Δ.Ε. κα πρζπει να μορφοποιθκεί ςφμφωνα με τα 

παρακάτω: Γραμματοςειρά Times New Roman ι Arial, Μζγεκοσ Γραμματοςειράσ 12, 

Διάςτιχο 1,5. Τα περικϊρια τθσ ςελίδασ πρζπει να είναι : 

Αριςτερά : 3,00cm  Δεξιά: 2,50 cm   Επάνω: 2,50 cm  Κάτω: 2,50cm  

Στθν αρχι του τεφχουσ κα πρζπει να υπάρχουν τα Ρεριεχόμενα ενϊ ςτο τζλοσ του 

Ρερίλθψθ, Abstract κακϊσ και Βιβλιογραφία Harvard ι Vancouver. 

Αρίκμθςθ ςελίδων: Η αρίκμθςθ των ςελίδων αρχίηει νοθτά από το 1ο εςϊφυλλο (ςελίδα 

τίτλου), χωρίσ δθλαδι να αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ ςελίδασ ςε αυτό. Επίςθσ, θ 

εκτφπωςθ τθσ εργαςίασ γίνεται ςτθ μια πλευρά του φφλλου. Η αρίκμθςθ πάντοτε 

τελειϊνει ςτθν τελευταία τυπωμζνθ ςελίδα.  

Λεηάντεσ: Κάκε ςχιμα (διάγραμμα, ςκαρίφθμα, ςυνάρτθςθ), εικόνα (φωτογραφία) και 

πίνακασ κα πρζπει να ζχει υποχρεωτικά μοναδικι αρίκμθςθ, ςτο ςφνολο τθσ εργαςίασ, και 

οπωςδιποτε λεηάντα. 

Ορολογία: Τθν πρϊτθ φορά που κα εμφανίηεται ςτο κείμενο ζνασ επιςτθμονικόσ όροσ, ο 

οποίοσ προζρχεται από μεταφραςμζνο ξζνο όρο, κα αναφζρεται δίπλα ςε παρζνκεςθ ο 

αντίςτοιχοσ ξενόγλωςςοσ όροσ. Στο τζλοσ τθσ εργαςίασ κα υπάρχει πίνακασ ορολογίασ με 

τισ αντιςτοιχίςεισ των ελλθνικϊν και ξενόγλωςςων όρων.  

Βιβλιοδεςία: Το Εξϊφυλλο κα πρζπει να είναι Κιτρινωπό (μπλε για τισ διδακτορικζσ 

διατριβζσ) και οι  πρϊτεσ ςελίδεσ να είναι ςφμφωνα με το δείγμα. Στθ ράχθ του τεφχουσ κα 

αναγράφεται: 

 Στο επάνω μζροσ: ΜΔΕ (για τισ Μεταπτυχιακζσ Διπλωματικζσ Εργαςίεσ) ι Δ.Δ. (για 

τισ Διδακτορικζσ Διατριβζσ). 
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 Στο μζςον, κατά μικοσ τθσ ράχθσ: το ονοματεπϊνυμο του φοιτθτι, 

 Στο κάτω μζροσ: ΑΘΗΝΑ και το ζτοσ ολοκλιρωςθσ κατάκεςθσ του τόμου. 

Στο τζλοσ τθσ εργαςίασ να υπάρχει ζνα λευκό φφλλο. 

Ράχθ του τόμου: 
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Οδηγίεσ για την παρουςίαςη 

 Μεταπτυχιακήσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ  
 

Αφοφ κακοριςτεί θ θμερομθνία παρουςίαςθσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ, 

με μζριμνα του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι , ενθμερϊνεται θ Γραμματεία του ΡΜΣ (κ. Ναυςικά 

Βιολάκθ ,κ. Ευκυμία Ραπανικολάου) ϊςτε να γίνει κράτθςθ αίκουςασ για τθν παρουςίαςθ. 

Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κατά τθν θμζρα τθσ παρουςίαςθσ τθσ Μεταπτυχιακισ 

Διπλωματικισ Εργαςίασ κα πρζπει να ζχει μαηί του: 

1. Δφο (2) τεφχθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ (επιπλζον των τριϊν για τα 

μζλθ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ), ζνα για τθ Γραμματεία για να βακμολογθκεί και 

υπογραφεί από τθν Εξεταςτικι Επιτροπι και ζνα για τθ Βιβλιοκικθ Επιςτθμϊν Υγείασ. 

2. Ζνα (1) ζντυπο Ρρακτικοφ Κρίςθσ ΜΔΕ για να ςυμπλθρωκεί και υπογραφεί από τθν 

Εξεταςτικι Επιτροπι. 

3. Ζνα (1) ςυμπλθρωμζνο ζντυπο Δελτίου Ραρακολοφκθςθσ για Απονομι Μεταπτυχιακοφ 

Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ για να υπογραφεί από τον Επιβλζποντα Κακθγθτι και τον 

Μεταπτυχιακό Φοιτθτι. 

4. Μια  (1) Αναλυτικι Βακμολογία των μακθμάτων από τθ  Γραμματεία του Τμιματοσ για 

να υπογραφεί από τον Επιβλζποντα Κακθγθτι και τον Μεταπτυχιακό Φοιτθτι. 

5. Δφο (2) CDs που κα περιζχουν τθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία ςε θλεκτρονικι 

μορφι και κα φζρουν ετικζτα που κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του φοιτθτι και ο 

τίτλοσ τθσ εργαςίασ (ζνα για τθ Γραμματεία του Τμιματοσ και ζνα για τθ Βιβλιοκικθ 

Επιςτθμϊν Υγείασ). 

Πλα τα παραπάνω μετά το πζρασ τθσ παρουςίαςθσ κα παραδίδονται ςτθν Γραμματεία του 

ΡΜΣ (κ. Ναυςικά Βιολάκθ, κ. Ευκυμία Ραπανικολάου). 

 

 


