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ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΟΝΗΗ 

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΊΑ 

Δηζαγωγή 

O παξψλ νδεγφο Δθπφλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Γ.Δ) δεκηνπξγήζεθε απφ ηα 

κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο (.Δ) ηνπ Π.Μ. Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή θαη 

Ννζειεπηηθή Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Αηηηθήο κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ φινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο έηζη ψζηε φιεο νη Γ.Δ ηνπ Π.Μ. λα 

έρνπλ παξφκνηα δνκή, κνξθή θαη εκθάληζε. Η Γ.Δ πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ηεο αξηηφηεηα θαη πξσηνηππία θαη παξάιιεια λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξναγσγή ηεο γλψζεο  ζην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη. Σα επηζηεκνληθά ζηνηρεία ηεο 

Γ.Δ πξέπεη λα είλαη έγθπξα ,θαηαγεγξακκέλα θαη ειέγμηκα. Σν θείκελν πξέπεη λα 

είλαη άξηην, ρσξίο νξζνγξαθηθά ζπληαθηηθά θαη λνεκαηηθά ιάζε. 

Η Γ.Δ είλαη κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ.. Απνηειεί επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

θνηηεηή θαη απνηειεί πξντφλ πλεπκαηηθήο ηνπ ηδηνθηεζίαο. Ο θνηηεηήο νθείιεη λα 

αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ κηα επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε θαη ηνπο θαλφλεο 

ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο γηα ηελ απνθπγή ινγνθινπήο. Σα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ηεο Γ.Δ αλήθνπλ ζην θνηηεηή, ζηελ Σξηκειή  Δπηηξνπή θαη ζην Π.Μ..  

Γε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ή νιφθιεξε ε εξγαζία ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή.  

Οη θνηηεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ε Γ.Δ ζα ειέγρεηαη γηα πιαγηάξηζκα 

(αληηγξαθή). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πιαγηάξηζκα ην Π.Μ. κπνξεί λα νξίζεη 

θπξψζεηο, φπσο αιιαγή ζέκαηνο Γ.Δ, αθχξσζε ηεο Γ.Δ ή/θαη παξαπνκπή ηνπ 

θνηηεηή ζε άιια φξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  
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1. Επιλογή και οριςμόσ  θέματοσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ 

Ο θνηηεηήο ζπκπιεξψλεη ην Έληππν: Αίηεζε Αλάιεςεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, 

ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο Γ.Δ θαη ν πξνηεηλφκελνο 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο θαη επηζπλάπηεη πεξίιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο εξγαζίαο(ηίηινο, 

ζχληνκε πεξηγξαθή,  ζθνπφο, ζεκαληηθφηεηα γηα ηε λνζειεπηηθή επηζηήκε θαη ηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλνηηθήο λνζειεπηηθήο). 

Η Αίηεζε Αλάιεςεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ 

Π.Μ. θαη εγθξίλεηαη απφ ηε .Δ ε νπνία νξίδεη ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή 

θαη ζηε ζπλέρεηα ν νξηζκφο επηθπξψλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

Ννζειεπηηθήο. Ο Δπηβιέπσλ ηεο Γ.Δ πξέπεη λα είλαη κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, 

θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ θαη λα αλήθεη ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Π.Μ.. Απφ ηα άιια δχν 

κέιε ηεο Σξηκεινχο  Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπιάρηζηνλ ην έλα  πξέπεη λα είλαη 

κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ελψ ην άιιν κπνξεί λα είλαη κέινο ΓΔΠ άιινπ Σκήκαηνο 

ηνπ ΠΑ.Γ.Α ή άιισλ ΑΔΙ, σζηφζν φινη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη 

αλήθνπλ ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Π.Μ.. Ο θάζε δηδάζθσλ δελ κπνξεί λα επηβιέπεη 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηέζζεξηο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ ηδίνπ έηνπο. Οη θνηηεηέο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλν Δπηβιέπνληα. Η εθπφλεζε Γ.Δ 

είλαη αηνκηθή εξγαζία. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ν ξφινο ηνπ Δπηβιέπνληα θαζεγεηή είλαη λα θαζνδεγεί θαη λα 

ζπκβνπιεχεη ην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ.  

 

2. Είδη Διπλωματικών Εργαςιών 

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

εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα θαη λα αθνξά α) εξεπλεηηθή κειέηε ή β) κεηα-αλάιπζε ή γ) 

ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε. Γελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ε απιή αλαζθφπεζε. 

Δξεπλεηηθέο πηινηηθέο κειέηεο γίλνληαη επίζεο δεθηέο. 
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3. Σν Δξεπλεηηθό Πξωηόθνιιν. 

Σν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν θαηαηίζεηαη απφ ην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή καδί κε ηελ 

Αίηεζε Καηάζεζεο Πξσηνθφιινπ ζηε γξακκαηεία ηνπ Π.Μ. θαη ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηε .Δ. Έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε απφ ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή. 

Σν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν πξέπεη λα έρεη ηελ αθφινπζε δνκή:  

 

ΔΛΙΓΑ ΣΙΣΛΟΤ  

Καηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ν ηίηινο ηεο Γ.Δ. 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ 

χληνκε Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο  

1. Γηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο (νξηζκνί, βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, 

επηδεκηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά) 

2. εκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο γηα ηε Ννζειεπηηθή θαη ηε Γεκφζηα Τγεία 

3. ρέζε κε ηελ λνζειεπηηθή πξαθηηθή ζε εζληθφ ή/θαη δηεζλέο επίπεδν 

 

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ   

θνπφο ηεο κειέηεο  

Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα (κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα)  ή εξεπλεηηθή 

Τπφζεζε 

Μεζνδνινγία 

 Δίδνο Μειέηεο  

 Δξεπλεηηθφ Πεδίν θαη Υξφλνο δηεμαγσγήο κειέηεο 

 Γείγκα-Γεηγκαηνιεπηηθή Μέζνδνο (πρ Σπραία, Δπθνιίαο θηι)  

 Κξηηήξηα εηζαγσγήο ή απνθιεηζκνχ αηφκσλ απφ ηελ κειέηε 

 Παξνπζίαζε Δξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (πρ εξσηεκαηνιφγην, ζπλέληεπμε) ή 

αδξή πεξηγξαθή ηνπ εξγαιείνπ πνπ ζα παξαρζεί θαηά ηελ κειέηε. 

 Γηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ  

 Θέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο 

 ηαηηζηηθή αλάιπζε  
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 Υξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο θαη πξνυπνινγηζκφο εθφζνλ πξφθεηηαη λα 

θαηαηεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε 

Βηβιηνγξαθία (πξνηείλεηαη λα είλαη ην ζχζηεκα Harvard) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1. Δξσηεκαηνιφγην (αλ ππάξρεη) 

2. Έληππν Δλεκέξσζεο θαη πγθαηάζεζεο πκκεηέρνληα  

 

4. Μνξθή Γηπιωκαηηθήο Δξγαζίαο 

Απφ ηελ .Δ ηνπ Π.Μ. πξνηείλεηαη ε αθφινπζε κνξθή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο: 

 

ειίδα ηίηινπ/εμώθπιιν  

Καηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ν ηίηινο ηεο Γ.Δ 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α). 

 

Πξώην εζώθπιιν  

Δίλαη φκνην κε ηε ζειίδα ηίηινπ/εμψθπιιν  

 

Γεύηεξν εζώθπιιν  

Αλαθέξεη κφλν ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Β). 

 

Σξίην εζώθπιιν: 

ην θάησ κεξνο ηεο ζειίδαο αλαγξάθεηαη: 

Copyright © νλνκαηεπψλπκν, 2019 

Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved. Η παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο θαη Ννζειεπηηθήο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο 

ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο. Η έγθξηζή ηεο δελ ππνδειψλεη απαξαηηήησο θαη ηελ απνδνρή ησλ απφςεσλ 

ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. 

Βεβαηψλσ φηη ε παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη απνηέιεζκα δηθήο 

κνπ δνπιεηάο θαη δελ απνηειεί πξντφλ αληηγξαθήο. ηηο δεκνζηεπκέλεο ή κε 
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δεκνζηεπκέλεο πεγέο πνπ αλαθέξσ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη εηζαγσγηθά, φπνπ απαηηείηαη, 

θαη έρσ παξαζέζεη ηηο πεγέο ηνπο ζην ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ). 

 

Πξόινγνο 

Δπραξηζηίεο 

 

Πεξηερόκελα 

 

Καηάινγνο Πηλάθωλ (όηαλ ππάξρνπλ πίλαθεο) 

Καηάινγνο δηαγξακκάηωλ (όηαλ ππάξρνπλ δηαγξάκκαηα) 

Καηάινγνο ζρεκάηωλ (όηαλ ππάξρνπλ ζρήκαηα  

Καηάινγνο ζπληνκεύζεωλ (όηαλ ππάξρνπλ ζπληνκεύζεηο) 

 

Δηζαγωγή 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ  

Σν γεληθφ κέξνο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 15-20 ζειίδεο θαη λα πεξηιακβάλεη ηε 

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

θεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζέκαηνο. 

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 

θνπφο  

Μεζνδνινγία 

 Δξεπλεηηθφ Πεδίν θαη Υξφλνο δηεμαγσγήο κειέηεο 

 Γείγκα-Γεηγκαηνιεπηηθή Μέζνδνο (πρ Σπραία, Δπθνιίαο θηι)  

 Κξηηήξηα εηζαγσγήο ή απνθιεηζκνχ αηφκσλ απφ ηελ κειέηε 

 Παξνπζίαζε Δξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (πρ εξσηεκαηνιφγην, ζπλέληεπμε) 

 Γηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ  

Θέκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο 

ηαηηζηηθή αλάιπζε  

Γηάγξακκα ξνήο θαη αλαιπηηθνί πίλαθεο (γηα ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε) 

Απνηειέζκαηα 

πδήηεζε 

Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο 
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πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

Βηβιηνγξαθία 

Πεξίιεςε Διιεληθή θαη ιέμεηο θιεηδηά (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ) 

Πεξίιεςε Αγγιηθή θαη ιέμεηο θιεηδηά (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ) 

 

Παξάξηεκα 

Άδεηα ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν δηελεξγήζεθε ε κειέηε  

Άδεηα γηα ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ ην δεκηνπξγφ ηνπο θαη φπνπ 

ελδείθλπηαη θαη απφ ηνλ εξεπλεηή πνπ έθαλε ηελ ζηάζκηζε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Έληππν ζπλαίλεζεο 

Πιήξεο κνξθή ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

Η πξψηε ζειίδα ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ εθφζνλ έρεη δεκνζηεπζεί ή ε 

απνδνρή δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ ζε έγθξηην πεξηνδηθφ. 

 

5. Βηβιηνγξαθία 

Η πξνηεηλφκελε κνξθή ζπγγξαθήο ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη ην ζχζηεκα Harvard. 

Απνδεθηφ είλαη θαη ην ζχζηεκα Vancouver, εθφζνλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη ν 

Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ην ζπλαπνθαζίζνπλ. 

(Πξνηείλεηαη ην ζχζηεκα APA 6
th

edition) 

6. Μνξθνπνίεζε ηεο Γ.Δ 

Η Γ.Δ αλαπαξάγεηαη ζε ιεπθφ ραξηί κεγέζνπο Α4 θαη εθηχπσζε κηαο φςεο. 

Σα πεξηζψξηα ηεο ζειίδαο πξέπεη λα είλαη:  

Αξηζηεξά : 3,00cm  Γεμηά: 2,50 cm   Δπάλσ: 2,50 cm  Κάησ: 2,50cm 

Η Γξακκαηνζεηξά πξνηείλεηαη λα είλαη Times New Roman 12 θαη ην Γηάζηηρν 1,5. 

Πιήξεο ζηνίρηζε θεηκέλνπ. 

Οη ζειίδεο αξηζκνχληαη κε αξαβηθνχο αξηζκνχο θάησ δεμηά ηεο ζειίδαο. 

Κάζε θεθάιαην αξρίδεη ζε λέα ζειίδα. Η ρξήζε ρξσκάησλ ζε γξακκαηνζεηξέο θαη ε 

ππνγξάκκηζε δελ επηηξέπνληαη. 
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Σν θείκελν πξέπεη λα ρσξίδεηαη ζε παξαγξάθνπο, λα είλαη θαηαλνεηφ θαη πεξηεθηηθφ. 

Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε ηεο Ννζειεπηηθήο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο θαη ε 

επηζηεκνληθή δηαηχπσζε. 

Πξνηείλεηαη ε ρξήζε γ΄ πξνζψπνπ εληθνχ, γ΄ πξνζψπνπ πιεζπληηθνχ ή παζεηηθή 

ζχληαμε. 

 

Σελ εκέξα  ππνζηήξημεο ηεο Γ.Δ, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 

4 αληίηππα ηεο ΓΔ ζηελ Σξηκειή επηηξνπή θαζψο θαη 2CDs ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ 

ηελ Γ.Δ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Οη Γ.Δ, εθφζνλ εγθξηζνχλ, αλαξηψληαη ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΠΑ.Γ.Α. Δπίζεο γίλεηαη 

ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο Γ.Δ ζην Φεθηαθφ Απνζεηήξην ηνπ Ιδξχκαηνο ζχκθσλα κε 

ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΠΑ.Γ.Α.  

Η εθηππσκέλε Γ.Δ πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

πγθεθξηκέλα:  

Δμψθπιιν ζε ρξψκα γαιάδην (ηχπνπ κάξκαξν) 

Δμψθπιιν κε ζπγθεθξηκέλε δνκή φπσο θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα  

ηε ξάρε ζηνπ Σφκνπ λα αλαγξάθνληαη κε ηε ζεηξά απφ θάησ πξνο ηα επάλσ, ηα 

αθφινπζα: ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ (ΚΔΦΑΛΑΙΑ) 

ΜΓΔ  

Έηνο    

 

7. Οινθιήξωζε Γ.Δ θαη Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιόγεζεο 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πξέπεη λα παξαδψζεη ηελ Γ.Δ ζηνλ Δπηβιέπνληα 

θαζεγεηή γηα δηφξζσζε, ηνπιάρηζηνλ 1κήλα πξηλ απφ ηελ θξίζε ηεο. 

Όηαλ ν Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ζεσξήζεη φηη ε Γ.Δ έρεη νινθιεξσζεί, ηφηε ν 

κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζπκπιεξψλεη ηελ Αίηεζε Τπνζηήξημεο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα θαζεγεηή θαη θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ Π.Μ. θαη επηθπξψλεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.  

Γηα λα εγθξηζεί ε εξγαζία πξνο θξίζε, ν θνηηεηήο νθείιεη λα αμηνπνηήζεη ηα 

επξήκαηα ηεο κειέηεο ηνπ θαη λα ζπληάμεη επηζηεκνληθφ άξζξν, ην νπνίν ζα 

ππνβάιεη πξνο δεκνζίεπζε ζε έγθξηην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ζπλαθέο κε ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ., ην νπνίν θαη ζα γίλεη απνδεθηφ. ε εηδηθέο 
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πεξηπηψζεηο, δχλαηαη κε απφθαζε ηεο .Δ λα γίλεηαη απνδεθηή θαη κφλνλ ε 

πηζηνπνίεζε θαηάζεζεο ηνπ άξζξνπ πξνο αμηνιφγεζε.  

Η Γ.Δ παξαδίδεηαη ζηα κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ 

ηελ ππνζηήξημή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ρξφλν λα ηε κειεηήζνπλ.  

Η παξνπζίαζε ηεο Γ.Δ γίλεηαη απφ ην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο 

Δπηηξνπήο θαη θάζε άιινπ ελδηαθεξφκελνπ. Γηα ηελ παξνπζίαζε απαηηείηαη ε ρξήζε 

ηνπ powerpoint. Η δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο είλαη 20 ιεπηά θαη αθνινπζεί 

ζπδήηεζε.  

Η Γ.Δ βαζκνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα 0-10. Σελ εκέξα ηεο ππνζηήξημεο ηεο Γ.Δ ε 

Σξηκειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπκπιεξψλεη ην Έληππν Αμηνιφγεζεο ηεο Γ.Δ, ζην 

νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ν βαζκφο θάζε κέινπο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο θαη ν κέζνο 

φξνο απηψλ απνηειεί ην βαζκφ ηεο Γ.Δ.  

Η Γ.Δ. παξαδίδεηαη εληφο έμη κελψλ απφ ηελ αλάιεςή ηεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 

6 κελψλ θαη κφλν γηα εηδηθνχο ιφγνπο γίλεηαη αίηεζε απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή 

πξνο ηελ . Δ. θαη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο, δίδεηαη παξάηαζε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΔΞΧΦΤΛΛΟ Γ.Δ  

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ  

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 

 

 

Σίηινο 

(πεδά, bold, Times New Roman 14) 

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ 

(θεθαιαία, bold, TimesNewRoman 12) 

 

Δηδηθφηεηα κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή (πεδά, TimesNewRoman 12) 

 

 

 

 

Αζήλα, Μήλαο έηνο  
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Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο  

Ολνκαηεπψλπκν θαζεγεηή/ Βαζκίδα /Σκήκα /Παλεπηζηήκην, κέινο Σξηκεινχο   

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο  
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