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ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στον οδηγό εκπόνησης και συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας παρουσιάζονται οι 

προδιαγραφές για την δομή και το περιεχόμενο, καθώς και ειδικές μεθοδολογικές 

οδηγίες για τη συγγραφή των βασικών τμημάτων της πτυχιακής εργασίας.  

Η εκπόνηση και η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας αποτελεί το τελικό 

στάδιο της θεωρητικής προετοιμασίας του τελειόφοιτου στο γνωστικό αντικείμενο της 

Νοσηλευτικής.  

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι αυτοδύναμη επιστημονική εργασία 

δημιουργικού χαρακτήρα, η εκπόνηση της οποίας αποτελεί αποτέλεσμα της αναλυτικής 

και συνθετικής ικανότητας του φοιτητή, της δυνατότητάς του να χρησιμοποιεί όλο το 

φάσμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που έλαβε κατά τη διάρκεια των σπουδών του για 

την ανάπτυξη ενός επίκαιρου θέματος. Η αντιστοιχία του περιεχομένου και της 

ποιότητας της πτυχιακής εργασίας στις απαιτήσεις των προδιαγραφών του Τμήματος 

και η επιτυχής παρουσίασή της πιστοποιούν την υψηλή προετοιμασία του πτυχιούχου 

στην εφαρμογή της Νοσηλευτικής επιστήμης. 

Η Πτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την 

απόκτηση του πτυχίου. Συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού των φοιτητών 

και αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες (δ=20 Π.Μ.).   

Αποτελεί μια αναλυτική και σύνθετη εργασία που σχετίζεται με όλο το φάσμα 

της Νοσηλευτικής Επιστήμης και μπορεί να αφορά σε βιβλιογραφική ανασκόπηση ή σε 

έρευνα.  

Η ΠΕ εκπονείται από έναν ή δύο φοιτητές όταν πρόκειται για βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ή μέχρι τρεις φοιτητές όταν πρόκειται για ερευνητική εργασία. 
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ΣΚΟΠΟΣ 

 

Η Πτυχιακή Εργασία έχει σκοπό:  

 Να βοηθήσει το φοιτητή να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την επιστημονική του εξέλιξη. 

 Να κατανοήσει τη σχέση της έρευνας με την κλινική πρακτική. 

 Να μάθει να αξιοποιεί τις βιβλιογραφικές πηγές αναπτύσσοντας κριτική 

σκέψη και επαγγελματική συνείδηση και να αποκτήσει την πρόσφατη γνώση 

για το υπό μελέτη φαινόμενο, όπως αυτή προκύπτει μέσα από την ελληνική 

και διεθνή βιβλιογραφία. 

 Να προσεγγίσει και να προβληματιστεί για φαινόμενα που απαντώνται συχνά 

στην καθημερινή πρακτική, αποκτώντας γνώσεις και εμπειρία.  

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ) 

 

1. Η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας γίνεται κατά τη διάρκεια του τέταρτου 

έτους σπουδών (αρχή Ζ΄ εξαμήνου) ώστε να έχει αποκτήσει ο φοιτητής τις 

απαραίτητες γνώσεις, τόσο για την ανασκόπηση, όσο και για τη διαπραγμάτευση 

ερευνητικού θέματος (Κανονισμός Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας, άρθρο 15,§ 5). 

2. Η κατάθεση των αιτήσεων ανάληψης της πτυχιακής εργασίας γίνεται στην 

αρχή κάθε εξαμήνου (Οκτώβρη ή Μάρτη) σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται 

από τη Γραμματεία. Μετά το σχετικό έλεγχο οι αιτήσεις προωθούνται στον Τομέα 

Μαθημάτων, ορίζεται ο Επιβλέπων Καθηγητής και ακολουθεί η έγκριση από τη 

Συνέλευση του Τμήματος. 

3. Ως ημερομηνία έναρξης υπολογίζεται η ημερομηνία της αίτησης ανάληψης 

Πτυχιακής Εργασίας. Ο χρόνος εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται ως ένα 

έτος (το μέγιστο). Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, ο φοιτητής καταθέτει αίτηση 

παράτασης, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, την οποία υπογράφει και ο Καθηγητής.  

4. Η επικοινωνία φοιτητή και επιβλέποντα Καθηγητή οφείλει να είναι συχνή 

και στην πρώτη συνάντηση καταρτίζεται πλάνο προόδου της πτυχιακής εργασίας. Με 

την έναρξη της συνεργασίας Εκπαιδευτικού και Φοιτητή συμπληρώνεται το Δελτίο 

Συνεργασίας (βλ. Παράρτημα εγγράφων) το οποίο θα φέρει τις πρωτότυπες 
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υπογραφές του επιβλέποντος Καθηγητή και του φοιτητή. Ο ρόλος του εισηγητή είναι 

να συμβουλεύει, να καθοδηγεί και να διευκολύνει το φοιτητή κατά την εκπόνηση της 

εργασίας του. Οι συναντήσεις επιβλέποντα και φοιτητή γίνονται στο χώρο του Τ.Ε.Ι., 

σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες που δέχεται ο καθηγητής τους φοιτητές. 

Συναντήσεις δε γίνονται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, των διακοπών και των 

αργιών. Ο επιβλέπων οφείλει να επιστρέφει τη διορθωμένη εργασία στο φοιτητή σε 

διάστημα που να μη ξεπερνάει τις 20 ημέρες. Δεν προβλέπεται αλλαγή εισηγητή 

παρά μόνο αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι και πάντα μετά από αίτηση 

του φοιτητή ή του Επιβλέποντα Καθηγητή και σχετική απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των σπουδαστών στις υποχρεώσεις που 

απαιτεί η εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας, ο επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί να 

ζητήσει τη διακοπή της συνεργασίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται και η 

συμπλήρωση αίτησης διακοπής της ΠΕ και η υποβολή της στη Γραμματεία του 

Τμήματος. 

Ο φοιτητής οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις του Καθηγητή για να μην υπάρχουν 

προβλήματα στη συνεργασία και να τηρεί το χρονοδιάγραμμα για την έγκαιρη 

ολοκλήρωση της εργασίας. 

Αν η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται από ομάδα φοιτητών και η μεταξύ τους 

συνεργασία είναι προβληματική, τότε μπορεί να αποχωρήσει κάποιο μέλος και να 

αναλάβει στο επόμενο εξάμηνο άλλο θέμα Πτυχιακής Εργασίας με άλλον 

Επιβλέποντα Καθηγητή.   

5. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος κάθε εξάμηνο 

επικαιροποιούν και προτείνουν θέματα που ανακοινώνονται έγκαιρα στους φοιτητές 

(Κανονισμός Σπουδών ΤΕΙ Αθήνας, άρθρο 15,§ 1).  

6. Το θέμα που θα επιλέξει ο φοιτητής από τη δεξαμενή θεμάτων που 

διαμορφώνεται κάθε εξάμηνο ή έτος από τους διδάσκοντες Καθηγητές θα πρέπει να 

έχει άμεση σχέση με τη νοσηλευτική και τον πολυδιάστατο ρόλο του νοσηλευτή και 

να μην έχει ανατεθεί σε άλλο φοιτητή την τελευταία διετία, σύμφωνα με το μητρώο 

Πτυχιακών Εργασιών που τηρείται από τη Γραμματεία. Σε συνεννόηση με τον 

καθηγητή, ο φοιτητής μπορεί να κάνει τις δικές του προτάσεις και να έχει 

πρωτεύοντα ρόλο στην τελική διαμόρφωσή του.  
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Μετά την ανακοίνωση των θεμάτων οι φοιτητές επιλέγουν θέμα, 

κατεβάζουν από το site της Γραμματείας ή του Τμήματος το αντίστοιχο έντυπο 

διαδικασίας ISO (EN 24-1) για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας, το 

συμπληρώνουν, το υπογράφουν και το καταθέτουν στη Γραμματεία. Στη 

συνέχεια, ο υπεύθυνος του Τομέα ορίζει Επιβλέποντα Καθηγητή σχετικό με το 

γνωστικό αντικείμενο της ΠΕ και, μετά την έγκριση της Συνέλευσης του 

Τμήματος, ανακοινώνει τους ορισμούς στους φοιτητές. 

 

7. Ανάλογα με το αντικείμενο της ΠΕ, μπορεί να γίνει ανάληψη κοινού 

θέματος από δύο ή τρεις φοιτητές. Προτείνεται οι φοιτητές να είναι έως τρεις σε 

περίπτωση ερευνητικού θέματος. Η κατανομή εργασίας σε κάθε έναν χωριστά είναι 

απαραίτητη. 

 8. Μετά την ολοκλήρωση της Π.Ε. και ύστερα από την ενυπόγραφη έγκριση 

του επιβλέποντα καθηγητή κατατίθεται στη Γραμματεία από τον φοιτητή Αίτηση 

εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας (Έντυπο διαδικασίας ISO EN 24-2) σε ημέρες και 

ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.  

 

Οι πτυχιακές εργασίες παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται 

από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνονται έγκαιρα σε φοιτητές και 

Καθηγητές. Ο Υπεύθυνος του Τομέα ορίζει τριμελή επιτροπή της οποίας ένα μέλος 

είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής και καταρτίζει πρόγραμμα παρουσίασης των 

πτυχιακών εργασιών σε συγκεκριμένο χώρο, ημερομηνία και ώρα. Την παρουσίαση 

μπορούν να παρακολουθήσουν και άλλοι φοιτητές και μέλη ΕΠ, αν το επιθυμούν. Η 

διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά και γίνεται σε μορφή 

power point, με τις διαφάνειες κατάλληλα διαμορφωμένες για την παρουσίαση. Η 

εξεταστική επιτροπή υποβάλλει στη συνέχεια στους φοιτητές ερωτήσεις προκειμένου 

να διαπιστωθεί η γνώση του θέματος. 

 

9. Πριν την εξέταση παραδίδεται σε κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής, 

τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν, αντίγραφο της Πτυχιακής Εργασίας σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD). Επίσης ένα αντίγραφο (CD) Πτυχιακής Εργασίας εγκεκριμένο και 

υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα Καθηγητή, καθώς και το Πρακτικό της 

Επιτροπής αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας (ISO ΕΝ24-3) με το μέσο όρο των 
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τριών αξιολογητών παραδίδονται στη Γραμματεία, μετά την παρουσίαση του 

θέματος.  

10. Στην περίπτωση που η Πτυχιακή Εργασία αξιολογηθεί με βαθμό 

μικρότερο του πέντε (5) και κριθεί ελλιπής, ο φοιτητής, αφού κάνει τις απαραίτητες 

διορθώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις, καταθέτει και παρουσιάζει εκ νέου την 

εργασία του μετά ένα μήνα, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών. 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα της πτυχιακής εργασίας ανήκουν στο 

φοιτητή, στον Επιβλέποντα Καθηγητή και στο Τμήμα. Επομένως δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μέρος ή ολόκληρη η εργασία χωρίς την έγγραφη άδεια του 

φοιτητή και του Καθηγητή.  

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η Πτυχιακή Εργασία μπορεί να αποτελεί έρευνα ή ανασκόπηση σε ένα συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτική Επιστήμης. Η ανασκόπηση θα περιλαμβάνει 

πλήρη ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 

τεκμηριωμένες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα επί του θέματος. Το σχέδιο της 

εργασίας δεν είναι δεδομένο και στατικό αλλά εξαρτάται από το θέμα και το είδος της 

εργασίας. Ωστόσο η βασική δομή της μπορεί να είναι:  

Εξώφυλλο  

Ευχαριστίες (προαιρετικά) 

Πρόλογος  

Πίνακας περιεχομένων 

Εισαγωγή 

Γενικό μέρος (λεπτομερής ανάλυση του θέματος) 

Ειδικό μέρος (σκοπός, μεθοδολογία, αποτελέσματα ανασκόπησης, συζήτηση) 

Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Περίληψη (στα ελληνικά και προαιρετικά στα αγγλικά) 

Βιβλιογραφία 

Παράρτημα  
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Εξώφυλλο 

Το εξώφυλλο της εργασίας πρέπει να είναι λευκού χρώματος χωρίς εικόνες 

και σχέδια και να αναγράφεται το Ίδρυμα, η Σχολή, το Τμήμα, ο τίτλος της εργασίας 

και το ονοματεπώνυμο του φοιτητή. Επίσης, πρέπει να αναγράφεται ο τόπος και η 

χρονολογία εκπόνησης της εργασίας.    

Ο τίτλος είναι μια ατελής φράση χωρίς ρήμα, χωρίς συντομογραφίες και χωρίς 

περιττές λέξεις. Θα πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια το περιεχόμενο της εργασίας και 

να καθοδηγεί το φοιτητή. 

 

Εσώφυλλο 

Στη σελίδα μετά το εξώφυλλο πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 

Εισηγητή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.   

 

Ευχαριστίες 

Οι ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της Πτυχιακής 

Εργασίας είναι σημαντική αναγνώριση εκ μέρους του φοιτητή και δεν πρέπει να 

ξεπερνούν τη μία σελίδα. 

 

Πρόλογος 

Στον πρόλογο αναφέρονται οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου θέματος και 

δίνονται πολύ γενικές πληροφορίες για το αντικείμενο της μελέτης. Έχει προσωπικό 

χαρακτήρα (δεν περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές), είναι σύντομος και δεν 

ξεπερνά τη μία σελίδα. Στο τέλος του προλόγου μπορούν να ενσωματωθούν και οι 

ευχαριστίες.  

 

Πίνακας περιεχομένων 

Ο πίνακας περιεχομένων με την ένδειξη της αντίστοιχης σελίδας πρέπει να 

είναι ακριβής και η δόμησή του πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να 

διακρίνονται οι τίτλοι των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων. Η αρίθμησή τους γίνεται 

σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα. Ο τίτλος των κεφαλαίων γράφεται με κεφαλαία 

γράμματα. Ο τίτλος των υποκεφαλαίων γράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της 

κάθε λέξης. Κάθε κεφάλαιο αρχίζει από καινούργια σελίδα. 
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1. 

1.1. 

1.2. 

1.3 

1.3.1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.2.1. 

 

Εισαγωγή  

Η εισαγωγή αποτελεί οργανικό τμήμα της πτυχιακής εργασίας και 

περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του θέματος και αναφορά στη σημαντικότητά του 

σε σχέση με τη νοσηλευτική επιστήμη. Αν πρόκειται για ερευνητικό θέμα, στην 

εισαγωγή αναπτύσσεται το ερευνητικό ζητούμενο της μελέτης με συνοπτικό και 

σαφή τρόπο και διατυπώνεται ο στόχος, καταθέτοντας ερωτήματα προς διερεύνηση.  

Η αναφορά σε σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνει ότι οι φοιτητές 

συμπεριέλαβαν στην εργασία τους σύγχρονες επιστημονικές απόψεις από τον εθνικό 

και διεθνή χώρο, συμβάλλοντας στην απόκτηση νέας γνώσης. Η εισαγωγή είναι 

μεγαλύτερη σε έκταση από τον πρόλογο και δεν πρέπει να ξεπερνάει τις δύο με τρεις 

σελίδες. Στην κριτική ερευνητική βιβλιογραφική ανασκόπηση η εισαγωγή 

περιλαμβάνει επιπλέον τη μέθοδο αναζήτησης, τις πηγές, τη χρονική έκταση και τον 

αριθμό των ανευρεθέντων ερευνητικών άρθρων. Επίσης, γίνεται μικρή αναφορά στη 

δομή και το περιεχόμενο της εργασίας. 

 

 

Γενικό μέρος 

Το κυρίως μέρος δομείται σε αριθμημένα κεφάλαια και υποκεφάλαια και 

αναπτύσσεται ανάλογα με το θέμα και το είδος της εργασίας. Πρόκειται για κείμενο 

αναλυτικό και συνθετικό που ο φοιτητής θα αναπτύξει με δικό του τρόπο τις 
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βιβλιογραφικές πληροφορίες και θα διαμορφώσει το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας 

του. 

Σε περίπτωση που η εργασία είναι ερευνητική, είναι απαραίτητη η γραπτή 

πληροφορημένη συναίνεση, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες προστασίας των 

υποκειμένων. Εξηγούνται επακριβώς οι σκοποί, οι μέθοδοι και τα προσδοκώμενα 

οφέλη της μελέτης.  

Η ερευνητική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το Γενικό Μέρος που 

περιλαμβάνει την ανασκόπηση σχετικής και πρόσφατης ερευνητικής βιβλιογραφίας 

και το Ειδικό μέρος που θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής : 

 

 Σκοπός και επιμέρους σκοποί της μελέτης. Ο σκοπός πρέπει να είναι 

σαφής και να βρίσκεται σε συμφωνία με τον τίτλο, το σχεδιασμό, τα αποτελέσματα 

και τα συμπεράσματα της έρευνας. Μπορεί να περιλαμβάνει και επιμέρους σκοπούς, 

ερωτήματα ή υποθέσεις. 

 Περιγραφή του δείγματος 

 Μέθοδοι και τεχνικές της έρευνας. Περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της 

έρευνας και πιο συγκεκριμένα το πότε, το που, και το πώς συλλέχθηκαν και 

αναλύθηκαν τα δεδομένα. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο περιβάλλον συλλογής,  

στην περιγραφή του δείγματος και του εργαλείου μέτρησης, στη μέθοδο συλλογής, 

καθώς και στις στατιστικές δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν.  Οι παραπάνω 

πληροφορίες ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να επαναλάβει με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο την έρευνα.  

 Αποτελέσματα. Απαντούν στο σκοπό της έρευνας ή/και στους 

επιμέρους σκοπούς, ερωτήματα ή υποθέσεις και μπορεί να παρατίθενται με τη μορφή 

κειμένου, πινάκων, σχημάτων. 

 Συζήτηση. Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα  -εθνικά και διεθνή- και μέσα από μια κριτική ματιά 

εξάγονται συμπεράσματα για την επίλυση του προβλήματος. 

 Συμπεράσματα-Προτάσεις. Περιλαμβάνονται προτάσεις για τη 

νοσηλευτική πρακτική, τη διδασκαλία ή την περαιτέρω διερεύνηση του προβλήματος. 
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Συμπεράσματα -Προτάσεις 

Τα συμπεράσματα στην ανασκοπική μελέτη περιλαμβάνουν ανακεφαλαίωση 

των σημαντικότερων σημείων της εργασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται 

περιληπτικά οι κρίσεις και οι απόψεις για το θέμα που μελετήθηκε, τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν από τη συνολική μελέτη του θέματος και προτάσεις που βασίζονται 

στα συμπεράσματα. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 

 

 Μετά από τα σημεία στίξεως ακολουθεί ένα κενό διάστημα, εκτός από τις 

περιπτώσεις των συντομογραφιών (π.χ., κ.ο.κ., Σ.Ε.Ψ., ΕΛ.Ψ.Ε., κ.λπ.).  

 Χρησιμοποιούμε πάντοτε αραβικά σύμβολα για αριθμούς μεγαλύτερους από 

το 10, ενώ οι μικρότεροι αριθμοί παραθέτονται ολογράφως. Νούμερα 

μικρότερα του 10 γράφονται αριθμητικά όταν: α) εμφανίζονται σε μια σειρά 

(όπως 3, 8, 11 και 17), β) δηλώνουν αριθμούς σελίδων και ημερομηνίες, γ) 

συγκρίνονται με διψήφιους αριθμούς που χρησιμοποιήθηκαν στην ίδια 

παράγραφο, δ) εκφράζουν βαθμολογία ή ποσοστά, και ε) προηγούνται μιας 

μονάδας μέτρησης (όπως 3 μέτρα, 2 μέρες, μια κλίμακα 7 σημείων). 

 Μια πρόταση δεν ξεκινάει ποτέ με αραβικό νούμερο (εκτός αν πρόκειται για 

την περίληψη) ακόμη και αν ακολουθεί άλλος αριθμός. Για παράδειγμα, 

πρέπει να γράφεται «Σαράντα τρεις άντρες και 38 γυναίκες απάντησαν…». 

Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως είναι καλύτερα να διατυπώνονται με άλλο 

τρόπο τέτοιου είδους προτάσεις, όπως π.χ. «Συγκεντρώθηκαν απαντήσεις από 

43 άντρες και 38 γυναίκες…» ή «Απάντησαν 43 άντρες και 38 γυναίκες…». 

 Όσον αφορά στα ποσοστά, το ποσοστιαίο σύμβολο (%) χρησιμοποιείται μόνο 

μετά από αριθμό. Η λέξη «ποσοστό» χρησιμοποιείται όταν δε δίνεται 

αριθμός. Παράδειγμα: «Βρέθηκε ότι το 28% των συμμετεχόντων…», «αφού 

καθορίστηκε το ποσοστό των μαθητών που…». 

 Η χρήση συντομογραφιών πρέπει να είναι περιορισμένη. Πάντοτε μια 

συντομογραφία αναγράφεται ολογράφως την πρώτη φορά που εμφανίζεται 

στο κείμενο. 

 Όταν γίνεται αναφορά σε δεδομένα χρησιμοποιείται πάντα ο αόριστος 

χρόνος. Αυτός ο χρόνος χρησιμοποιείται, είτε γίνεται αναφορά σε πρόσφατα 
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δεδομένα, είτε για δεδομένα που συνέλεξε ένας ερευνητής εδώ και πολλά 

χρόνια. Όμως, όταν γίνεται αναφορά σε νόμους ή υποθέσεις, καθώς και στα 

συμπεράσματα της έρευνας, χρησιμοποιείται ο ενεστώτας. Έτσι, στην 

Εισαγωγή και τη Μέθοδο χρησιμοποιείται ο αόριστος και ο παρακείμενος 

χρόνος, στα Αποτελέσματα ο αόριστος και στη Συζήτηση ο ενεστώτας. 

Τέλος, στην Περίληψη χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος χρόνος με το τμήμα της 

έκθεσης στο οποίο γίνεται αναφορά.  

 Η χρήση του πρώτου ενικού και πρώτου πληθυντικού προσώπου θα πρέπει να 

αποφεύγεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παθητική φωνή.  

 Η εργασία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 9.000-10.000 λέξεις (32-35 

σελίδες) όταν γράφεται από ένα φοιτητή και διπλάσιας έκτασης όταν 

συμμετέχουν δύο φοιτητές. Η εκτύπωση γίνεται στη μια σελίδα σε χαρτί Α4, 

και η δακτυλογράφηση σε διάστιχο 1,5. Το μέγεθος των γραμμάτων του 

τίτλου των κεφαλαίων πρέπει να είναι 16 pt Bold, των υποκεφαλαίων 14 pt, 

των παραγράφων και του κειμένου 12 pt. Η γραμματοσειρά  να είναι Arial ή 

Times New Roman. 

 Κάθε κεφάλαιο αρχίζει σε νέα σελίδα. 

 Τα περιθώρια των σελίδων ορίζονται ως εξής: επάνω και κάτω 2,5 cm, 

αριστερά και δεξιά 3 cm.   

 Η πρώτη γραμμή κάθε παραγράφου πρέπει να ξεκινάει με εσοχή 5 ως 7 

χαρακτήρων (περίπου 1,2 εκ.). Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει στην περίπτωση 

της περίληψης (όπου όλες οι γραμμές της παραγράφου ξεκινούν από το ίδιο 

σημείο), τις επικεφαλίδες, τους τίτλους των πινάκων και των σχημάτων, τις 

σημειώσεις, και τις παραθέσεις αυτούσιων τμημάτων ενός κειμένου (αυτές 

μπαίνουν σε εισαγωγικά). 

 Η αρίθμηση  των σελίδων είναι συνεχής, με αραβικούς αριθμούς και αρχίζει 

από την Εισαγωγή. Ο αριθμός της σελίδας γράφεται πάνω δεξιά ή κάτω, στο 

κέντρο της σελίδας. Η αρίθμηση των σελίδων μέχρι την Εισαγωγή γίνεται με 

Λατινικούς αριθμούς (I, II, IIΙ, IV κλπ). 

 Όταν χρησιμοποιούνται στην εργασία πίνακες, εικόνες ή σχήματα θα πρέπει 

να αναφέρονται στο κείμενο. Όλες οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, τα 

σχήματα κ.λπ. φέρονται ως εικόνες. Κάθε πίνακας πρέπει να έχει στο πάνω 

μέρος αύξοντα αριθμό και τίτλο. Η αρίθμηση των πινάκων, εικόνων και 
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σχημάτων γίνεται με αραβικούς αριθμούς, με τη σειρά που εμφανίζονται στο 

κείμενο και σε σχέση με το αντίστοιχο κεφάλαιο (π.χ. πίνακας 2.1). 

 

Η Πτυχιακή Εργασία είναι μια επιστημονική εργασία και πρέπει να 

διακρίνεται από σοβαρότητα. Ο τρόπος σκέψης του επιστήμονα πρέπει να είναι 

σαφής, λιτός και ακριβής. Δεν πρέπει να περιλαμβάνει εκφράσεις του καθημερινού 

προφορικού λόγου, ποιητικές εκφράσεις, επίθετα και επιρρήματα και προσωπικές 

κριτικές. Ο λόγος θα πρέπει να είναι απλός, περιεκτικός, κατανοητός, να έχει 

ευκρίνεια, να χρησιμοποιεί και να τεκμηριώνει επιστημονικά τα επιχειρήματα που 

χρησιμοποιούνται στην εργασία. Οι προτάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 4-5 σειρές 

και θα πρέπει να είναι συντακτικά άρτιες (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο). Προτάσεις 

με διφορούμενη έννοια θα πρέπει να αποφεύγονται. Οι παράγραφοι πρέπει να έχουν 

εννοιολογική συνοχή, να αναλύονται σε αυτές θέματα που προκύπτουν και τα 

βιβλιογραφικά και ερευνητικά δεδομένα να διατυπώνονται με κριτικό τρόπο.  

 

Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ Ή ΑΛΛΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες συγγραφής, ο κάθε επιστήμονας - 

συγγραφέας είναι υποχρεωμένος να τηρεί πιστά ένα πρότυπο συγγραφής των 

βιβλιογραφικών παραπομπών που χρησιμοποιεί. Υπάρχουν διάφορα συστήματα 

βιβλιογραφίας:  

 Vancouver Style (εκθέτες): Αποτελεί το συνηθέστερο σύστημα για συγγραφή 

άρθρων σε περιοδικά και, γενικότερα, όπου χρειάζεται οικονομία σε λέξεις. 

 Harvard Style (επώνυμο συγγραφέα και χρονολογία): Επίσης συνηθισμένο 

σύστημα για συγγραφή νοσηλευτικών, ιατρικών εργασιών διπλωματικών ή 

διδακτορικών. 

 NLM Style (National Library of Medicine). 

 APA Style (American Psychological Association): Συνηθισμένο σύστημα στις 

κοινωνικές, ανθρωπιστικές και εφαρμοσμένες επιστήμες. 

http://www.asklepieio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=101&lang=el#Στυλ
http://www.asklepieio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=101&lang=el#Στυλ
http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf
http://ba.uom.gr/mkt/references/harvardguide.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://www.apastyle.org/
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Στο χώρο της Νοσηλευτικής Επιστήμης τα συνήθη πρότυπα βιβλιογραφίας είναι το 

Harvard Style και το Vancouver Style. 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές ή παραπομπές δείχνουν σε ποια σημεία της εργασίας ο 

συγγραφέας έχει χρησιμοποιήσει ή μελετήσει απόψεις ή πληροφορίες που 

περιέχονται σε μελέτες άλλων δημιουργών. Το σύστημα γραφής της βιβλιογραφίας 

που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι το ίδιο σε όλη την εργασία και καθορίζεται σε 

συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή. Οι πηγές που χρησιμοποιούνται πρέπει να 

αναφέρονται τόσο μέσα στο κείμενο (In-text citations), όσο και σε λίστα 

βιβλιογραφίας (References/ Bibliography) στο τέλος της εργασίας. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ (IN-TEXT 

CITATIONS) 

 

Σύστημα Vancouver: Μέσα στο κείμενο σημειώνεται  ο αριθμητικός δείκτης 

(εκθέτης) που δείχνει τη σειρά εμφάνισης της βιβλιογραφικής πηγής στην εργασία 

(π.χ.  Ο ρόλος της νοσηλευτικής διοίκησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός στα σύγχρονα 

συστήματα Υγείας
1
). Ο ίδιος εκθέτης σημειώνεται κάθε φορά που χρησιμοποιείται η 

ίδια βιβλιογραφική πηγή. Σε περίπτωση αναφοράς ονομάτων συγγραφέων στο 

κείμενο, αναγράφεται μόνο το επώνυμό τους. Στα ελληνικά άρθρα, αν οι συγγραφείς 

αυτοί είναι δύο, μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται "και", ενώ αν είναι περισσότεροι, 

αναγράφεται το επώνυμο του πρώτου ακολουθούμενο από τη συντομογραφία "et al", 

όταν πρόκειται για ξένους, και από τη συντομογραφία «και συν.», όταν είναι 

Έλληνες. 

 

Σύστημα Harvard: Επώνυμο συγγραφέα και χρονολογία δημοσίευσης (π.χ. Σαχίνη-

Καρδάση, 1997). 

 Όταν το κείμενο έχει δύο συγγραφείς αναφέρονται και τα δύο ονόματα, κάθε 

φορά που χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη αναφορά (μεταξύ των δύο 

ονομάτων παρεμβάλλεται ο σύνδεσμος και). 

 Αν οι συγγραφείς είναι έως πέντε αναγράφεται το επώνυμο όλων μόνο την 

πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη πηγή και τις επόμενες 

φορές γράφεται το επώνυμο μόνο του πρώτου και η συντομογραφία «και 

http://www.asklepieio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=101&lang=el#in text
http://www.asklepieio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=101&lang=el#bibliography
http://www.asklepieio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=101&lang=el#bibliography
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συν.» (και συνεργάτες, για ελληνική βιβλιογραφία) ή «et al.» (για ξένη 

βιβλιογραφία). 

 Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από έξι, από την πρώτη φορά 

αναφέρεται το επώνυμο μόνο του πρώτου συγγραφέα και η συντομογραφία 

«και συν.» ή «et al». Στον κατάλογο όμως της βιβλιογραφίας αναφέρονται 

όλοι οι συγγραφείς. 

 Όταν αναφέρεται πηγή που περιέχεται σε κείμενο άλλου συγγραφέα τότε 

χρησιμοποιείται η συντομογραφία «όπ. αναφ.» (όπου αναφέρεται) ή «as cited 

in ...». 

Η παράθεση αποσπάσματος πρωτότυπου κειμένου στην εργασία θα πρέπει να 

αποφεύγεται. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι σε εισαγωγικά με 

πλάγια γράμματα και να αναγράφεται ο συγγραφέας και η χρονολογία στην αρχή, 

πριν τα εισαγωγικά, και ο αριθμός της σελίδας σε παρένθεση, στο τέλος, μετά τα 

εισαγωγικά.  

Π.χ. Όπως μάλιστα υποστήριξε ο Bedwick (1996) “…οι παράγοντες που ευθύνονται για 

την δημιουργία της αθηρωματικής πλάκας είναι ….” (σελ. 156). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ (ΣΕ 

ΛΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: REFERENCES/ BIBLIOGRAPHY) 

 

Όλη η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία καταγράφεται στο 

τέλος σε ξεχωριστή σελίδα. Στην περίπτωση που υπάρχουν αναφορές σε ξένα 

συγγράμματα είναι προτιμότερο η βιβλιογραφία να είναι ενιαία. Οι πηγές πρέπει να 

αναφέρονται με αλφαβητική σειρά στο σύστημα Harvard και σε περίπτωση μικτής 

βιβλιογραφίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 

 

Αα Aa Ηη ~ Nv Nn Υυ Uu 

Ββ Bb ~ Hh Ξξ __ — Vv 

Γγ Cc ΘΘ — Oo Oo — Ww 

Δδ Dd Ιι Ii Ππ Pp Φφ — 

Εε Ee — Jj — Qq  Xx 

— Ff KΚ Kk Ππ Rr ψψ — 

Ζζ — Λλ LI Σς Ss Ωω — 

— Gg Μμ Mm Ττ Tt __ Zz 
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Κάθε βιβλιογραφική αναφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία : 

Σύστημα Vancouver: 

Βιβλία: 

Επώνυμο και αρχικό ονόματος του συγγραφέα 

Τίτλος του βιβλίου (πλάγια γράμματα) 

Εκδοτικός οίκος 

Τόπος έκδοσης 

Χρονολογία έκδοσης 

π.χ. Κατσιλάμπρος Ν. Μαθαίνω να ζω με το διαβήτη. Ιατρικές εκδόσεις: Λίτσας. 

Αθήνα 2000. 

Περιοδικά: 

Επώνυμο και αρχικό ονόματος του συγγραφέα 

Τίτλος του άρθρου 

Τίτλος του περιοδικού (πλάγια γράμματα) 

Χρονολογία έκδοσης 

Τόμος 

Πρώτη και τελευταία σελίδα 

Παραδείγματα:   

Στο κείμενο: …τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ταυτότητας…
2
 

Στον κατάλογο βιβλιογραφίας: 2. Χάλαρη Α. Κοινωνικοποίηση και Νοσηλευτική.  

Μια προσέγγιση στη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας.  Νοσηλευτική 2008, 47:161-

166. 

Στο κείμενο: Η αξιολόγηση του πόνου από το νοσηλευτικό προσωπικό..
3
  

Στον κατάλογο βιβλιογραφίας: 3. Dalton, J. A. "Nurses' perceptions of their pain 

assessment skills, pain management practices, and attitudes toward pain." Oncology 

Nursing Forum. 1988, 16 (2): 225-231.  

 

Πιο συγκεκριμένα, στο βιβλιογραφικό κατάλογο, για κάθε παραπομπή αναγράφονται 

τα παρακάτω στοιχεία με την εξής σειρά: Τα επώνυμα και τα αρχικόνυμα (χωρίς 

τελείες μεταξύ τους) των συγγραφέων (μέχρι έξι, χωρίς "and" ή "και" πριν από τον 

τελευταίο· αν είναι περισσότεροι, αναφέρονται οι έξι πρώτοι και ακολουθεί "et al" ή 

"και συν"), ο τίτλος του άρθρου, η επίσημη (Index Medicus) συντομογραφία του 
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ονόματος του περιοδικού (χωρίς τελείες), το έτος έκδοσης, ο αριθμός τόμου (δεν 

αναγράφεται ο αριθμός τεύχους, αλλά μόνο ο αριθμός συμπληρώματος –supplement– 

αν πρόκειται για τέτοιο), η πρώτη και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης. Αν το 

άρθρο είναι ανυπόγραφο, στη θέση των ονομάτων των συγγραφέων αναφέρεται 

"Anonymous" ή "Ανώνυμος". 

 

Σύστημα Harvard: 

Για βιβλία 

Επίθετο συγγραφέα ή επιμελητή και αρχικό ονόματος,  

Έτος δημοσίευσης.  

Τίτλος του βιβλίου (πλάγια γραμματοσειρά - italics).  

Πληροφορίες έκδοσης. 

 

Κεφάλαιο σε βιβλίο 

Στην περίπτωση αυτή αναγράφονται πρώτα οι συγγραφείς του κεφαλαίου κατόπιν, μετά 

από τελεία, ο τίτλος του κεφαλαίου και στη συνέχεια  «Στο: …» ή «In …» και 

ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων και ο τίτλος του βιβλίου και φυσικά τα 

στοιχεία έκδοσης (πόλη και εκδοτικός οίκος), το έτος και οι σελίδες του κεφαλαίου. 
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 Αναφορά μέσα στην εργασία Παρουσίαση της πηγής στη 

βιβλιογραφία 

Όταν πρόκειται για έναν 

συγγραφέα 

 

Οι ενήλικες συχνά 

παρουσιάζουν….. (Κόκκος, 

2005) 

Κόκκος, Α.(2005) Εκπαίδευση 

Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Όταν πρόκειται για δύο 

συγγραφείς 

 

Η ερευνητική μελέτη σύμφωνα 

με τις νεώτερες 

εξελίξεις…(Burns and Grove, 

1997) 

Burns, N. and Grove, S.K. (1997) 

The practice of nursing research: 

conduct, critique and utilization. 

3
rd

ed. London: Saunders 

Όταν πρόκειται για 

περισσότερους των δύο 

συγγραφέων 

 

(Benner  et al,  1996) Benner, P., Tanner, C. A., & 

Chesla, C. A. (1996). Expertise 

in Nursing Practice: Caring, 

Clinical Judgment, and Ethics. 

New York: Springer Publishing 

Όταν πρόκειται για κεφάλαιο 

γραμμένο σε συλλογικό τόμο 

 

(Ιωάννου, 1994) Valkenburg HA, Haanen HCM. 

The epidemiology of low back 

pain. In: Withe AA III, Gordon S, 

eds. Symptoms on idiopathic low 

back pain. Miami, Florida: Mosby 

Company, 1982. 

 

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά 

Επίθετο συγγραφέα και αρχικό ονόματος, (έτος δημοσίευσης).  

Τίτλος του άρθρου.  

Πληροφορίες έκδοσης: Τίτλος περιοδικού και αριθμός τόμου (πλάγια γραμματοσειρά - 

italics) 

Σελίδες που περιλαμβάνουν το άρθρο. Όταν κάθε τεύχος του περιοδικού αρχίζει την 

αρίθμηση των σελίδων του από τον αριθμό 1, γράφουμε τον αριθμό του τεύχους σε 

παρένθεση μετά τον αριθμό του τόμου. 
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 Παρουσίαση της πηγής στη βιβλιογραφία 

Όταν πρόκειται για έναν συγγραφέα 

 

Dalton, J. A. (1988). Nurses' perceptions of their 

pain assessment skills, pain management practices, 

and attitudes toward pain. Oncology Nursing 

Forum 16( 2), 225-231. 

Όταν πρόκειται για δύο συγγραφείς 

 

Ellerton, M., & Gregor, F. (2003). A study of 

transition: The new nurse graduate at 3 months. The 

Journal of Continuing Education in Nursing 34(3), 

103-107. 

Όταν πρόκειται για περισσότερους των δύο 

συγγραφέων 

 

Κατσιμίγκας Γ., Καμπά Ε., Παντελίδου Μ., 

Σπηλιοπούλου Χ., Μπέλλου-Μυλωνά Π., 

Χατζηλάου Ι. (2012). Στάσεις και Απόψεις των 

Επαγγελματιών Υγείας απέναντι στην 

Εξωσωματική Γονιμοποίηση. Νοσηλευτική 52(3), 

327-339. 

 

Όταν ο ίδιος συγγραφέας έχει δημοσιεύσει δύο ή περισσότερα άρθρα το ίδιο 

έτος δίπλα στη χρονολογία και μέσα στην παρένθεση γράφονται τα μικρά γράμματα 

α, β κλπ (π.χ.  2000α, 2000β). Αν έχουν χρησιμοποιηθεί δύο ή περισσότερα άρθρα 

του ίδιου συγγραφέα με διαφορετικές χρονολογίες, αναφέρονται κατά χρονολογική 

σειρά. 

Ανεξάρτητα από το βιβλιογραφικό σύστημα που ακολουθείται, οι 

απαραίτητες πληροφορίες για την καταγραφή της βιβλιογραφίας βρίσκονται: για τα 

βιβλία στην εσωτερική σελίδα του εξωφύλλου και για τα περιοδικά στο εξώφυλλο, 

στη σελίδα των περιεχομένων ή στο πάνω μέρος της σελίδας του άρθρου. 

 

Βιβλιογραφία από το Διαδίκτυο: 

Με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να διερευνηθούν μεγάλες 

ηλεκτρονικές βάσεις βιβλιογραφίας μέσω του διαδικτύου (οι ηλεκτρονικές πηγές 

αναφέρονται στο Παράρτημα). Ο φοιτητής θα πρέπει να αντλεί βιβλιογραφικό υλικό 

από πηγές έγκυρες και αξιόπιστες.  Οι κυριότερες βάσεις δεδομένων νοσηλευτικού 

περιεχομένου είναι:  

 CINAHL (Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature): 

συγκεντρωτικός κατάλογος βιβλιογραφίας για τη Νοσηλευτική και για 

συναφή επαγγέλματα υγείας) 
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 MEDLINE (Medical Literature Online) 

 SCOPUS 

 Iatrotek 

 Taylor & Francis 

 Science Direct 

 Lippincott Williams & Wilkins 

 Blackwell Synergy 

 

Πληροφορίες από το Διαδίκτυο (πλην των ηλεκτρονικών βάσεων βιβλιογραφίας 

που αναφέρονται παραπάνω): 

Αν χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από το Διαδίκτυο θα πρέπει να 

αναγράφεται το Ίδρυμα ή ο Οργανισμός από τον οποίο προέρχονται, ο τίτλος του 

άρθρου, η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας, καθώς και η χρονολογία 

δημοσίευσης ή αναθεώρησης του άρθρου. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να 

παρατίθενται είναι τα εξής:  

Στοιχεία εργασίας, όπως τίτλος και ημερομηνία συγγραφής της εργασίας (εφόσον 

αναφέρεται) και οπωσδήποτε  η συγκεκριμένη διεύθυνση και η ημερομηνία 

επίσκεψης-πρόσβασης στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή δικτυακό τόπο  σε 

παρένθεση. Παραδείγματα παρατίθενται στη συνέχεια: 

Κείμενο στο διαδίκτυο με ημερομηνία  

Johnson-Eilola J. (1994). Little machines: Rearticulating hypertext users. 

ftp://daedalus.com/Pub/CCCC95/johnson-eilola (10/2/1996). 

VandenBos G, Knapp S, Doe J. (2001). Role of reference elements in the selection of 

resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-

123. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://jbr.org/articles.html (13/9/2001). 

Κείμενο στο διαδίκτυο χωρίς ημερομηνία  

Nielsen M E. (n.d.). Notable people in psychology of religion. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο: http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm (3/8/2001). 

Κείμενο στο διαδίκτυο χωρίς ημερομηνία και χωρίς συγγραφέα 

Gender and society. (n.d.). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 

http://www.trinity.edu/mkearl/gender.html (3/12/2001). 

Αναλυτικότερα: 

 

http://gateway.ovid.com/autologin.cgi
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome&type=journals&action=2
http://www.trinity.edu/
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        Protocol          Host Name      Path to document 

 

 

 

http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm 

 

 

                                                File name of specific document 

 

Πηγές για την εξεύρεση βιβλιογραφίας από το διαδίκτυο παρατίθενται στο 

Παράρτημα 3. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα Παραρτήματα παρατίθενται στο τέλος της εργασίας και περιλαμβάνουν 

στατιστικούς πίνακες, καθώς και διάφορα κείμενα χρήσιμα για την κατανόηση της 

εργασίας. Το κάθε Παράρτημα έχει το δικό του τίτλο και υπάρχει η αναφορά του στο 

κείμενο. Το κάθε Παράρτημα έχει ανεξάρτητη αρίθμηση των σελίδων του. Αν η 

εργασία περιέχει πολλά παραρτήματα θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή σελίδα που θα 

αναφέρονται οι τίτλοι και η αρίθμηση των Παραρτημάτων. Τα ερωτηματολόγια ή οι 

κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν σε περίπτωση ερευνητικού θέματος παρατίθενται 

στο παράρτημα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 

Κλίμακα αξιολόγησης 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ :....................................................................... 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :....................................................................................................... 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗ 

ΒΑΘΜΟΣ Α΄ 

ΜΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ Β΄ 

ΜΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

1. Πρωτοτυπία του θέματος     

2. 
Οργάνωση περιεχομένου και 

δομή της εργασίας 
    

3. 
Τεκμηρίωση πληροφοριών και 

δεδομένων 
    

4. 
Κριτική ανάλυση και χρήση 

επιστημονικής ορολογίας 
    

5. 

Βιβλιογραφία (σύγχρονη, 

επαρκής, σχετική με το θέμα, 

σωστά γραμμένη) 

    

6. 
Τήρηση τυπικών κανόνων 

συγγραφής 
    

7. Αναγνωσιμότητα     

8. 
Συνολική εμφάνιση της 

εργασίας 
    

9. 
Γνώση και αφομοίωση του 

θέματος 
    

10. Προφορική υποστήριξη     

 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ : ............... 

Ημερομηνία : 

 

Εξεταστική Επιτροπή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (ΕΞΩΦΥΛΛΟ) 

 

       ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

             ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΠ) 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

«……………………………………………………………………………….» 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ΜΗΝΑΣ, ΕΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

 

1. CINAHL (Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature) 

Information Systems, Inc. http://www.cinahl.com/:  

2. MEDLINE/PubMed  http://www.pubmed.aov 

3. National Library of Medicine (NLM)  http://www.nlm.nih.gov/ 

4. SCOPUS http://www.scopus.com 

5. Iatrotek http://www.iatrotek.org 

6. Health News websites  http://www.healthvwisconsin.org/hnews.htm 

7. Health and Medicine in the News http://www.biomed.lib.umn.edu/hmed/ 

8. Biomedicine and Health in the News  http://library.uchc.edu/bhn/ 

9. Medscape - Nurses http://www.medscape.com/nurseshome 

10. National Institute for Nursing Research (NINR) http://www.nih.gov/ninr/ 

11. Oncology Nursing Society Evidence-Based Practice Resource Center 

http://onsecom.ons.org/ebp/ 

12. The Hartford Institute for Geriatric Nursing http://www.hartfordian.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinahl.com/
http://www.pubmed.aov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.healthvwisconsin.org/hnews.htm
http://www.biomed.lib.umn.edu/hmed/
http://library.uchc.edu/bhn/
http://www.medscape.com/nurseshome
http://www.nih.gov/ninr/
http://onsecom.ons.org/ebp/
http://www.hartfordian.org/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – ΣΕΥΠ, ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΩΝ  

1.......................................................................................Α.Μ………ΤΗΛ.……………E-MAIL………... 

2.………………………………………………………..Α.Μ………ΤΗΛ.……………E-MAIL………... 

3. ……………………………………………………….Α.Μ………ΤΗΛ.……………E-MAIL………... 

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ……………………………………………………………………….  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ…………………………………………………………………………..  

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πρώτη επικοινωνία εκπαιδευτικού-φοιτητή:  

Ημερομηνία…………………………………… 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Υπογραφή Εκπαιδευτικού                                                      Υπογραφή Φοιτητή 

……………………………………….               ……………………………………… 

Δεύτερη  επικοινωνία εκπαιδευτικού-φοιτητή σε διάστημα μέχρι δύο μήνες από την πρώτη 

επικοινωνία: 

Ημερομηνία……………………………………………………………………………………………. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Υπογραφή Εκπαιδευτικού                                                      Υπογραφή Φοιτητή 

……………………………………….               ……………………………………… 

Πρόοδος φοιτητή σε διάστημα μέχρι δύο μήνες από την δεύτερη επικοινωνία: 

Ημερομηνία……………………………………… 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Υπογραφή Εκπαιδευτικού                                                      Υπογραφή Φοιτητή 

……………………………………….               ……………………………………… 

Η παράδοση της πτυχιακής εργασίας γίνεται στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα: 

Ημερομηνία…………………………………….. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Υπογραφή Εκπαιδευτικού                                                      Υπογραφή Φοιτητή 

……………………………………….               ……………………………………… 
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