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Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους φοιτητές του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία κατά την διάρκεια 

του Γ’ εξαμήνου του προγράμματος, προκειμένου να τους απονεμηθεί Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 

(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Δημόσια Υγεία» στην κατεύθυνση του Περιβάλλοντος ή στην κατεύθυνση της 

Προληπτικής και Κοινωνικής Ιατρικής. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ, ο φοιτητής δεν υποχρεούται 

να παρακολουθεί μαθήματα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί 

επιτυχώς στα μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.   

Η ΔΕ ισοδυναμεί με 30 διδακτικές μονάδες (ECTS). 

Ο στόχος της ΔΕ είναι να συνδυάσει: 

• την ανάπτυξη/βελτίωση των ερευνητικών, αναλυτικών, αναφορικών και επεμβατικών δεξιοτήτων 

των μεταπτυχιακών σπουδαστών, την αντιμετώπιση με επιστημονική επάρκεια σε θέματα ή 

προβλήματα Δημόσιας Υγείας  

• την κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας επί συγκεκριμένου αντικειμένου 

• την εξακρίβωση, περιγραφή, επιστημονική διερεύνηση και ανάλυση σημαντικών προβλημάτων 

Δημόσιας Υγείας  

• την πρόταση και εφαρμογή μέτρων για την επίλυση σχετικών προβλημάτων 

 

1. Μορφή Διπλωματικής εργασίας 

Η Εργασία εκτυπώνεται σε χαρτί μεγέθους Α4. Όλες οι σελίδες, εξαιρουμένης της πρώτης, πρέπει 

να έχουν αρίθμηση στο κάτω μέρος,. Οι τίτλοι των κεφαλαίων δεν χρειάζεται να είναι σε 

ξεχωριστή σελίδα. Μην χρησιμοποιείτε εσοχή στην πρώτη γραμμή κειμένου κάτω από ένα τίτλο 

ενότητας ή υποενότητας. Οι παράγραφοι πρέπει να έχουν πλήρη στοίχιση. Η προτεινόμενη 

γραμματοσειρά είναι Times New Roman. Το μέγεθος του κειμένου θα πρέπει να είναι 11 ή 12 

σημεία. Ειδικότερα, 

 

2. Εξώφυλλο  

Στο εξώφυλλο της εργασίας (άνω μέρος) θα αναγράφεται «Πανεπιστήμιο Πατρών», η ονομασία του ΠΜΣ: 

«Δημόσια Υγεία» και το ονοματεπώνυμο του ΜΦ. Στο κάτω μέρος του εξωφύλλου αναγράφεται η λέξη 

«Πάτρα» και το έτος κατάθεσης της εργασίας. Τα ίδια επαναλαμβάνονται και στο εσώφυλλο. Στη σελίδα 

μετά το εσώφυλλο αναγράφονται το όνομα και ο τίτλος των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

με πρώτο το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή.  

 

3. Διάταξη Σελίδας 

 

2.1 Μέγεθος σελίδας: A4 (21 x 29.7 cm) 
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2.2 Περιθώρια σελίδας: 2 εκ. αριστερά-δεξιά, 2 εκ. επάνω-κάτω 

 

4. Γραμματοσειρές/Στίξη/Ειδικοί χαρακτήρες/Παράθεση αυτούσιου κειμένου 

 

4.1. Γραμματοσειρές 

 

- Κυρίως κείμενο: Times New Roman 11 pts.  

- Λίστα παραδειγμάτων: Times New Roman 11 pts.  

- Υποσημειώσεις, ευχαριστίες και τελική λίστα αναφορών (βιβλιογραφία): Times New Roman 10 pts. Οι 

υποσημειώσεις πρέπει να εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και όχι στο τέλος του κειμένου (ως 

σημειώσεις τέλους) 

- Επικεφαλίδες πρώτου και δεύτερου επιπέδου (headings & sub-headings): Times New Roman 12 pts., 

έντονα και όχι πλάγια. 

- Επικεφαλίδες τρίτου επιπέδου (sub-sub-headings): Times New Roman 11 pts., έντονα και όχι πλάγια. 
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5. Πρότυπη δομή διπλωματικής 

 

Περίληψη 
 

[Κείμενο περίληψης] 
 

Λέξεις-κλειδιά: [λέξεις-κλειδιά] 
 

1. [Επικεφαλίδα1]  
 

[Κυρίως κείμενο]1 
 

  

  

  

  
Πίνακας 1: [Λεζάντα] 

 

1.1 [Επικεφαλίδα2] 
 

[Κυρίως κείμενο] 
 

1.1.1 [Επικεφαλίδα3] 
 

[Κυρίως κείμενο]:  
 

[Λίστα εντός παραγράφου] 

[Λίστα εντός παραγράφου] 
 

[Κυρίως κείμενο]     

 

(1)  [Λίστα παραδειγμάτων] 

 

(2) α.  [Λίστα παραδειγμάτων]  

 β. [Λίστα παραδειγμάτων] 

 γ. [Λίστα παραδειγμάτων] 
   

Ευχαριστίες 
 

[Ευχαριστίες] 

 

Βιβλιογραφία 
 

[Βιβλιογραφική αναφορά] 

[Βιβλιογραφική αναφορά] 

[Βιβλιογραφική αναφορά]   

 

Παράρτημα 1 
 

                                                           
1 [Κείμενο υποσημείωσης] 
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6. Περιεχόμενα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
 

Θεωρητικό μέρος (περίπου 40% του συνόλου σε έκταση). 

 Εισαγωγή  

 Σκοπός (έως 2 σελίδες) 

o Ποιος ήταν ο σκοπός της μελέτης και τα ερευνητικά ερωτήματα 

 Ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας 

Ειδικό μέρος (περίπου 60% του συνόλου σε έκταση) 

 Μεθοδολογία (έως 20 σελίδες) 

o Ερευνητικά ερωτήματα 

o Δείγμα 

 Πως επιλέχθηκε το δείγμα 

o Ερωτηματολόγιο (χαρακτηριστικά κλπ) 

 Τμήματα ερωτηματολογίου 

o Περιορισμοί μελέτης 

 Ανάλυση-Αποτελέσματα  

o Παράθεση όλων των ερωτήσεων με πίνακες, γραφήματα κλπ 

o Σε κάθε ερώτηση, Πίνακας, Γράφημα, Σχόλιο 

o Στατιστική συσχέτιση των ερωτήσεων   

 Να συζητήσουμε ποιες θα συσχετίσουμε 

 Συζήτηση-Συμπεράσματα  

o Σύγκριση των αποτελεσμάτων της διπλωματικής σας εργασίας με τις προϋπάρχουσες 

μελέτες, ζητήματα που προκύπτουν για μελλοντική έρευνα. 

 Βιβλιογραφία (έως 200 αναφορές) 

 

7. Μέγεθος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  

Το μέγεθος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξαρτάται από τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες 

του θέματος που εκπονεί ο ΜΦ. Ένα ενδεικτικό μέγεθος κυμαίνεται από 100-150 σελίδες 

συμπεριλαμβανόμενων της βιβλιογραφίας, των πινάκων, των διαγραμμάτων και των τυχόν 

παραρτημάτων, χωρίς τα ανωτέρω αναφερόμενα όρια να είναι περιοριστικά. 

 

8. Γλώσσα συγγραφής 

Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην Ελληνική (με περίληψη στην Αγγλική) ή 

στην Αγγλική (με εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική) σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένο 
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σχετικό αίτημα του ΜΦ και εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από όλα τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής 

επιτροπής και τη ΣΕ του ΠΜΣ. 

 

9. Βιβλιογραφία  

Κάθε αναφορά σε γεγονότα και απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές – βιβλία, περιοδικά, κ.τ.λ. 

πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία, στο τέλος της εργασίας. 

Αυτού του είδους οι παραπομπές διασφαλίζουν τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα 

κατοχυρώνοντάς τον νομικά και φανερώνουν σεβασμό στους άγραφους νόμους της επιστημονικής 

δεοντολογίας. 

Παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, υιοθέτηση απόψεων τρίτων χωρίς σχετική αναφορά στα 

ονόματα και τα έργα τους, μεταφορά αυτούσιου κειμένου αντλημένου από βιβλία, άρθρα ή άλλα 

δημοσιεύματα (συμβατικά ή ηλεκτρονικά) χωρίς τη χρήση εισαγωγικών («…»), οικειοποίηση έργων ή 

λόγων άλλων ακόμη και με τη σύμφωνη γνώμη τους αλλά χωρίς σαφή αναφορά στη συμβολή τους, 

παρουσίαση ανέκδοτων μελετών χωρίς τη σύμφωνη γραπτή εξουσιοδότηση του συγγραφέα τους, καθώς 

και οποιαδήποτε άλλη μορφή λογοκλοπής συνεπάγεται απόρριψη της εργασίας ή της μεταπτυχιακής 

διατριβής, και διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. Τη διαγραφή εισηγείται η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., 

κομίζοντας απαραιτήτως και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, και επικυρώνει η Ε.Δ.Ε., εκτός αν κρίνει 

ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν είναι επαρκή". 

 

10. Παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών 

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα για την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών που βασίζονται 

στην 6η έκδοση του Εγχειριδίου Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών της Αμερικανικής Ψυχολογικής 

Εταιρείας (Publication Manual of the American Psychological Association - APA) 

(http://www.ecu.edu/cs-dhs/laupuslibrary/upload/apa_style_guide_6th_ed_oct09.pdf). 

Όλες οι αναφορές παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά χωρίς αρίθμηση και πρέπει να υπάρχουν 

οπωσδήποτε μέσα στο κυρίως κείμενο της εργασίας. Με πλάγια στοιχεία αναγράφονται οι τίτλοι των 

βιβλίων, οι τίτλοι των περιοδικών, ο αριθμός τόμου του περιοδικού. 

 

10.1. Αναφορές εντός του κειμένου 

Αυτολεξεί παράθεση σύντομου κειμένου: 

Οι Orr et. al. (2015: 338) καταλήγουν ότι «η δυναμική των μολυσματικών ασθενειών σε επίπεδο 

πληθυσμού καθοδηγείται απολύτως από τις επιμέρους συμπεριφορές των ανθρώπων» [Μετάφραση: 

Α.Β.]. 

Βιβλίο με έναν συγγραφέα: 

Aronsson (2000) παρατήρησε ότι…… (Aronsson, 2000) 

http://www.publichealth.med.upatras.gr/
mailto:mscpubhealth@upatras.gr
http://www.ecu.edu/cs-dhs/laupuslibrary/upload/apa_style_guide_6th_ed_oct09.pdf


ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία-Public Health» 

 

Σύνταξη: Α.Βανταράκης 

Έγκριση: Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ Δημ. Υγεία 

Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών 
Έκδοση:01 

Ημερ. έκδοσης:27-3-2018 

 

Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/  

Tμ.Ιατρικής, Τηλ. 2610969876, mail: mscpubhealth@upatras.gr  
7 

Βιβλίο με δύο συγγραφείς: 

 (Χρήση του και ανάμεσα στα ονόματα των συγγραφέων όταν γίνεται αναφορά σε πρόταση εντός 

κειμένου) 

Οι Cushing και Allan (2001) συνέκριναν…. 

 

 (Χρήση του συμβόλου & ανάμεσα στα ονόματα των συγγραφέων όταν βρίσκονται εντός 

παρενθέσεως) 

…..(Cushing & Allan, 2001). 

 

Βιβλίο με πολλούς συγγραφείς: 

 1η αναφορά στο κείμενο: 

 Σύμφωνα με τους Hayes, Strosahl, και Wilson (1999)… 

 ..…..(Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999). 

 

 Επόμενες αναφορές στο κείμενο: 

Οι Hayes et al. (1999) ανακάλυψαν ότι….  

 …..(Hayes et al., 1999). 

 

10.2. Λίστα αναφορών (Παραδείγματα) 

 

Βιβλίο: 

Aronsson, L. (2000). The development of sustainable tourism. London, England: Continuum 

 

Cushing, C. E., & Allan, J. D. (2001). Streams: Their ecology and life. San Diego, CA: Academic Press. 

 
Hayes, S. C., Stosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Subsequent citations: commitment 

 therapy. New York, NY: Guilford Press. 
 

Συλλογικός τόμος: 

Regulus, T. A. (1995). Gang violence. Στο R. L. Edwards (επιμ.), Encyclopedia of social work (19th ed., 

 Vol. 2, pp. 1045–1055). Washington, DC: National Association of Social Workers. 

 

Περιοδικό: 
Koopman, W. J. (2001). Prospects for autoimmune disease: Research advances in rheumatoid arthritis. 

JAMA: Journal of the American Medical Association, 285, 648–650. 
 

 

Πρακτικά συνεδρίων: 
Iacobini, C. 1999. Distinguishing derivational prefixes from initial combining forms. Στο G. Booij, A. 

Ralli & S. Scalise (επιμ.), Proceedings of the first Mediterranean Morphology Meeting. Patras: 

University of Patras, 132-140.   

 

Προφορική ή γραπτή ανακοίνωση: 

Πογιατζή, Α., Ασημακόπουλος Κ.,  Γουρζής Φ.,  &  Βανταράκης Α. (2017). Συγκριτική μελέτη για τη 

ψυχολογική επιβάρυνση μεταξύ των ανέργων και απασχολούμενων. Προφορική ανακοίνωση  στο 7ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής. 3-5 Νοεμβρίου 2017, 

Πάτρα 

 

Κείμενο στο διαδίκτυο με ημερομηνία 

Betzig, L. (2018, Απρίλιος). Easter Island: A Short History of Human Migration. Ανάκτηση από 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-political-animal/201804/easter-island (01/04/2018) 
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11. Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας  

Μετά την ολοκλήρωση και συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και ύστερα από έγκριση του 

Επιστημονικού υπευθύνου, η εργασία υποβάλλεται προς εξέταση στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Ο 

υποψήφιος υποχρεούται δέκα (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την δημόσια παρουσίαση να καταθέσει στην 

τριμελή Επιτροπή αντίτυπο της διπλωματικής του εργασίας. 

Η παρουσίαση γίνεται δημόσια, ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής, η οποία ορίζεται από την ΣΕ με 

εισηγητή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της εργασίας. Περιλαμβάνει την προφορική ανάπτυξη της εργασίας 

εκ μέρους του ΜΦ και την υποβολή ερωτήσεων προς αυτόν, ώστε τα μέλη να διαμορφώσουν σαφή 

αντίληψη για το αντικείμενο της εργασίας. 

Η βαθμολόγηση της εργασίας στηρίζεται στην αξιολόγηση του περιεχομένου της, στην προφορική 

ανάπτυξη και τις απαντήσεις του ΜΦ στις υποβληθείσες ερωτήσεις. Μετά την παρουσίαση καταρτίζεται 

πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την Τριμελή Επιτροπή. Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας μπορεί 

να ληφθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της Επιτροπής, τα οποία και βαθμολογούν. Ο 

βαθμός της εργασίας εκφράζεται στην βαθμολογική κλίμακα των ακεραίων αριθμών από (0-10). Η 

εξέταση θεωρείται επιτυχής αν ο τελικός βαθμός είναι ανώτερος ή ίσος του πέντε (5) και εφόσον οι βαθμοί 

των δύο τουλάχιστον εξεταστών είναι ανώτεροι ή ίσοι του πέντε (5). Σε αντίθετη περίπτωση η 

διπλωματική εργασία επιστρέφεται στο φοιτητή προς διόρθωση και συμπλήρωση και η εξέταση 

επαναλαμβάνεται εντός ενός έτους από την πρώτη εξέταση. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας, στον φοιτητή 

δεν απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα αλλά χορηγείται πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για την 

καταχώρηση της βαθμολογίας της διπλωματικής εργασίας στο δελτίο (καρτέλα) του φοιτητή, δεν 

απαιτείται η έκδοση βαθμολογίου, αλλά λαμβάνεται υπόψη το πρακτικό της παρουσιάσεως, το οποίο 

υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ιατρικής.  

Μαζί με το πρακτικό της παρουσίασης κατατίθεται στη Γραμματεία από το ΜΦ και έγγραφο με αναφορά 

στις τυχόν δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, ομιλίες, παρακολουθήσεις πρακτικών ασκήσεων, 

εκπαιδευτικές ή ερευνητικές επισκέψεις, υποτροφίες  κλπ που σχετίζονται με την εκπόνηση του ΠΜΣ του 

ΜΦ. 

Σε κάθε περίπτωση για την εξέταση-παρουσίαση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ισχύουν: 

 η εξέταση-παρουσίαση γίνεται σε ανοικτό ακροατήριο 

 η ανακοίνωση της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου παρουσίασης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 

πέντε (5) μέρες νωρίτερα και υποχρεωτικά εκτός των άλλων να κοινοποιείται στην ιστοσελίδα του 

ΠΜΣ 

 ο ΜΦ έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το Πρόγραμμα Σπουδών. 
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