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1. ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

τα πλαύςια ολοκλόρωςησ των ςπουδών για την απϐκτηςη του πτυχύου του τμόματοσ 

Διούκηςησ Επιχειρόςεων, ςυμπεριλαμβϊνεται και η εκπϐνηςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ. 

Η ςυγγραφό τησ πτυχιακόσ εργαςύασ εύναι μια απϐ τισ πιο δημιουργικϋσ αλλϊ και 

απαιτητικϋσ προκλόςεισ του προγρϊμματοσ ςπουδών του Σμόματοσ. Η πτυχιακό 

εργαςύα προςφϋρει ςτο φοιτητό την ευκαιρύα να αποδεύξει, ϐτι ϋχει την ικανϐτητα να 

χρηςιμοποιόςει τισ γνώςεισ και τισ δεξιϐτητεσ που απϋκτηςε ςτα προηγοϑμενα εξϊμηνα 

του προγρϊμματοσ ςπουδών και να ολοκληρώςει μύα μελϋτη μϐνοσ του ό ςε 

ςυνεργαςύα με μϋχρι δυο ςυναδϋλφουσ του, με την επύβλεψη και τον ςυντονιςμϐ του 

επιβλϋποντα καθηγητό. Επιπλϋον, παρϋχει ςτο φοιτητό τη δυνατϐτητα να διερευνόςει 

ςε βϊθοσ ϋνα θϋμα που τον ενδιαφϋρει (πϊντα ςε ςυμφωνύα με τον επιβλϋποντα 

καθηγητό) εφαρμϐζοντασ την μεθοδικό, ςυςτηματικό και επιςτημονικό προςϋγγιςη.  

 

Η πτυχιακό εργαςύα αποτελεύ το επιςτϋγαςμα ςτην εξελικτικό πορεύα τησ 

εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, καθώσ βοηθϊει τον φοιτητό να αναπτϑξει ικανϐτητεσ που 

απαιτοϑνται για την αντιμετώπιςη ςϑνθετων καταςτϊςεων. 

 

Ειδικϐτερα, η πτυχιακό εργαςύα διδϊςκει τον φοιτητό:  

- πώσ να διερευνϊ ςε βϊθοσ ϋνα θεματικϐ πεδύο. 

- πώσ να μετατρϋπει αριθμοϑσ, ϋννοιεσ, προςδοκύεσ κ.λπ. ςε ςυγκεκριμϋνεσ 

ειςηγόςεισ-προτϊςεισ. 

- πώσ να οργανώνει το χρϐνο του ώςτε να ολοκληρώνει ϋνα επιςτημονικϐ ϋργο 

μϋςα ςε δεδομϋνα χρονικϊ περιθώρια. 

- τη ςημαςύα του ςυγκεκριμϋνου ςτϐχου αλλϊ και την επιλογό ςυγκεκριμϋνων 

ερωτόςεων, ώςτε να καλυφθεύ ο ςτϐχοσ αυτϐσ. 

- πώσ να διερευνϊ τα αύτια ενϐσ προβλόματοσ και να προτεύνει λϑςεισ. 

- πώσ να δομεύ και να παρουςιϊζει ςε κοινϐ τα ευρόματα μιασ διερεϑνηςησ. 

 

Ο ςκοπϐσ τησ πτυχιακόσ πρϋπει να εύναι με ςαφόνεια διατυπωμϋνοσ και να απαντϊ ςε 

ϋνα ό περιςςϐτερα ερωτόματα που προςδιορύζονται απϐ τον εντοπιςμϐ 

προβληματιςμών ςτη ςχετικό με το θϋμα βιβλιογραφύα ό απϐ ανϊγκεσ και προβλόματα 

που επιζητοϑν απαντόςεισ ςτον ευρϑτερο χώρο τησ επικοινωνύασ.  

 

τον οδηγϐ εκπϐνηςησ πτυχιακόσ εργαςύασ διατυπώνονται οι τυπικϋσ προδιαγραφϋσ 

που αφοροϑν τη δομό και το περιεχϐμενο, καθώσ και οδηγύεσ για τη μεθοδολογικό 

προςϋγγιςη του θϋματοσ εργαςύασ που ανατϋθηκε ςτον φοιτητό.  

 

Σημανηική Σημείωζη: Δε θα ππέπει να σπηζιμοποιούνηαι παλαιόηεπερ πηςσιακέρ επγαζίερ 

ωρ οδηγόρ για ηην ζςγγπαθή μιαρ νέαρ πηςσιακήρ. Είναι πποηιμόηεπο να σπηζιμοποιηθεί ο 

εν λόγω οδηγόρ ώζηε να εξαζθαλίζεηαι η ζωζηή διάπθπωζη και διαδικαζία. 
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2. ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 
 

2.1 Ανϊθεςη πτυχιακόσ εργαςύασ 
 

Για ϐςουσ φοιτητϋσ ϋχουν τεκμηριώςει Συπικϋσ Προώποθϋςεισ και Δικαύωμα 

εκπόνηςησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1) πρϋπει, με δικό τουσ ευθϑνη, να 

πληροφορηθοϑν απϐ ςχετικϐ πύνακα που θα ϋχει αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του 

Σμόματοσ για τα προτεινϐμενα θϋματα απϐ τουσ Εκπαιδευτικοϑσ του Σμόματοσ. Μϐλισ 

αναρτηθοϑν τα θϋματα, οι φοιτητϋσ/τριεσ μποροϑν να ζητοϑν απϐ τουσ αντύςτοιχουσ 

Εκπαιδευτικοϑσ περιςςϐτερη ενημϋρωςη γϑρω απϐ ςυγκεκριμϋνο θϋμα και τισ 

απαιτόςεισ του. Οι φοιτητϋσ/τριεσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να επιλϋγουν την προτύμηςό 

τουσ με ςειρϊ προτεραιϐτητασ ανϊμεςα ςτα διαθϋςιμα – αναρτημϋνα θϋματα και να 

ςυμμετϋχουν ςτη Διαδικαςύα Κατανομόσ Θεμϊτων Πτυχιακών Εργαςιών όπωσ 

παρουςιϊζεται από τον ςχετικό Αλγόριθμο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2). Οι εργαςύεσ μποροϑν 

να εύναι εύτε ατομικϋσ εύτε ομαδικϋσ με την ςυμμετοχό ϋωσ 3 φοιτητών.  

 

Η πτυχιακό εργαςύα μπορεύ να βαςύζεται ςε διαφορετικϋσ θεματικϋσ κατηγορύεσ, οι πιο 

«δημοφιλεύσ» παρουςιϊζονται παρακϊτω:  

 

1. Μελέτη Περιπτώςεωσ:  χρηςιμοποιεύται ϋνα ειδικϐ παρϊδειγμα ό 

παραδεύγματα για να διαφωτύςει μια θεωρητικό προςϋγγιςη, μια γενικό τϊςη ό 

μια ποικιλύα προβλημϊτων. Μπορεύ να αναφϋρεται τϐςο ςε γενικϊ προβλόματα 

και τϊςεισ ϐςο και ςε εξειδικευμϋνα. 

2. Μελέτη Πολιτικήσ: αφορϊ τον οριςμϐ ενϐσ προβλόματοσ, την ανϊλυςη των 

λϐγων που το προκαλοϑν, την αναζότηςη και ςυζότηςη ενϐσ αριθμοϑ πιθανών 

εναλλακτικών λϑςεων και την υπϐδειξη ό περιγραφό τησ εφαρμογόσ μιασ 

ειδικόσ λϑςεωσ. Οι μελϋτεσ πολιτικόσ αφοροϑν ςυχνϊ προβλόματα ςτο δημϐςιο 

τομϋα, αν και μπορεύ κατ’ εξαύρεςη να εφαρμοςθοϑν και ςε προβλόματα του 

ιδιωτικοϑ τομϋα ό ς’ αυτϊ μιασ μεμονωμϋνησ επιχεύρηςησ. 

3. Επιχειρηματικό χέδιο: περιϋχει ανϊλυςη ενϐσ βιομηχανικοϑ κλϊδου, 

αποτύμηςη τησ κατϊςταςησ τησ αγορϊσ και ςχϋδια ανϊπτυξησ προώϐντοσ, 

μϊρκετινγκ, χρηματοδϐτηςησ και πρϐςληψησ προςωπικοϑ. 

4. Βιομηχανική/υγκριτική Ανάλυςη: διαςαφηνύςει τη ςυμπεριφορϊ ό τα 

διακριτικϊ χαρακτηριςτικϊ μερικών φαινομϋνων. Μπορεύ να εφαρμοςθεύ ςε μια 

ποικιλύα περιπτώςεων (π.χ. ςϑγκριςη μοντϋλων, μεθϐδων ό τϊςεων ςε εθνικϐ, 

περιφερειακϐ ό τοπικϐ επύπεδο, κ.λπ). Επιπλϋον μια ςυγκριτικό ανϊλυςη μπορεύ 

να περιλαμβϊνει την εξϋταςη τησ δομόσ του τουριςτικοϑ κλϊδου, τισ 

οικονομικϋσ τϊςεισ, τισ τϊςεισ τησ αγορϊσ, τισ θϋςεισ των εταιριών μϋςα ςτον 

κλϊδο και τισ αντιλόψεισ του εντϐπιου κοινωνικοϑ ςυνϐλου. Οι αναλϑςεισ 

μπορεύ επύςησ να επικεντρώνονται ςε πλευρϋσ ενϐσ κλϊδου, ϐπωσ εύναι η ϋρευνα 

και η ανϊπτυξη προώϐντων, η κρατικό παρϋμβαςη, και τα θϋματα προςωπικοϑ. 

5. Ανάπτυξη Θεωρίασ / Έλεγχοσ Τποθέςεωσ: ανϊπτυξη και/ό ϋλεγχοσ μιασ 

θεωρύασ με βϊςη ϋνα ςϑνολο εμπειρικών ςτοιχεύων. 

6. Μελέτη Μάρκετινγκ: μπορεύ να εύναι ϋνα ολοκληρωμϋνο ςχϋδιο μϊρκετινγκ ό 

μπορεύ να επικεντρώνεται ςε κϊποιεσ ιδιαύτερεσ πλευρϋσ, ϐπωσ εύναι η 
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ανϊπτυξη νϋων προώϐντων, η τιμολογιακό πολιτικό, τα κανϊλια διϊθεςησ, η 

ϋρευνα τουριςτικόσ αγορϊσ, κ.λπ. 

7. Ανάπτυξη Μεθοδολογίασ: ο φοιτητόσ προτεύνει και ςχεδιϊζει ϋνα νϋο 

αναλυτικϐ πλαύςιο, μια διαδικαςύα ό μια νϋα μϋθοδο προςϋγγιςησ ενϐσ 

προβλόματοσ, το οπούο πρϋπει να τεκμηριώνει με μια εμπειρικό εφαρμογό. 

8. Μελέτη τρατηγικήσ: αφορϊ την κατϊρτιςη ενϐσ ολοκληρωμϋνου 

ςτρατηγικοϑ ςχεδύου μιασ εταιρύασ, ό μπορεύ να επικεντρώνεται ςε ϊλλεσ 

πλευρϋσ, ϐπωσ εύναι οι τϊςεισ ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ ςε ϋναν ειδικϐ 

ςυγκεκριμϋνο κλϊδο. 

9. Ιςτορική Μελέτη: περιγρϊφει και αναλϑει την ιςτορύα μιασ τϊςεωσ, ενϐσ 

κλϊδου, ενϐσ οργανιςμοϑ, κ.λπ. 

10. χεδιαςμόσ Τποδείγματοσ: ο φοιτητόσ δημιουργεύ ϋνα μαθηματικϐ υπϐδειγμα 

ό ϋνα πρϐγραμμα υπολογιςτό για να αναλϑςει ό να εξετϊςει ϋνα πρϐβλημα. Η 

περύπτωςη αυτό αποτελεύ ϋναν ςυνδυαςμϐ με την αμϋςωσ παραπϊνω επιλογό 

(ανϊπτυξη μεθοδολογύασ) και ακολουθεύται απϐ εμπειρικό εφαρμογό. 

11. Μελέτη Σεχνολογίασ: επικεντρώνεται ςτισ οικονομικϋσ, ςτρατηγικϋσ, 

μηχανολογικϋσ, αναπτυξιακϋσ πλευρϋσ ό ςτη διϊχυςη μιασ ςυγκεκριμϋνησ 

τεχνολογύασ. 

12. Μελέτη Χρηματοοικονομικού ή Λογιςτικού Προβλήματοσ: ο φοιτητόσ 

εξετϊζει το θεωρητικϐ ό/και νομικϐ πλαύςιο για το ςυγκεκριμϋνο θϋμα ό 

πρϐβλημα και ςτη ςυνϋχεια το μελετϊ εξειδικευμϋνα με την εφαρμογό μελϋτησ 

περύπτωςησ, χρηςιμοποιώντασ ςτατιςτικϊ και οικονομετρικϊ εργαλεύα (π.χ. 

ανϊλυςη χρονολογικών ςειρών) ό/και μεθϐδουσ χρηματοοικονομικόσ ανϊλυςησ 

(π.χ. αριθμοδεύκτεσ). 

13. Ανάλυςη προβλήματοσ / εφαρμογήσ: αναλϑουν ϋνα ςϑνθετο πρϐβλημα 

εντοπύζοντασ τισ βαςικϋσ γνώςεισ και εργαλεύα που απαιτεύ η επύλυςό του 

14. Επίλυςη προβλήματοσ: ςχεδιϊζουν τισ επιμϋρουσ δραςτηριϐτητεσ που 

οδηγοϑν ςτην επύλυςη ενϐσ προβλόματοσ, εντοπύζοντασ και υιοθετώντασ 

διεθνώσ αποδεκτϋσ πρακτικϋσ και ςυνθϋτοντασ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ. 

15. Εφαρμογή / αξιολόγηςη: εφαρμϐζουν, πραγματοποιόςουν, αξιολογόςουν και 

βελτιώςουν τη λϑςη ενϐσ προβλόματοσ, του προβλόματοσ. 

16. Ανάπτυξη ςυςτήματοσ / εφαρμογήσ: αναλϑει, ςχεδιϊζει, υλοποιεύ και 

εφαρμϐζει / αξιολογεύ ςυςτόματα ό/και εφαρμογϋσ, εντοπύζοντασ και 

υιοθετώντασ διεθνώσ αποδεκτϋσ πρακτικϋσ και ςυνθϋτοντασ γνώςεισ και 

δεξιϐτητεσ.  

17. Μελέτη περίπτωςησ / ανάπτυξη θέματοσ: αναλϑουν, υιοθετοϑν, και 

εφαρμϐζουν περύπτωςη χρόςησ μιασ μεθοδολογύασ, μιασ εφαρμογόσ, ενϐσ 

πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ. 

18. Καινοτομίεσ: ανϊλυςη, ςχεδιαςμϐ και υλοπούηςη μιασ καινοτομύασ ό 

καινοτϐμου εφαρμογόσ. 

2.2 Πνευματικό Ιδιοκτηςύα 
 

Πνευματικό κλοπό ορύζεται η πρϊξη κατϊ την οπούα παρουςιϊζεται δουλειϊ τρύτου 

προςώπου ωσ δικό μασ. Ειδικϐτερα ϐταν παραθϋτουμε αυτοϑςιεσ προτϊςεισ ό 

παραγρϊφουσ χωρύσ να βϊζουμε ειςαγωγικϊ, ϐταν παραφρϊζουμε κεύμενου ϊλλου 
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ςυγγραφϋα ό παραθϋτουμε δεδομϋνα και ιδϋεσ που ϋχουν ςυλλεχθεύ, οργανωθεύ και 

ειπωθεύ απϐ ϊλλο πρϐςωπο χωρύσ να αναφϋρουμε την πηγό. Όταν διαθϋςουμε δικό μασ 

δουλειϊ (δεδομϋνα ϋρευνασ, γραπτό εργαςύα) ςε κϊποιον ϊλλο για να τα παρουςιϊςει 

ωσ δικϊ του τϐτε ϋχουμε επιτρϋψει πνευματικό κλοπό.  

 

Οι φοιτητϋσ εύναι υπεϑθυνοι για τη δουλειϊ που παραθϋτουν. Σα πρακτικϊ ςυνεδρύων, 

τα ϊρθρα επιςτημονικών περιοδικών που βρύςκονται ςτο διαδύκτυο μποροϑν να 

χρηςιμοποιηθοϑν. Ακαδημαώκό εργαςύα η οπούα δεν περιϋχει ςυνεχεύσ και επιςταμϋνεσ 

παραπομπϋσ ςε πηγϋσ και δεν τελειώνει με βιβλιογραφύα δε νοεύται.  

   

Σο Σ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ ϋχει ςτη διϊθεςό του απϐ το 2014 και το λογιςμικϐ ελϋγχου 

Λογοκλοπόσ Ephorus, το οπούο χρηςιμοποιεύται για την πρϐληψη και τον εντοπιςμϐ 

τησ λογοκλοπόσ. Με το λογιςμικϐ αυτϐ, αντιπαραβϊλλονται τα κεύμενα των εργαςιών 

και των ϊρθρων με ελεϑθερεσ διαδικτυακϋσ πηγϋσ καθώσ και με ϊλλεσ εργαςύεσ που 

ϋχουν όδη υποβληθεύ ςε αυτϐ και ελεγχθεύ. Μετϊ τον ϋλεγχο, επιςτρϋφεται ςτο χρόςτη 

αναφορϊ ϐπου περιλαμβϊνεται η παρουςύαςη των ομοιοτότων μεταξϑ του 

υποβληθϋντοσ εγγρϊφου και των πηγών ςϑγκριςησ. Σο ςυγκεκριμϋνο λογιςμικϐ μπορεύ 

να βοηθόςει ςτην αποτροπό φαινομϋνων λογοκλοπόσ, αφοϑ εύναι ϋνασ 

αποτελεςματικϐσ μηχανιςμϐσ αντιπαραβολόσ κειμϋνων για την εξακρύβωςη τησ 

πρωτοτυπύασ τουσ. Εύναι ϋνα εργαλεύο ςτη διϊθεςη των επιβλεπϐντων καθηγητών, οι 

οπούοι μποροϑν να αναβαθμύςουν το επύπεδο τησ παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ και 

ϋρευνασ προλαμβϊνοντασ φαινϐμενα λανθαςμϋνησ χρόςησ πηγών και να ενθαρρϑνουν 

τουσ φοιτητϋσ να προςεγγύςουν τον επιςτημονικϐ λϐγο με ακϋραιο και ηθικϊ ςωςτϐ 

τρϐπο.  

 

Για τη κατϊθεςη τησ πτυχιακόσ και με ευθϑνη του Επιβλϋποντα, θα πρϋπει να 

κατατύθεται η Αύτηςη επιβλϋποντα για παρουςύαςη Πτυχιακόσ Εργαςύασ και 

Οριςμόσ Επιτροπόσ Βαθμολόγηςησ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8)  

 

2.3 Ο ρόλοσ του Επιβλϋποντα  
 

Ο ρϐλοσ του Επιβλϋποντα εύναι να βοηθόςει και να κατευθϑνει τον φοιτητό ςτην αρχικό 

επιλογό του θϋματοσ, τα ερευνητικϊ ερωτόματα και τισ ιδιαιτερϐτητεσ απϐ πλευρϊσ 

ςυλλογόσ υλικοϑ και δεδομϋνων. Κατϊ την ϋναρξη τησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ, τα 

ανωτϋρω καθώσ και οι χρονικού περιοριςμού ςυμφωνοϑνται και προςδιορύζονται με την 

ςϑνταξη του Πρωτοκόλλου τησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6) το οπούο 

ςυμπληρώνεται και κατατύθεται ενυπϐγραφα απϐ το φοιτητό και τον Επιβλϋποντα 

ςτην Γραμματεύα του Σμόματοσ. Κατϊ τη διϊρκεια εκπϐνηςησ και ςυγγραφόσ τησ 

Πτυχιακόσ Εργαςύασ, ο Επιβλϋπων ςχολιϊζει, διορθώνει, βελτιώνει τακτικϊ τα κεύμενα 

που του παραδύδει ο υποψόφιοσ. 

2.4 Αντικατϊςταςη Επιβλϋποντα - Αλλαγό θϋματοσ 
 

ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, μπορεύ ο φοιτητόσ να αιτηθεύ την Αλλαγό Επιβλϋποντα ό 

Θϋματοσ τησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5). Η αλλαγό ό τροποπούηςη 

θϋματοσ Πτυχιακόσ Εργαςύασ προϒποθϋτει την ςϑμφωνη γνώμη του Επιβλϋποντα. Η 
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αλλαγό Επιβλϋποντα, ςε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του Σ.Ε.Ι. Δυτικόσ 

Ελλϊδασ με τον Επιβλϋποντα Εκπαιδευτικϐ, εγκρύνεται απϐ το Σμόμα. 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΧΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 

3.1 Διαδικαςύα Επιλογόσ Θϋματοσ 

 
Κϊθε ακαδημαώκϐ ϋτοσ και ςυγκεκριμϋνα το μόνα Οκτώβρη, οι Εκπαιδευτικού του 

Σμόματοσ καταθϋτουν ςε ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα τα προσ διϊθεςη θϋματα των 

Πτυχιακών Εργαςιών. 

 

Ο ςυγκεντρωτικϐσ πύνακασ με ϐλα τα Θϋματα και τουσ Ειςηγητϋσ τουσ αναρτϊται ςτην 

ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. Οι φοιτητϋσ/τριεσ ενημερώνονται για την θεματολογύα που 

προτεύνει ο κϊθε Εκπαιδευτικϐσ απϐ τον ςχετικϐ πύνακα μετϊ απϐ ανακούνωςη.  

 

Οι φοιτητϋσ/τριεσ που ϋχουν τισ Συπικϋσ Προώποθϋςεισ και Δικαύωμα εκπόνηςησ 

Πτυχιακόσ Εργαςύασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1) καταθϋτουν ςχετικό Ηλεκτρονικό Δόλωςη 

Ομϊδασ και Θεμϊτων Ενδιαφϋροντοσ για την Ανϊληψη Πτυχιακόσ Εργαςύασ 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3).  

 

ΠΡΟΟΧΗ: Η ςχετική αίτηςη μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική, δηλαδή 

έωσ 3 άτομα και απαιτείται να υποβληθεί ηλεκτρονικά εντόσ χρονικών ορίων 

που θα καθορίζονται. Όλα τα μέλη τησ ομάδασ πρέπει να πληρούν τισ Συπικέσ 

Προώποθέςεισ και Δικαίωμα εκπόνηςησ Πτυχιακήσ Εργαςίασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1). 

 

Με την ολοκλόρωςη προθεςμύασ Δηλώςεων, ςυγκροτοϑνται οι Πύνακεσ Κατανομόσ των 

Θεμϊτων οι οπούοι αναρτώνται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. ε περύπτωςη που δεν 

ικανοποιηθοϑν ϐλα τα αιτόματα ανϊθεςησ επαναλαμβϊνεται η διαδικαςύα επιλογόσ 

θϋματοσ ϊμεςα.  

 

Με την ανϊρτηςη των αποτελεςμϊτων ανϊθεςησ Πτυχιακών Εργαςύων ςτουσ φοιτητϋσ 

ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ και ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ, ο κϊθε φοιτητόσ ό 

ομϊδα φοιτητών θα πρϋπει ςε ςυνεργαςύα με τον Επιβλϋποντϊ του να προετοιμϊςει το 

Πρωτόκολλο Πτυχιακόσ Εργαςύασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6) πλόρωσ ςυμπληρωμϋνο καθώσ 

και το Έντυπο Ανϊθεςησ – Οριςμού Θϋματοσ Πτυχιακόσ Εργαςύασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

4). ε ειδικϋσ περιπτώςεισ, το Σμόμα μπορεύ να τροποποιόςει τη Διαδικαςύα 

Κατανομόσ Θεμϊτων Πτυχιακών Εργαςιών όπωσ παρουςιϊζεται από τον 

ςχετικό Αλγόριθμο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2). 

 

Η Διαδικαςύα Κατανομόσ Θεμϊτων Πτυχιακών Εργαςιών όπωσ παρουςιϊζεται 

από τον ςχετικό Αλγόριθμο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2) ιςχϑει για ϐλουσ τουσ φοιτητϋσ και ϋχει 

αποφαςιςτεύ απϐ την υνϋλευςη του Σμόματοσ. 
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3.2 Διαδικαςύα ολοκλόρωςησ και παρϊδοςησ πτυχιακόσ εργαςύασ 

 

Η Πτυχιακό Εργαςύα πρϋπει να ολοκληρωθεύ το μϋγιςτο μϋχρι τα τϋλη ΜαϏου του ύδιου 

Ακαδημαώκοϑ Έτουσ που δϐθηκε το θϋμα. Κατ’ εξαύρεςη και αιτιολογημϋνα ο Επιβλϋπων 

μπορεύ να ζητόςει απϐ τον Πρϐεδρο του Σμόματοσ παρϊταςη του χρϐνου περϊτωςησ. 

ε περύπτωςη που οι φοιτητϋσ δεν εμφανύςθηκαν καθϐλου ό δεν ολοκλόρωςαν την 

εργαςύα τουσ εμπρϐθεςμα, ϋγγραφα ο Επιβλϋπων Εκπαιδευτικϐσ ενημερώνει ςχετικϊ 

το Σμόμα ώςτε το θϋμα Πτυχιακόσ Εργαςύασ που επιβλϋπει να αποδεςμευτεύ απϐ 

τον/τουσ φοιτητϋσ ςτουσ οπούουσ ϋχει ανατεθεύ, ώςτε να εύναι διαθϋςιμο για το νϋο 

ακαδημαώκϐ ϋτοσ. ε αυτό την περύπτωςη ο φοιτητόσ θα πρϋπει να αναζητόςει εκ νϋου 

Θϋμα Πτυχιακόσ Εργαςύασ. 

 

Όταν ο/η/οι φοιτητϋσ ολοκληρώςουν την Πτυχιακό τουσ Εργαςύα παραδύδουν ςε 

ηλεκτρονικό μορφό την εργαςύα ςτον Επιβλϋποντα Εκπαιδευτικϐ. Ο Επιβλϋπων μετϊ 

απϐ ςχετικϐ ϋλεγχο για την πληρϐτητα τησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ και τον ϋλεγχο περύ 

λογοκλοπόσ με τη βοόθεια του ςυςτόματοσ Ephorus για τυχϐν υψηλϊ ποςοςτϊ 

λογοκλοπόσ δύνει διορθώςεισ ό την επιβεβαύωςη για κατϊθεςη τησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ 

προσ Αξιολϐγηςη υπογρϊφοντασ το ςχετικϐ ϋγγραφο (Αύτηςη Επιβλϋποντα για 

παρουςύαςη Πτυχιακόσ Εργαςύασ και Οριςμόσ Επιτροπόσ Βαθμολόγηςησ – 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8).  

 

Οι φοιτητϋσ υποβϊλλουν ςτην Γραμματεύα την Πτυχιακό τουσ Εργαςύασ ςε ϋντυπη 

μορφό (3 αντύτυπα), που παραδύδονται ςτα μϋλη τησ τριμελοϑσ Επιτροπόσ 

Βαθμολϐγηςησ, μαζύ με την υπογεγραμμϋνη Αύτηςη Παρουςύαςησ Πτυχιακόσ 

Εργαςύασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7) και την Αύτηςη Επιβλϋποντα για παρουςύαςη 

Πτυχιακόσ Εργαςύασ και Οριςμόσ Επιτροπόσ Βαθμολόγηςησ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8) 

υπογεγραμμϋνη απϐ τον Επιβλϋποντα Εκπαιδευτικϐ. 

 

Αμϋςωσ μετϊ την επιτυχημϋνη παρουςύαςη τησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ, οι φοιτητϋσ 

υποβϊλλουν ςτη Βιβλιοθόκη του Σ.Ε.Ι. Δυτικόσ Ελλϊδασ ςε ηλεκτρονικό μορφό (1 

αντύγραφο) την Πτυχιακό τουσ Εργαςύα.  

 

3.3 Εξϋταςη και βαθμολόγηςη πτυχιακόσ Εργαςύασ 

 

Η εξϋταςη γύνεται παρουςύα ϐλων των Μελών τησ Επιτροπόσ Βαθμολϐγηςησ, και ϐλων 

των εξεταζομϋνων φοιτητών ςε ςυγκεκριμϋνο πϊντα χρϐνο και χώρο (αύθουςα Θ. 10)  

(πρώτοσ ϐροφοσ πϊνω απϐ το υπϐγειο τησ ΔΟ). Η παρακολοϑθηςη τησ εξϋταςησ εύναι 

ελεϑθερη για εκπαιδευτικοϑσ και φοιτητϋσ. Αρμϐδια για ςχετικϋσ πληροφορύεσ εύναι η 

Γραμματεύα και η ιςτοςελύδα του Σμόματοσ.  

 

Μετϊ το πϋρασ τησ εξϋταςησ ακολουθεύ η βαθμολογύα που αξιολογεύ το θεωρητικϐ, το 

ερευνητικϐ μϋροσ αλλϊ και τον τρϐπο παρουςύαςησ καθώσ και το επύπεδο γνώςεων των 

εξεταζομϋνων φοιτητών (Έντυπο Αξιολόγηςησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

10).  
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Η βαθμολογύα γύνεται χωριςτϊ για κϊθε φοιτητό και μπορεύ να διαφοροποιηθεύ. Ο 

Ειςηγητόσ–Επιβλϋπων που εύναι πϊντα το ϋνα μϋλοσ τησ Επιτροπόσ Βαθμολϐγηςησ 

καταθϋτει ϊμεςα την βαθμολογύα ςτην Γραμματεύα του Σμόματοσ, εφϐςον η εξϋταςη 

γύνεται ςε ώρεσ λειτουργύασ τησ Γραμματεύασ, διαφορετικϊ την επομϋνη εργϊςιμη 

ημϋρα το πρωύ.   

4. ΟΔΗΓΙΕ ΤΓΓΡΑΥΗ 
 

4.1 Οδηγύεσ Δομικού Φαρακτόρα 
 

Ο τρϐποσ ςυγγραφόσ πρϋπει να εύναι καθαρϐσ, περιεκτικϐσ, επικεντρωμϋνοσ ςτο 

πρϐβλημα που αναλϑει και  ο ςυγγραφϋασ πρϋπει να καταλόγει ςε ςυγκεκριμϋνα 

ςυμπερϊςματα ό/και προβληματιςμοϑσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα πρϋπει να δύνεται μεγϊλη 

προςοχό ςτη δομό, ςϑνταξη και γραμματικό τησ πτυχιακόσ εργαςύασ. Η πτυχιακό 

εργαςύα πρϋπει να ϋχει λογικό ροό και ςυνϋπεια, να αποφεϑγονται περιττϋσ 

πληροφοριύεσ και επαναλόψεισ και ϐςα γρϊφονται να ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη με το ςκοπϐ 

τησ μελϋτησ. Σο ϑφοσ του κειμϋνου πρϋπει να εύναι επιςτημονικϐ, τεκμηριωμϋνο και 

εμπλουτιςμϋνο με την αναγκαύα κατϊ περύπτωςη ειςαγωγό ειδικών τεχνικών ϐρων. 

Προτεύνεται η χρόςη Διαγραμμϊτων και Πινϊκων, ϐταν μποροϑν να υποςτηρύξουν και 

να ενιςχϑςουν τα επιχειρόματα που παρουςιϊζονται.  

 

Ο ϐγκοσ τησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ ορύζεται κϊθε φορϊ απϐ τον αριθμϐ των φοιτητών 

που υλοποιοϑν την εκϊςτοτε Πτυχιακό Εργαςύα. Για Πτυχιακό Εργαςύα που υλοποιεύται 

απϐ ϋνα (1) φοιτητό απαιτοϑνται τουλϊχιςτον 18000 λϋξεισ (περύπου 50 ςελύδεσ). Για 

Πτυχιακό Εργαςύα που υλοποιεύται απϐ δϑο ό τρεύσ (2 - 3) φοιτητϋσ απαιτοϑνται 

τουλϊχιςτον 36000 λϋξεισ περύπου 100 ςελύδεσ. Η παραδοχό γύνεται βαςιζϐμενοι ςτο 

ϐτι 1 ςελύδα εύναι περύπου 350 λϋξεισ. 

 

 

Οι προδιαγραφϋσ τησ δομόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ παραθϋτονται ςτο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9 και ακολουθούν τισ προδιαγραφϋσ τησ βιβλιοθόκησ του Σ.Ε.Ι. 

Δυτικόσ Ελλϊδασ.   

 

4.2 Η δομό τησ πτυχιακόσ εργαςύασ 
 

Η δομό τησ πτυχιακόσ εργαςύασ θα πρϋπει να εύναι η εξόσ: 

 

1. Εξώφυλλο 

2. Πρϐλογοσ 

3. Περύληψη - Λϋξεισ κλειδιϊ 

4. Περιεχϐμενα 

5. υμβολιςμού ό υντομογραφύεσ (προαιρετικϐ) 

6. Ειςαγωγό 

7. Κϑριο μϋροσ τησ εργαςύασ – Κεφϊλαια 
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i. Βιβλιογραφικό Επιςκϐπηςη 

ii. Μϋθοδοσ και Τλικϐ 

iii. Αποτελϋςματα 

iv. υμπερϊςματα – υζότηςη 

8. Βιβλιογραφύα  

i. Harvard Style 

ii. APA Style 

9. Παραρτόματα 

 

1. ΕΞΨΥΤΛΛΟ 

 

Σο εξώφυλλο τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ϋχει ειδικό μορφό. την αρχό αναφϋρεται το 

ϐνομα του Σεχνολογικοϑ Εκπαιδευτικοϑ Ιδρϑματοσ, η ςχολό και το Σμόματοσ ϐπου 

ολοκληρώθηκε η πτυχιακό εργαςύα. την ςυνϋχεια ακολουθεύ η δόλωςη: «Πτυχιακό 

Εργαςύα», ο τύτλοσ τησ πτυχιακόσ, τα ονϐματα του/ων φοιτητό/ών και του 

επιβλϋποντοσ, τον τϐπο (Πϊτρα) και τη χρονολογύα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9). 

 

2. ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

τη δεϑτερη ςελύδα, ακολουθεύ ο πρϐλογοσ. Ο Πρϐλογοσ εύναι η κατεξοχόν 

«προςωποποιημϋνη» ενϐτητα τησ διπλωματικόσ εργαςύασ. Εδώ, για παρϊδειγμα, 

μποροϑν να αναφερθοϑν τα κύνητρα ό τα κριτόρια επιλογόσ του ςυγκεκριμϋνου  

θϋματοσ προσ διερεϑνηςη. Επιπλϋον, δύνονται πολϑ γενικϋσ πληροφορύεσ για το 

αντικεύμενο τησ μελϋτησ.  

 

τη ςελύδα αυτό επύςησ, ο ςυγγραφϋασ εκφρϊζει ευχαριςτύεσ – εϊν το επιθυμεύ, ςε 

ϐλουσ εκεύνουσ που με κϊθε τρϐπο ςυνϋβαλαν ςτη διεξαγωγό τησ πτυχιακόσ εργαςύασ.  

Η ςειρϊ με την οπούα αναφϋρονται τα πρϐςωπα, εύναι η ςειρϊ βαρϑτητασ τησ βοόθειασ 

που προςφϋρθηκε για την ολοκλόρωςη τησ επιςτημονικόσ μελϋτησ. Οι χαρακτηριςμού 

των ευχαριςτιών θα πρϋπει να διακρύνονται για την απλϐτητα, ςεμνϐτητα, ευγϋνεια, 

εγκρϊτεια και ςυντομύα τουσ. το ςημεύο αυτϐ πρϋπει να γύνονται και οι επιςημϊνςεισ 

αν υπϊρχουν. 

 

3. ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

την τρύτη ςελύδα ακολουθεύ η περύληψη, ςτην ελληνικό γλώςςα και ςτην αγγλικό 

γλώςςα και η οπούα πρϋπει, ςτο μικρϐτερο δυνατϐ διϊςτημα (περύπου 250 λϋξεισ), να 

ενημερώςει τον αναγνώςτη για το θϋμα τησ εργαςύασ, για το εύδοσ του προβλόματοσ, το 

ςκοπϐ τησ εργαςύασ, τη μϋθοδο τησ ϋρευνασ που ακολουθόθηκε, για τα αποτελϋςματα 

και τα ςυμπερϊςματα. Σα ςτοιχεύα που πρϋπει να διϋπουν την περύληψη εύναι η 

ςαφόνεια, η ςυντομύα και η επϊρκεια.  

 

Η περύληψη παρουςιϊζει αρχικϊ την ςημαςύα του θϋματοσ γενικϊ (γενικό περιγραφό), 

τον ςκοπϐ τησ εργαςύασ που ςυνοδεϑεται με το υλικϐ και τη μεθοδολογύα και ςτην 

ςυνϋχεια ακολουθεύ μια ςυνοπτικό μύξη των ςυγκεντρωτικών ςυμπεραςμϊτων. Σϋλοσ 

γύνεται μια ςυνοπτικό παρουςύαςη των ευρημϊτων – αποτελεςμϊτων – 

ςυμπεραςμϊτων. 
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την ύδια ςελύδα προτεύνεται να αναγρϊφονται 5-7 λϋξεισ – κλειδιϊ για ςκοποϑσ 

βιβλιογραφικόσ αποδελτύωςη. Οι λϋξεισ – κλειδιϊ αποτελοϑν βαςικοϑσ ϐρουσ που 

χαρακτηρύζουν  το  περιεχϐμενο τησ εργαςύασ.  

 

4. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 

Έπειτα, παρατύθεται ο πύνακασ περιεχομϋνων τησ διατριβόσ. Οι αριθμού των ςελύδων 

που περιγρϊφουν κεφϊλαια ό υπο-κεφϊλαια τησ εργαςύασ πρϋπει να δύνονται. ε αυτόν 

την περύπτωςη, αρκεύ να παρϋχεται η πρώτη ςελύδα κϊθε υποενϐτητασ.  

5. ΤΜΒΟΛΙΜΟΙ ‘Η ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ 

 

Παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ ϐλεσ οι ςημαντικϋσ ςυντομογραφύεσ ό οι ςυμβολιςμού που 

ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ ςτο κεύμενο τησ πτυχιακόσ. 

 

6. ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

Η ειςαγωγό πρϋπει να περιλαμβϊνει μια γενικό διατϑπωςη και περιγραφό του 

προβλόματοσ, το ενδιαφϋρον του θϋματοσ (ςημαςύα – επιπτώςεισ – αύτια) μια 

περιληπτικό παρουςύαςη τησ ανϊλυςησ που επιχειρεύται ςτην ςυνϋχεια απϐ την 

παροϑςα εργαςύα (μεθοδολογικϐ πλαύςιο) καθώσ και ςτουσ περιοριςμοϑσ – 

ιδιαιτερϐτητεσ τησ ϋρευνασ (πρωτοτυπύα θϋματοσ και δυςκολύα εξεϑρεςησ πρωτογενό – 

δευτερογενό δεδομϋνα). κοπϐσ τησ ειςαγωγόσ εύναι να βοηθόςει τον αναγνώςτη να 

αντιληφθεύ ςε γενικϋσ γραμμϋσ το θϋμα το οπούο μελετϊ η εργαςύα. Κατϊ ςυνϋπεια, δε 

θα πρϋπει να προδιαγρϊφει υψηλϋσ προςδοκύεσ για τον αναγνώςτη αλλϊ να εύναι 

ρεαλιςτικό. Εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϐ η παρουςύαςη του ερευνητικοϑ ζητόματοσ τησ 

διπλωματικόσ εργαςύασ να γύνει με απλϐ και κατανοητϐ τρϐπο, διϐτι μϐνο αν γύνει 

ξεκϊθαρο ποιο ακριβώσ εύναι το πρϐβλημα μπορεύ να γύνει κατανοητό, τϐςο η 

πραγμϊτευςό του με ϋναν ςυγκεκριμϋνο τρϐπο (μεθοδολογύα), ϐςο και οι 

προςδοκώμενεσ λϑςεισ-αποτελϋςματα τησ εργαςύασ. Κατϊ ςυνϋπεια, η παρουςύαςη του 

ερευνητικοϑ ζητοϑμενου πρϋπει να γύνει με ςυνοπτικϐ και ςαφό τρϐπο. υνόθωσ η 

ειςαγωγό επικαιροποιεύται αφοϑ ϋχει ολοκληρωθεύ η ςυγγραφό τησ εργαςύασ.  

 

Ο φοιτητόσ θα πρϋπει να δύνει μια καθαρό εικϐνα των ςτϐχων και των λϐγων που 

θεωρόθηκαν ςημαντικού για να διερευνηθεύ ο ςυγκεκριμϋνοσ χώροσ τησ εργαςύασ. την 

ειςαγωγό θα πρϋπει ςϑντομα, αλλϊ περιεκτικϊ, να αναφϋρονται (με τη ςειρϊ που 

ακολουθοϑν): 

 Ο προςδιοριςμϐσ του προβλόματοσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ, θϋτοντασ το γενικϐ 

πλαύςιο (1 παρϊγραφοσ). 

 Η ςχετικό διεθνόσ εμπειρύα ςτην προςϋγγιςη και λϑςη του προβλόματοσ ώςτε 

να ορύζονται οι λϐγοι για τουσ οπούουσ ϋχει ενδιαφϋρον το εν λϐγω θϋμα (1 

παρϊγραφοσ). 

 Ο ςκοπϐσ , οι ςτϐχοι και τα αρχικϊ ερευνητικϊ ερωτόματα τησ πτυχιακόσ 

εργαςύασ (1 παρϊγραφοσ). 
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 Η περιγραφό τησ γενικόσ μεθοδολογύασ, μεθϐδου, τησ προςϋγγιςησ τησ 

πτυχιακόσ εργαςύασ (δηλαδό ο ςυνδυαςμϐσ των «πρϐβλημα – θεωρύα – 

μϋθοδοσ») (2 παρϊγραφοι). 

 Η ςυμβολό τησ εργαςύασ ςε νϋα γνώςη και η τεκμηρύωςη τησ ανϊγκησ 

διεξαγωγόσ τησ εν λϐγω ϋρευνασ. 

 υνοπτικό παρουςύαςη των κεφαλαύων που θα ακολουθόςουν (μϋγιςτο, 1 

παρϊγραφοσ για κϊθε κεφϊλαιο). 

 

7. ΚΤΡΙΨ ΜΕΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Αμϋςωσ μετϊ ακολουθεύ το κυρύωσ μϋροσ τησ εργαςύασ το οπούο χωρύζεται ςτη 

βιβλιογραφικό επιςκϐπηςη, ςτη μεθοδολογύα και το υλικϐ, ςτα αποτελϋςματα και ςτα 

ςυμπερϊςματα. το τϋλοσ κϊθε κεφαλαύου θα πρϋπει να υπϊρχει ϋνα μικρϐ 

υποκεφϊλαιο λιγϐτερο απϐ μια ςελύδα το οπούο θα κλεύνει το κεφϊλαιο δύνοντασ 

ςτοιχεύα ςχετικϊ με το πώσ το κεφϊλαιο αυτϐ προώθηςε το θϋμα μασ μϋχρι τώρα και τι 

θα ακολουθόςει ςτο επϐμενο κεφϊλαιο. το ςϑνολο τησ εργαςύασ θα πρϋπει να 

υπϊρχουν τα παρακϊτω κεφϊλαια/ενϐτητεσ (ενδεικτικού εύναι οι τύτλοι): 

 

Βιβλιογραφική Επιςκόπηςη: Προςδιοριςμόσ του προβλήματοσ και διεθνήσ 

εμπειρία  

 

Σο κεφϊλαιο αυτϐ περιλαμβϊνει επιςκϐπηςη τησ ςχετικόσ βιβλιογραφύασ, 

μεταβαύνοντασ απϐ τισ γενικϐτερεσ ϋννοιεσ προσ τισ ειδικϐτερεσ, και υποδεικνϑονται τα 

τυχϐν υπϊρχοντα κενϊ τα οπούα δικαιολογοϑν την εκπϐνηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ 

εργαςύασ. Η ενϐτητα αυτό περιλαμβϊνει τη ςχετικό θεωρύα, τη διεθνό βιβλιογραφύα, τα 

αποτελϋςματα προηγοϑμενων ερευνών, ςυγκρύςεισ, κριτικϋσ, διαφοροποιόςεισ ςτη 

μεθοδολογύα που διϊφοροι ερευνητϋσ ακολοϑθηςαν, κλπ. Κατϊ τη βιβλιογραφικό 

επιςκϐπηςη παρουςιϊζονται τα κυριϐτερα επιςτημονικϊ ϋργα (ςυνόθωσ βιβλύα και 

ϊρθρα) τα οπούα αναφϋρονται ςτη πραγμϊτευςη του ςυγκεκριμϋνου θϋματοσ. Με τον 

τρϐπο αυτϐ προςδιορύζεται θεωρητικϊ ο χώροσ ςτον οπούο εντϊςςεται η ςυγκεκριμϋνη 

διπλωματικό εργαςύα. Επιπλϋον, καλϐ εύναι να χρηςιμοποιηθοϑν εργαλεύα 

περιγραφικόσ ςτατιςτικόσ προκειμϋνου να παρουςιαςθεύ ό να υποςτηριχθεύ μια θϋςη, 

να ςυνοψιςθεύ μια εξϋλιξη, ϋνα γεγονϐσ κλπ. 

 

Η βιβλιογραφικό αναςκϐπηςησ αποτελεύ η ιδύα μια μϋθοδο ϋρευνασ. Οι φοιτητϋσ 

μελετοϑν επιςταμϋνα και ςε βϊθοσ ϐλη την διαθϋςιμη βιβλιογραφύα που κατϊ την 

ϊποψό τουσ διερευνϊ το θϋμα τησ πτυχιακόσ και απαντϊ ςτα βαςικϊ ερωτόματα τησ 

ϋρευνασ. Με τον τρϐπο αυτϐ τεκμηριώνει τη χρηςιμοποιοϑμενη μεθοδολογύα την οπούα 

αναπτϑςςει ςτην επϐμενη ενϐτητα «Μϋθοδοσ και Τλικϐ». Επύςησ εύναι ςημαντικϐ να 

ερευνόςουν και να μελετόςουν κϊθε διαθϋςιμη ϋρευνα που ϋχει πραγματοποιηθεύ μϋχρι 

την ςτιγμό τησ ςυγγραφόσ τησ πτυχιακόσ τουσ. Η βιβλιογραφικό αναςκϐπηςη 

χωρύζεται ςε υποκεφϊλαια, τα οπούα πρϋπει απϐ τισ γενικϋσ ϋννοιεσ να περνοϑν ςτισ 

εξειδικευμϋνεσ ακολουθώντασ λογικό αλληλουχύα. Σο περιεχϐμενο κϊθε υποκεφαλαύου 

ϋχει ςκοπϐ να ειςϊγει τον αναγνώςτη με ειρμϐ και λογικό ςτα θϋματα που διερευνϊ η 

εργαςύα.  
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Μια ςυνηθιςμϋνη πρακτικό για την βιβλιογραφικό επιςκϐπηςη εύναι να απαντώνται τα 

παρακϊτω ερωτόματα: 

 Ποιο εύναι το επιςτημονικϐ πεδύο με το οπούο αςχολεύται η εργαςύα; 

 Ποιο εύναι το θϋμα τησ εργαςύασ; 

 Γιατύ επιλϋχθηκε το ςυγκεκριμϋνο θϋμα (ςπουδαιϐτητα); 

 Ποιο εύναι το ενδιαφϋρον του θϋματοσ απϐ επιςτημονικόσ πλευρϊσ; 

 Ποιο εύναι το ενδιαφϋρον του θϋματοσ απϐ πρακτικόσ πλευρϊσ (ποιουσ 

ενδιαφϋρει, πρακτικϋσ εφαρμογϋσ ό χρόςεισ); 

 Πωσ γύνεται η αντιμετώπιςη του θϋματοσ (Μεθοδολογύα); 

 

Αν και δεν υπϊρχει ςυγκεκριμϋνο πλϊνο αναφορϊσ ςτη βιβλιογραφύα οι παρακϊτω 

ςυμβουλϋσ εύναι χρόςιμεσ:  

1. Ξεκύνηςε με γενικϋσ αναφορϋσ για τον διερευνώμενο χώρο, πριν ςυγκεντρωθεύσ ςε 

ςυγκεκριμϋνουσ τομεύσ, ερωτόςεισ ό ςτϐχουσ. 

2. Δώςε μια περύληψη για τισ αναφορϋσ του διερευνώμενου χώρου. 

3. Αντιπαρϊβαλλε τισ τοποθετόςεισ-αναφορϋσ των ςημαντικϐτερων ςυγγραφϋων. 

4. Μην ξεφϑγεισ απϐ το διερευνώμενο χώρο, περιορύςου ςτισ πολϑ ςχετικϋσ με το θϋμα 

ςου αναφορϋσ. 

5. Φώριςε τισ αναφορϋσ που ςυγκϋντρωςεσ ςε ομοειδεύσ ενϐτητεσ. 

 

Κατϊ τη ςυγγραφό θα πρϋπει να ληφθοϑν υπϐψη τα παρακϊτω: 

 Να προςδιορύζεται η ουςύα του προβλόματοσ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ. 

 Να χρηςιμοποιεύται μϐνο η ςχετικό βιβλιογραφύα, θεωρύα, πηγϋσ, μϋθοδοι και 

μεθοδολογύα. 

 Να αποφεϑγεται η γενικϐλογη πληροφορύα, η οπούα μπορεύ να βρεθεύ εϑκολα ό 

εύναι ευκϐλωσ εννοοϑμενη ό εύναι πολϑ γνωςτό (internet). Κατϊλληλεσ πηγϋσ δε 

μποροϑν να θεωρηθοϑν εφημερύδεσ και περιοδικϊ ευρεύασ κυκλοφορύασ. 

 Μποροϑν να χρηςιμοποιοϑνται θεωρητικϊ και πρακτικϊ παραδεύγματα για την 

ιςχυροπούηςη των απϐψεων. Σα εκϊςτοτε χρηςιμοποιοϑμενα παραδεύγματα θα 

πρϋπει να επιβεβαιώνουν τισ διατυπωμϋνεσ απϐψεισ. 

 Να αποφεϑγονται οι επαναλόψεισ. 

 Να χρηςιμοποιοϑνται θεωρύεσ, πρακτικϋσ, υποδεύγματα κλπ. 

 Να παρουςιϊζονται αυτϊ που χρειϊζονται με ςυγκριτικό και κριτικό ςκϋψη. 

 Να υπϊρχουν ςϑνδεςμοι μεταξϑ των κεφαλαύων, ενοτότων και  υποενοτότων. 

 

 

Μέθοδοσ και Τλικό 

 

Η ενϐτητα αυτό περιλαμβϊνει τη μϋθοδο, τα υποδεύγματα και τη μεθοδολογύα ςτα 

οπούα ςτηρύζεται η εμπειρικό διερεϑνηςη τησ εργαςύασ καθώσ και η ανϊλυςη των 

δεδομϋνων τησ εμπειρικόσ εφαρμογόσ.  

 

Αρχικϊ θα πρϋπει να οριςθοϑν ςαφώσ τα ερευνητικϊ ερωτόματα/υποθϋςεισ ϋρευνασ 

(εφϐςον υπϊρχουν) που διατυπώνονται ϑςτερα απϐ την επιςκϐπηςη τησ 

βιβλιογραφύασ ςτο ςυγκεκριμϋνο χώρο τον οπούο ϋχει επιλϋξει για να ερευνόςει ο 

φοιτητόσ και που διϋπουν την ερευνητικό δραςτηριϐτητα. ε αυτϐ το τμόμα, 
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διατυπώνονται κϊποιεσ ερωτόςεισ, κϊποιοι προβληματιςμού, κϊποιεσ προτϊςεισ, 

παραδοχϋσ, απϐψεισ, γνώμεσ ό θϋςεισ για το ςυγκεκριμϋνο ερευνητικϐ ζότημα. Οι 

υποθϋςεισ εργαςύασ αποτελοϑν θεωρητικϋσ υποθϋςεισ οι οπούεσ ςτηρύζονται ςτη 

βιβλιογραφύα και ςτη θεωρητικό διαχεύριςη του ςυγκεκριμϋνου αντικειμϋνου. Οι 

θεωρητικϋσ υποθϋςεισ προκϑπτουν απϐ την καταγραφό και ςυζότηςη των κυριϐτερων 

θεωριών που αςχολοϑνται με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. Απϐ την αναςκϐπηςη αυτών των 

θεωριών διατυπώνονται προτϊςεισ με τη μορφό των θεωρητικών υποθϋςεων προσ 

εξϋταςη. Οι θεωρητικϋσ υποθϋςεισ μποροϑν εύτε να διαψευςτοϑν εύτε να 

επιβεβαιωθοϑν. 

 

την ςυνϋχεια θα πρϋπει να γραφτοϑν αναλυτικϊ ϐλα τα βόματα τησ μεθϐδου που 

ακολουθόθηκαν ϐπωσ ενδεικτικϊ: ο τρϐποσ με τον οπούο ϋγινε η επιλογό του 

ερευνητικοϑ πληθυςμοϑ, η αντιπροςωπευτικϐτητα του δεύγματοσ, το εύδοσ τησ ϋρευνασ 

(π.χ. ποςοτικό/ποιοτικό) και ο τρϐποσ με τον οπούο διεξόχθη (τρϐποσ ςυλλογόσ 

πρωτογενών/δευτερογενών ςτοιχεύων). Επύςησ, θα πρϋπει να εξηγεύται ο λϐγοσ για τον 

οπούο επιλϋχθηκε η ςυγκεκριμϋνη μεθοδολογύα, δηλαδό οι λϐγοι για τουσ οπούουσ 

επιλϋχθηκε η μελϋτη του φαινϐμενου, απϐ τη ςυγκεκριμϋνη θεωρητικό οπτικό (π.χ. απϐ 

κοινωνιολογικό, ιςτορικό, νομικό πλευρϊ ϋναντι των ϊλλων). Επύςησ, γύνεται αναφορϊ 

ςτην ιδιαύτερη ςϑνθεςη, αν υπϊρχει, η οπούα προτεύνεται για τη διαχεύριςη του θϋματοσ, 

ϐπωσ και ςτη δικαιολϐγηςη των τεχνικών και των μεθϐδων οι οπούεσ επιλϋχθηκαν 

ϋναντι κϊποιων ϊλλων. Η ενϐτητα αυτό χρηςιμεϑει ωσ οδηγϐσ για οποιονδόποτε 

επιχειρόςει να μελετόςει ςτο μϋλλον το ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο. Σϋλοσ, 

παρουςιϊζονται και αποφϊςεισ που ελόφθηςαν, αν ϋγινε αποκλειςμϐσ ό ενςωμϊτωςη 

μεθοδολογικών προςεγγύςεων, χρονικϊ πλαύςια ςτα οπούα υλοποιόθηκε το εμπειρικϐ 

κομμϊτι, ποςοτικού δεύκτεσ  που δημιουργόθηκαν για μετρόςεισ, κτλ. 

 

τη μεθοδολογύα πρϋπει να παρουςιϊζονται επύςησ μια ςειρϊ απϐ θϋματα ϐπωσ:  

- Σο ςϑνολο των δεδομϋνων (ποϑ βρϋθηκαν, πώσ βρϋθηκαν, εξαντλητικϊ κϊθε 

πηγό απϐκτηςησ δεδομϋνων, εύδοσ δεδομϋνων, χρονικϐ διϊςτημα που 

καλϑπτουν, τισ αδυναμύεσ των δεδομϋνων, καθώσ και εϊν αποτελοϑν δεδομϋνα 

που χρηςιμοποιόθηκαν ςε προγενϋςτερεσ ϋρευνεσ, πιθανϊ για ϊλλεσ χώρεσ, 

περιπτώςεισ και χρονικϋσ περιϐδουσ.  

- Παρουςύαςη των μεθϐδων και των τεχνικών, οι οπούεσ επιλϋχθηκαν για τη 

διαπραγμϊτευςη του ςυγκεκριμϋνου ερευνητικοϑ αντικειμϋνου. Λογιςμικϊ 

που χρηςιμοποιόθηκαν, π.χ. Statistical Package for Social Sciences – SPSS.  

- τατιςτικό (περιγραφικό) ανϊλυςη αυτών των δεδομϋνων, η οπούα θα 

ςχολιϊζεται ςε ςχϋςη με το πρϐβλημα που αναλϑεται.  

 

τϐχοσ ςτην αναλυτικό περιγραφό τησ μεθοδολογύασ εύναι να αποςαφηνιςτοϑν πλόρωσ 

οι μϋθοδοι που χρηςιμοποιόθηκαν, να δοθεύ η δυνατϐτητα επαλόθευςησ των 

αποτελεςμϊτων που θα ακολουθόςουν και να δοθεύ η δυνατϐτητα επανϊληψη τησ 

μεθϐδου απϐ ϊλλουσ ερευνητϋσ. Ο φοιτητόσ πρϋπει να ςτοχεϑςει, ϐταν υλοποιεύ τη 

μεθοδολογύα του, ςτο να μην αφόνει περιθώριο για ερωτόςει αποςαφόνιςησ πϊνω ςτισ 

μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ.  

 

Αποτελέςματα 

 



Τ.Ε.Ι. Δσηικής Ελλάδας - Τμήμα Διοίκηζης Επιτειρήζεων Πάηρας 

Σελίδα 15 από 38 
Οδηγός Πηστιακών Εργαζιών – Ακαδημαϊκό Έηος 2015 - 2016 
 

Ακολουθεύ η ενϐτητα τησ ανϊλυςησ των αποτελεςμϊτων τησ εμπειρικόσ εφαρμογόσ. 

Γύνεται παρουςύαςη των ευρημϊτων, τα οπούα προϋκυψαν για το ςυγκεκριμϋνο 

πρϐβλημα με τη ςυγκεκριμϋνη διαχεύριςη του υλικοϑ, ϐπωσ χρηςιμοποιόθηκε. Σα 

παραπϊνω παρουςιϊζονται ςε ςχϋςη με τισ υποθϋςεισ ϋρευνασ, οι οπούεσ εύχαν 

διατυπωθεύ και τα αποτελϋςματα απαντοϑν ςτα ερωτόματα και τισ υποθϋςεισ. Σα 

αποτελϋςματα αυτϊ εύναι το ύδιο ςημαντικϊ, εύτε ςτηρύζουν, εύτε διαψεϑδουν την 

υπϐθεςη ϋρευνασ.  

 

Η ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων μπορεύ να περιλαμβϊνει:  

- Πολϑ ςϑντομη αναφορϊ ςτη μϋθοδο, υπϐδειγμα απϐ την προηγοϑμενη ενϐτητα 

(μεθοδολογύα), καθώσ και τη διαχεύριςη του υλικοϑ - δεδομϋνων 

- Σα αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ (πύνακεσ - διαγρϊμματα ό ϐποια ϊλλη μορφό 

παρουςύαςησ κρύνεται απαραύτητη). Σα αποτελϋςματα πρϋπει να ςχολιαςτοϑν ςε 

διαφορετικϊ επύπεδα, ταυτϐχρονα:  

(i) Απϐ ςτατιςτικόσ πλευρϊσ 

(ii) υγκριτικϊ με τα αποτελϋςματα ϊλλων ερευνών.  

- Έλεγχοσ αρχικών υποθϋςεων και ςυζότηςη ςχετικϊ με αποτελϋςματα και 

αποκλύνουςεσ ςυμπεριφορϋσ. Η παρουςύαςη και ο ςχολιαςμϐσ πρϋπει να εύναι 

ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνα με το υπϐ διαχεύριςη πρϐβλημα αλλϊ και τη ςχετικό 

ςυζότηςη και ςϑγκριςη με ϊλλεσ μελϋτεσ. Επύςησ, η ϐλη εμπειρικό ανϊλυςη, 

παρουςύαςη, ςυζότηςη αποτελεςμϊτων, κλπ. πρϋπει να αντιςτοιχοϑν ςτα 

υμπερϊςματα. Κατϊ την ςυγγραφό θα πρϋπει να αποφεϑγονται αναφορϋσ ςε 

υποδεύγματα και μεθϐδουσ που δεν εύναι χρόςιμα ςτην εκϊςτοτε πτυχιακό 

εργαςύα.  

 

τα αποτελϋςματα αναφϋρονται ό περιγρϊφονται αποκλειςτικϊ και μϐνο τα 

αποτελϋςματα που προϋκυψαν απϐ την ϋρευνα τησ εν λϐγω πτυχιακόσ εργαςύασ χωρύσ 

να γύνεται απολϑτωσ κανϋνα ςχϐλιο ό ςϑγκριςη με αποτελϋςματα ϊλλων ερευνητών ό 

τυχϐν ςκϋψεισ και ςυμπερϊςματα. Αναφερϐμαςτε ςε αποτελϋςματα ςχετικϊ με τη 

μϋθοδο ό τισ μεθϐδουσ που ακολουθόςαμε. Δεν θα πρϋπει ϐμωσ να διατυπώνονται 

προςωπικϋσ κρύςεισ και εκτιμόςεισ. Εύναι ςημαντικϐ να τονιςτεύ, ϐτι ςε αυτϐ το τμόμα 

δεν θα πρϋπει να ςχολιϊζονται τα αποτελϋςματα που ϋχουν βρεθεύ. Αυτό εύναι μια 

διαδικαςύα που πραγματοποιεύται ςτο επϐμενο τμόμα (υμπερϊςματα). Θα πρϋπει να 

αναφερθοϑν ϐλα τα αποτελϋςματα που προϋκυψαν απϐ τη ςτατιςτικό ανϊλυςη των 

δεδομϋνων, ακϐμη και αυτϊ που ϋρχονται ςε αντύθεςη με την ό τισ υποθϋςεισ που ϋχουν 

διατυπωθεύ. 

 

Εϊν το αντικεύμενο που διαπραγματεϑεται η διπλωματικό εργαςύα αναφϋρεται ςε 

νομικϊ θϋματα πρϋπει να υπϊρχει η απαραύτητη τεκμηρύωςη, αντύςτοιχη αυτών των 

ςχετικών ακαδημαώκών νομικών κειμϋνων (ςυγγραμμϊτων, ϊρθρων κλπ.).  

 

 

υμπεράςματα – υζήτηςη 

 

Σο τελευταύο κεφϊλαιο περιλαμβϊνει τα ςυμπερϊςματα-προτϊςεισ ϐπου ςυνοψύζεται 

ολϐκληρη η εργαςύα με ϋμφαςη ςτα αποτελϋςματα που κατϋληξε ο φοιτητόσ και 

ςϑγκριςό τουσ με ϐτι εύναι γνωςτϐ απϐ τη βιβλιογραφύα και γύνονται προτϊςεισ για 
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περαιτϋρω ϋρευνα. Σα ςυμπερϊςματα πρϋπει να εύναι ςχετικϊ ςϑντομα. Γύνεται 

προςπϊθεια να βγουν ςυμπερϊςματα για ϐλα τα αποτελϋςματα και τισ τεχνικϋσ τησ 

πτυχιακόσ ςε ςϑγκριςη με τισ όδη δημοςιευμϋνεσ εργαςύεσ.  

 

υνοπτικϊ η ςυζότηςη των αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ θα πρϋπει να απαντϊ ςτα πιο 

κϊτω ςημεύα: 

 Ποιϊ εύναι τα κϑρια ςημεύα που αναδεικνϑονται απϐ τα αποτελϋςματα; 

 Σι ςυςχετύςεισ, τϊςεισ και γενικεϑςεισ απορρϋουν απϐ τα αποτελϋςματα; 

 Τπϊρχουν εξαιρϋςεισ ςτουσ κανϐνεσ; 

 Ποια εύναι τα πιο πιθανϊ αύτια ςτισ παρατηρόςεισ/αποτελϋςματα; 

 Σα αποτελϋςματα διαψεϑδουν ό επαληθεϑουν τισ προηγοϑμενεσ ϋρευνεσ που 

ϋχουν αςχοληθεύ με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα; 

 Σι ςχϋςη ϋχουν τα αποτελϋςματα με τα ερευνητικϊ ερωτόματα που εύχαμε 

θϋςει; 

 Σι το καινοϑργιο προςφϋρει η ϋρευνα, μποροϑμε να κατανοόςουμε κϊτι 

καλϑτερο τώρα απϐ ϐτι παλαιϐτερα; 

 

Όταν ερμηνεϑουμε τα αποτελϋςματα θα πρϋπει να παρουςιαςτοϑν ϐλεσ οι πιθανϋσ 

ερμηνεύεσ ώςτε να δοθεύ ϋδαφοσ για μελλοντικό ϋρευνα. Για κϊθε ερμηνεύα που δύνουμε 

πρϋπει να παρουςιϊζεται και το αντύςτοιχο υποςτηρικτικϐ υλικϐ.  

 

την τελευταύα παρϊγραφο ενδεύκνυται να γύνεται αναφορϊ ςε πιθανό ςυνϋχεια τησ 

εργαςύασ («μελλοντικό ϋρευνα, μελλοντικϋσ τϊςεισ και προτϊςεισ»): τι θα μποροϑςε να 

γύνει ςτη ςυνϋχεια απϐ πλευρϊσ μεθοδολογικόσ και θεωρητικόσ, διεϑρυνςησ τησ θϋςησ 

του ςυγγραφϋα που εμφανύζεται ςτην διπλωματικό εργαςύα, ςυλλογόσ και 

επεξεργαςύασ βϊςεων δεδομϋνων, πρακτικόσ, κλπ. 

 

Αυτό η τελευταύα ενϐτητα μπορεύ να αναφϋρεται ςε ςημεύα που δεν καλϑπτει η 

εργαςύα, τουσ περιοριςμοϑσ τησ εργαςύασ. Η ϋρευνα που υλοποιεύται ςτα πλαύςια τησ 

πτυχιακόσ εργαςύασ  εύναι αντικειμενικϊ προςδιοριςμϋνη απϐ κϊποιεσ ςυνθόκεσ υπϐ τισ 

οπούεσ ςυμβαύνουν αυτϊ τα οπούα αναφϋρονται και ιςχϑουν τα αποτελϋςματα που 

βρϋθηκαν. Προςδιορύζεται με ϊλλα λϐγια η περύπτωςη τησ ϋρευνασ, δύνοντασ το πλαύςιο 

ςτο οπούο αυτό εξετϊςτηκε και εξαςφαλύζοντασ ϐτι τα αποτελϋςματα και τα 

ςυμπερϊςματα εύναι ϋγκυρα μϐνο υπϐ αυτϋσ τισ ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ.  

 

υμπεραςματικϊ, ςτα ςυμπερϊςματα τησ ϋρευνασ θα πρϋπει:  

- Να περιγρϊφεται ςϑντομα το θϋμα το οπούο αναπτϑχθηκε 

- Να παρουςιϊζεται ςυνοπτικϊ ο ςυςχετιςμϐσ τησ βιβλιογραφικόσ μελϋτησ με 

το μεθοδολογικϐ πλαύςιο το οπούο χρηςιμοποιόθηκε και με τα ερευνητικϊ 

ερωτόματα.  

- Να ςτοιχειοθετοϑνται τα κυριϐτερα ευρόματα τησ ϋρευνασ 

- Να αναφϋρεται η πρωτοτυπύα τησ εργαςύασ εϊν υπϊρχει 

- Να αναφϋρονται πιθανϋσ μελλοντικϋσ προεκτϊςεισ και βελτιώςεισ 

- Να παρατύθενται πιθανϋσ προτϊςεισ για την αντιμετώπιςη του 

φαινομϋνου/προβλόματοσ. 
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8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

 

τη ςυνϋχεια παρατύθεται η βιβλιογραφύα κατϊ αλφαβητικό ςειρϊ, η οπούα καλϑπτει 

πλόρωσ τισ αναφορϋσ που περιϋχονται ςτο κεύμενο τησ εργαςύασ ςε κϊθε ςυγγραφϋα, 

ερευνητικϐ οργανιςμϐ και ςτατιςτικό πηγό και ακολουθεύ το γλωςςϊριο (ϐπου 

απαιτεύται). Για την βιβλιογραφύα δϑναται χρόςη του ςυςτόματοσ Harvard εύτε του 

ςυςτόματοσ APA. Παρουςύαςη και των δϑο ςυςτημϊτων γύνεται ςτο παρϊρτημα  11 

(ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ) 

 

 

9. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

το παρϊρτημα (-τα) τοποθετοϑμε το υλικϐ τησ ϋρευνασ που εύτε εύναι εκτενϋσ εύτε 

δευτερεϑουςασ ςημαςύασ, και που δεν χρειϊζεται να τοποθετηθεύ μϋςα ςτο κυρύωσ 

κεύμενϐ τησ. Περιλαμβϊνουν υλικϐ που μπορεύ να δει ο αναγνώςτησ αργϐτερα και δεν 

αλλοιώνει ό διαταρϊςςει τη ροό τησ εργαςύασ το γεγονϐσ ϐτι δεν περιϋχεται ςτο κυρύωσ 

κεύμενο, αλλϊ ςε ξεχωριςτό θϋςη. τα παραρτόματα τοποθετοϑμε ςυνόθωσ εκτενεύσ και 

πολλοϑσ ςε αριθμϐ πύνακεσ, γραφικϊ, καταλϐγουσ, χϊρτεσ, ερωτηματολϐγια, 

ιςολογιςμοϑσ, κ.ϊ. (Ζαφειρϐπουλοσ, 2005) 
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4.3 Η πτυχιακό εργαςύα ςε ενδεικτικό μϋγεθοσ 

 
 

 

•   1 ςελύδα 

ΕΞΨΥΤΛΛΟ 

• 1 ςελύδα 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

• 1 ςελύδα (μϋχρι 250 λϋξεισ) - ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
• Μϋχρι 7 λϋξεισ κλειδιϊ 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ - ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

• 1 ςελύδα 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

• εφϐςον υπϊρχουν (1 - 2 ςελύδεσ) 

ΤΜΒΟΛΙΜΟΙ - ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ 

• ϋωσ 2 - 2,5 ςελύδεσ 

ΕΙΑΓΨΓΗ 

• Βιβλιογραφικό Επιςκϐπηςη (εωσ 40% κυρύωσ μϋρουσ) 
• Μϋθοδοσ και Τλικϐ (20% κυρύωσ μϋρουσ) 
• Αποτελϋςματα (εωσ 30% κυρύωσ μϋρουσ) 
• υμπερϊςματα - υζότηςη (10 % κυρύωσ μϋρουσ) 

ΚΤΡΙΨ ΜΕΡΟ 

• Φωρύσ περιοριςμϐ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

• Φωρύσ περιοριςμϐ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
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4.4 Ενδεικτικόσ αριθμόσ ςελύδων και λϋξεων (Κύριο Μϋροσ 
Πτυχιακόσ Εργαςύασ) 

 
 
 Πτυχιακή Εργαςία ενόσ ατόμου 

 
 

 
 
 
 Πτυχιακή Εργαςία για 2-3 άτομα 

 
 

 
 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΤΖΗΣΗΗ 

≈ 4 ςελύδεσ ≈ 1400 λϋξεισ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

≈ 13 ςελύδεσ ≈ 4550 λϋξεισ 

ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟ 

≈ 9 ςελύδεσ ≈ 3150 λϋξεισ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

≈ 18 ςελύδεσ ≈ 6300 λϋξεισ 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΤΖΗΣΗΗ 

≈ 9 ςελύδεσ ≈ 3150 λϋξεισ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

≈ 28 ςελύδεσ ≈ 9800 λϋξεισ 

ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟ 

≈ 19 ςελύδεσ ≈ 6650 λϋξεισ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

≈ 38 ςελύδεσ ≈ 13300 λϋξεισ 
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5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΣΤΠΙΚΕ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΨΜΑ 
ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 
 
 

Για την ανϊθεςη των θεμϊτων των Πτυχιακών Εργαςιών, οι φοιτητϋσ/τριεσ θα 

πρϋπει να καλύπτουν τισ παρακϊτω προώποθϋςεισ που τουσ δύνουν το δικαύωμα 

λόψησ θϋματοσ Πτυχιακόσ Εργαςύασ:  

 

1. Πτυχιακϋσ μποροϑν να αναλϊβουν οι φοιτητϋσ/τριεσ που βρύςκονται τυπικϊ 

ςτο Ζ’ εξϊμηνο. 

2. Προϒπϐθεςη αποτελεύ επύςησ να ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτα 2/3 των 

μαθημϊτων του προγρϊμματοσ τουσ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΕΜΑΣΨΝ ΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ (ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ)



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΨΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΣΨΝ 
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΧΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Μία ενδεικτική εικόνα από την φόρμα δήλωσης ομάδας και θεμάτων για 
την διαδικασία ανάληψης πτυχιακής εργασίας

https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1zRgs3OcXr7JIcZuFi99Hc4kuzQt7Ik93xKUOQAbP3so/viewform
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1zRgs3OcXr7JIcZuFi99Hc4kuzQt7Ik93xKUOQAbP3so/viewform
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: ΕΝΣΤΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΗΓΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΘΕΜΑΣΟ 
ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ (του/τησ /των ςπουδ………) ϑμφωνα με τα παρακϊτω: 

1. 
……………………………………………………………………… 

Α.Μ:.………………………………………………………………. 

Εξϊμηνο:……………………………………………………….. 

Σηλ. Επικ:……………………………….................................. 

Email:…………………………………………………….. 

ΘΕΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

2. 
……………………………………………………………………… 

Α.Μ:.………………………………………………………………. 

Εξϊμηνο:……………………………………………………….. 

Σηλ. Επικ:……………………………….................................. 

Email:…………………………………………………….. 

ΕΙΗΓΗΣΗ (Επιβλϋπων Εκπαιδευτικόσ): 

……………………………………………………………………………………... 

ΣΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΑ: 
 Περιγραφό του ςταδύου που βρύςκεται η ΠτΕ 
(π.χ. ϋχει ολοκληρωθεύ, εκκρεμεύ η μεθοδολογύα, κ.λ.π.) 

…………………………………………………………………...………………… 

………………………………………………………….…………………..……… 
3. 

……………………………………………………………………… 

Α.Μ:.………………………………………………………………. 

Εξϊμηνο:……………………………………………………….. 

Σηλ. Επικ:……………………………….................................. 

Email:…………………………………………………….. 

Σμόμα προϋλευςησ: ……………………………….. 
 (Δ.Ε., Ε..Π.., Ε.Π.Δ.Ο., Ε.Δ) 

ΝΕΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

ΑΙΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΗΓΗΣΗ: 

ΑΠΟΦΨΡΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΑΠΟ ΣΜΗΜΑ 

ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ:  

…..…………………………………………………………………………………. 

………..……………………………………………………………………………. 

αιτοϑμαι/μαςτε τον οριςμϐ νϋου ειςηγητό. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…….,……………………………….. Ο/Η/ΟΙ    ΥΟΙΣΗΣ………. 

ΑΙΣΗΗ ΠΡΟ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (ΠΑΣΡΑ) 

ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Σ.Ε.Ι.  ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΘΕΜΑ: «Αλλαγό Επιβλϋποντα ό/και θϋματοσ για την 
πτυχιακό εργαςύα» 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7: ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ (του/τησ /των ςπουδ………) ϑμφωνα με τα παρακϊτω: 

1. 
……………………………………………………………………… 

Α.Μ:.………………………………………………………………. 

Εξϊμηνο:……………………………………………………….. 

Σηλ. Επικ:……………………………….................................. 

Email:…………………………………………………….. 

ΘΕΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

2. 
……………………………………………………………………… 

Α.Μ:.………………………………………………………………. 

Εξϊμηνο:……………………………………………………….. 

Σηλ. Επικ:……………………………….................................. 

Email:…………………………………………………….. 

ΕΙΗΓΗΣΗ (Επιβλϋπων Εκπαιδευτικόσ): 

……………………………………………………………………………………... 

ασ υποβϊλλω/λλουμε ςυνημμϋνα τα 
απαιτούμενα 3 (τρύα) αντύγραφα τησ Πτυχιακόσ 
μου/μασ Εργαςύασ και παρακαλώ να ορύςετε 
Επιτροπό  Βαθμολόγηςησ και ημερομηνύα 
παρουςύαςησ για την Πτυχιακό Εργαςύα. 3. 

……………………………………………………………………… 

Α.Μ:.………………………………………………………………. 

Εξϊμηνο:……………………………………………………….. 

Σηλ. Επικ:……………………………….................................. 

Email:…………………………………………………….. 

Σμόμα προϋλευςησ: ……………………………….. 
 (Δ.Ε., Ε..Π.., Ε.Π.Δ.Ο., Ε.Δ) 

Δήλωςη 
Δηλώνω/νουμε  ρητϊ ότι, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
8 του Ν. 1599/1988 και τα ϊρθρα 2,4,6 παρ. 3 
του Ν. 1256/1982, η παρούςα εργαςύα αποτελεύ 
αποκλειςτικϊ προώόν προςωπικόσ εργαςύασ και 
δεν προςβϊλλει κϊθε μορφόσ πνευματικϊ 
δικαιώματα τρύτων και δεν εύναι προώόν μερικόσ 
ό ολικόσ αντιγραφόσ, οι πηγϋσ δε που 
χρηςιμοποιόθηκαν περιορύζονται ςτισ 
βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ και μόνον. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…….,……………………………….. Ο/Η/ΟΙ    ΥΟΙΣΗΣ………. 

(Τπογραφό) 

ΑΙΣΗΗ ΠΡΟ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (ΠΑΣΡΑ) 

ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Σ.Ε.Ι.  ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΘΕΜΑ: «Αύτηςη Παρουςύαςησ Πτυχιακόσ Εργαςύασ» 



Τ.Ε.Ι. Δσηικής Ελλάδας - Τμήμα Διοίκηζης Επιτειρήζεων Πάηρας



Τ.Ε.Ι. Δσηικής Ελλάδας - Τμήμα Διοίκηζης Επιτειρήζεων Πάηρας

Σελίδα 32 από 38 
Οδηγός Πηστιακών Εργαζιών – Ακαδημαϊκό Έηος 2015 - 2016

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ 
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Η Πτυχιακό Εργαςύα ςυνολικϊ κρύθηκε (ςημειώνεται ο αντύςτοιχοσ χαρακτηριςμϐσ) ωσ: 

ΕΠΑΡΚΗ 

ΑΝΕΠΑΡΚΗ (ΦΡΗΖΕΙ ΒΕΛΣΙΨΗ & ΕΠΑΝΤΠΟΒΟΛΗ) 

Η ςυμμετοχό κϊθε φοιτητό ςτα κριτήρια 1 – 2 – 3 του ςυνόλου τησ Πτυχιακήσ Εργαςίασ αλλά και 

ςτην παρουςίαςη, βαθμολογεύται ςυνολικϊ (απϐ 1 ϋωσ 10) ωσ εξόσ: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΥΟΙΣΗΣΗ Α.Μ. 
ΒΑΘΜΟ 

(Αριθμητικϊ) 

ΒΑΘΜΟ 

(Ολογρϊφωσ) 

1 

2 

3 

Η τριμελόσ επιτροπό εξϋταςησ τησ πτυχιακόσ: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αξιολογητό Ιδιότητα Τπογραφό 

1 Ειςηγητόσ 

2 Μϋλοσ 

3 Μϋλοσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 11: ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ 
ΑΝΑΥΟΡΑ 

i. HARVARD STYLE

Για τον κατϊλογο με τη βιβλιογραφύα που χρηςιμοποιόθηκε προκειμϋνου να εκπονηθεύ 

η πτυχιακό εργαςύα δϑναται η χρόςη του Harvard style (Ακολουθοϑν παραδεύγματα). 

Σο ςτιλ αυτϐ εύναι πολϑ ςυνηθιςμϋνο και καλϐ θα όταν να ακολουθεύται, χωρύσ να 

αποκλεύεται και η χρόςη κϊποιου ϊλλου ςτιλ που ςυνηθύζεται ςτον επιςτημονικϐ 

γραπτϐ λϐγο. Εύναι λϊθοσ να αναφϋρονται δεκϊδεσ ονϐματα ςυγγραφϋων-

αρθρογρϊφων. Ο φοιτητόσ/τρια πρϋπει να περιοριςτεύ μϐνο ςτα ονϐματα των 

ςυγγραφϋων- αρθρογρϊφων των οπούων τη γνώμη-ϊποψη χρηςιμοπούηςε. 

το ςϑςτημα Harvard, που οριςμϋνοι καλοϑν και ςϑςτημα «ςυγγραφϋασ-χρονολογύα»: 

- Οι βιβλιογραφικϋσ παραπομπϋσ μϋςα ςτο κεύμενο τησ εργαςύασ γύνονται 

ςυνόθωσ ςε παρϋνθεςη και περιλαμβϊνουν το επώνυμο του ςυγγραφϋα και το 

ϋτοσ δημοςύευςησ τησ εργαςύασ, π.χ. (Τφαντϐπουλοσ, 2002 ό Sheldon, 2005).  

- Εφϐςον υπϊρχουν περιςςϐτερεσ τησ μύασ αναφορϋσ, οι οπούεσ αφοροϑν ςτον 

ύδιο ςυγγραφϋα, προηγεύται η πιο ςϑγχρονη, π.χ. (Ware, 1999; Ware, 1996). 

- Εϊν ϋνασ ςυγγραφϋασ ϋχει δημοςιεϑςει δϑο ό περιςςϐτερα κεύμενα την ύδια 

χρονιϊ μετϊ την ημερομηνύα βϊζουμε α, β, γ ό a, b, c,..., π.χ. (McCann, 2003a; 

McCann, 2003b).  

- Εϊν οι ςυγγραφεύσ εύναι δϑο, τϐτε αναφϋρονται τα επώνυμα και των δϑο με το 

ςϑμβολο «&» ανϊμεςϊ τουσ, π.χ. (Κοντοδημϐπουλοσ & Νιϊκασ, 2006 ό Dent & 

Dooling, 2004).  

- Όταν οι ςυγγραφεύσ εύναι περιςςϐτεροι απϐ δϑο, αναφϋρεται το επώνυμο του 

πρώτου ςυγγραφϋα και ακολουθοϑν οι λϋξεισ «και ςυν.» (για δημοςιεϑςεισ 

ςτην Ελληνικό) ό «et al.» (για δημοςιεϑςεισ ςτην Αγγλικό), π.χ. (Αλεξιϊσ και 

ςυν., 2004 ό Stade et al, 2006).  

- Ο δε διαχωριςμϐσ διαφορετικών αναφορών γύνεται αλφαβητικϊ με κϐμμα, π.χ. 

(Ματςαγγϊνησ, 2005, Νιϊκασ, 2004).  

- Αν αναφϋρεται μια εργαςύα εκτϐσ παρενθϋςεωσ, τϐτε μϐνο το ϋτοσ μπαύνει ςε 

παρϋνθεςη, π.χ. Η εμπειρικό μελϋτη του Κωςταγιϐλα (2005) δεύχνει ϐτι…  

- Σϋλοσ, να τονιςτεύ ϐτι ϐταν δεν πρϐκειται περύ περιοδικοϑ, αλλϊ περύ βιβλύου, 

διδακτορικόσ διατριβόσ κλπ., τϐτε αναγρϊφεται πϊντοτε και η ςυγκεκριμϋνη 

ςελύδα ό ςελύδεσ που χρηςιμοποιόθηκαν απϐ το φοιτητό, π.χ. οι Drummond et 

al (2002, p. 42) αναφϋρουν ϐτι... Αυτϐ ςυμβαύνει, διϐτι οι παραπομπϋσ 

βοηθοϑν ςτην αποτροπό τησ λογοκλοπόσ, ςτην επαλόθευςη των γραφομϋνων 

και την ανϊκτηςη περιςςϐτερων λεπτομερειών για ϋνα ςυγκεκριμϋνο 

ερευνητικϐ ϋργο. Θα όταν λοιπϐν αδϑνατο ςε κϊποιον να διαβϊζει 

πολυςϋλιδουσ τϐμουσ για να εντοπύςει το ςημεύο ενδιαφϋροντοσ.  

Οι βιβλιογραφικϋσ παραπομπϋσ ςτο τϋλοσ του κειμϋνου κϊθε εργαςύασ αποτελοϑν 

δεύκτη τϐςο τησ αξιοπιςτύασ τησ εργαςύασ, ϐςο και του κϑρουσ του ςυγγραφϋα τησ. τη 

λύςτα τησ βιβλιογραφύασ, οι παραπομπϋσ οργανώνονται με αλφαβητικό ςειρϊ κατϊ 

ςυγγραφϋα. Για κϊθε ςυγγραφϋα, κατ’ αρχόν αναφϋρονται οι μονογραφύεσ, μετϊ η απϐ 

κοινοϑ ςυγγραφό και τελευταύα τα ςυλλογικϊ ϋργα. ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ, οι 
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αναφορϋσ υιοθετοϑν τη χρονολογύα ϋκδοςησ του ϋργου. Η βιβλιογραφύα διαχωρύζεται 

ςε ελληνικό και ξϋνη. Πρώτα παρατύθεται η ελληνικό και ςτη ςυνϋχεια η ξϋνη. 

Παρακϊτω παρουςιϊζεται ο τρϐποσ με τον οπούο πρϋπει να παρουςιϊζεται η 

βιβλιογραφύα. 

Για επιςτημονικά περιοδικά ( journal):  Tribe, J. (2002) The philosophic practitioner. 

Annals of Tourism Research, Vol.29, No.2, pp.338-357. 

Για βιβλία και μονογραφίεσ: Teare, R. and Ingram, H. (1993) Strategic Management: A 

Resource-Based Approach. London: Cassell. 

Για κεφάλαια βιβλίων από ςυλλογικά έργα: Sigala, M. and Christou, E. (2002) Use of 

Internet for enhancing tourism and hospitality education: lessons from Europe (pp.142-

153). In K.W. Wober, A.J. Frew, and M. Hitz (Eds.) Information and Communication 

Technologies in Tourism, Wien: Springer-Verlag. 

Για επαγγελματικέσ αναφορέσ: Edelstein, L. G. & Benini, C. (1994) Meetings and 

Conventions. Meetings market report (August), pp. 60-82. 

Για εμπορικά (μη επιςτημονικά) περιοδικά: Ιωϊννου, Π. (2000, Δεκϋμβριοσ) Η 

προβολό του τουριςτικοϑ προώϐντοσ. Σουριςμόσ και Οικονομύα, ςελ. 78-83. 

Για πηγέσ από το Internet (εφόςον γνωρίζετε τον ςυγγραφέα): Johns, P. (1999) The 

power of branding in tourism. Ηttp://www.tourismabstracts.org/marketing/papers-

authors/id3456. Πρϐςβαςη την 12η Ιανουαρύου 2003, 14:55. (προςοχό: πϊντα να 

αναφϋρετε το πλόρεσ URL τησ πηγόσ ςασ) 

Για πηγέσ από το Internet (εφόςον δεν γνωρίζετε τον ςυγγραφέα): Ειςερχϐμενοι 

τουρύςτεσ με ναυλωμϋνεσ πτόςεισ για την περύοδο Δεκϋμβριοσ – Ιοϑνιοσ 2001. 

Ηttp://www.tourismabstracts.org/marketing/papers-authors/id3456. Πρϐςβαςη την 

12η Ιανουαρύου 2003, 14:55. (προςοχό: πϊντα να αναφϋρετε το πλόρεσ URL τησ πηγόσ 

ςασ) 

Όταν πρϐκειται για πολλοϑσ ςυγγραφεύσ (ϊρθρου ό βιβλύου ό ...) αναφϋρονται ϐλοι και 

αποφεϑγεται το γνωςτϐ «et al. ό κ. ςυν.»: Potter, R.B., Binns, T., Elliott, J.A. and Smith, D. 

(1999). Geographies of Development. Essex: Longman. 

Ψςτϐςο, μϋςα ςτο κεύμενο, απαραύτητα  χρηςιμοποιεύτε «et al. ό κ. ςυν.», π.χ. «...(Potter 

et al. 1999)…». 

ii. APA STYLE

Εκτϐσ του ςυςτόματοσ Harvard, προτεύνεται και το ςϑςτημα αναφορϊσ APA. Οι 

φοιτητϋσ μποροϑν ςε ςυνεργαςύα με τον Επιβλϋποντα Εκπαιδευτικϐ να αποφαςύςουν 

το ςϑςτημα αναφορϊσ που θα χρηςιμοποιόςουν.  
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Σο ΑΡΑ χρηςιμοποιεύ τη μϋθοδο ςυγγραφϋασ - ϋτοσ για τισ παραπομπϋσ. Αυτϐ ςημαύνει 

ϐτι ςε κατϊλληλο ςημεύο εντϐσ του κειμϋνου ειςϊγεται το επύθετο του ςυγγραφϋα και 

το ϋτοσ δημοςύευςησ τησ πηγόσ που χρηςιμοποιοϑμε. Όταν αναφερϐμαςτε ςε μύα πηγό 

ό ϐταν τη ςυνοψύζουμε, παραπϋμπουμε ςτο ςυγγραφϋα και το ϋτοσ δημοςύευςησ του 

ϋργου του, ςυνόθωσ ςτο τϋλοσ τησ πρϐταςόσ μασ.  Όταν παραθϋτουμε ϋνα 

ςυγκεκριμϋνο, αυτολεξεύ απϐςπαςμα απϐ μύα ςυγκεκριμϋνη ςελύδα τησ αρχικόσ πηγόσ, 

τϐτε ςτην παραπομπό μασ ςυμπεριλαμβϊνουμε και τον αριθμϐ τησ ακριβοϑσ ςελύδασ ό 

παραγρϊφου απϐ ϐπου αντλόθηκε αυτϐ το απϐςπαςμα. Αν χρηςιμοποιόςουμε ϋνα 

αυτολεξεύ απϐςπαςμα μικρϐτερο των 40 λϋξεων, τϐτε το εντϊςςουμε ςτο κεύμενϐ μασ, 

χρηςιμοποιώντασ ειςαγωγικϊ και μορφοποιώντασ το με πλϊγιουσ χαρακτόρεσ. Αν το 

αυτολεξεύ απϐςπαςμα ϋχει ϋκταςη μεγαλϑτερη των 40 λϋξεων, τϐτε δεν 

χρηςιμοποιοϑμε ειςαγωγικϊ και το παραθϋτουμε ςτη ροό του κειμϋνου μασ ωσ 

ανεξϊρτητο μϋροσ του, με πλϊγιουσ πϊλι χαρακτόρεσ. την περύπτωςη που μύα εργαςύα 

ϋχει δϑο ςυγγραφεύσ, τϐτε παραπϋμπουμε και ςτα δϑο ονϐματα κϊθε φορϊ που 

αναφερϐμαςτε ςτο ϋργο τουσ. Αν μύα εργαςύα ϋχει τρεισ ϋωσ πϋντε ςυγγραφεύσ, τϐτε την 

πρώτη φορϊ που θα παραπϋμψουμε ςε αυτόν θα καταγρϊψουμε τα επύθετα ϐλων των 

ςυγγραφϋων κι απϐ εκεύ κι ϋπειτα θα παραπϋμπουμε μϐνο ςτο επύθετο του πρώτου 

ςυγγραφϋα ςυνοδευϐμενου απϐ το “κ.ϊ.” (ό “et al.” την περύπτωςη ξενϐγλωςςου 

κειμϋνου). την περύπτωςη που μύα πηγό ϋχει ϋξι και περιςςϐτερουσ ςυγγραφεύσ, 

παραπϋμπουμε μϐνο ςτο επύθετο του πρώτου ςυγγραφϋα ςυνοδευϐμενου απϐ τη 

ςυντομογραφύα “κ.ϊ”. και το ϋτοσ δημοςύευςησ. Όταν μύα πηγό δεν ϋχει ϐνομα 

ςυγγραφϋα, τϐτε παραπϋμπουμε ςυνόθωσ ςτον τύτλο τησ εργαςύασ. Γρϊφουμε τον τύτλο 

εντϐσ ειςαγωγικών, εφϐςον πρϐκειται για ϊρθρο, κεφϊλαιο βιβλύου ό ιςτοςελύδα. Αν 

πρϐκειται για ςυνολικϐ βιβλύο ό αναφορϊ μορφοποιοϑμε τον τύτλο με πλϊγιουσ 

χαρακτόρεσ και δεν χρηςιμοποιοϑμε ειςαγωγικϊ. ε νομικϊ κεύμενα παραπϋμπουμε 

ϐπωσ και ςτην περύπτωςη που δεν εύναι γνωςτϐσ ο ςυγγραφϋασ.  Όταν εντϐσ μύασ 

παρϋνθεςησ παραπϋμπουμε ςε δϑο ό περιςςϐτερεσ πηγϋσ, τϐτε θα πρϋπει να τισ 

παρουςιϊςουμε με τη ςειρϊ που εμφανύζονται ςτισ τελικϋσ βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ 

(δηλαδό, αλφαβητικϊ και μετϊ χρονολογικϊ). 

Βαςικϊ ςημεύα ςτισ βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ του ςυςτόματοσ αναφορϊσ ΑΡΑ: 

- Δεν αριθμοϑνται οι αναφορϋσ, οϑτε τύθενται ςε λύςτα με κουκκύδεσ. 

- Έντονα γρϊμματα δεν χρηςιμοποιοϑνται ςε κανϋνα ςημεύο των αναφορών, 

οϑτε ειςαγωγικϊ, αλλϊ οϑτε κι υπογραμμύςεισ. 

- Δύνεται ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτα ςημεύα ςτύξησ –πϐτε μπαύνει κϐμμα, πϐτε τελεύα. 

- Δύνεται ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ μορφοποιόςεισ –ποια ςτοιχεύα τησ αναφορϊσ 

μορφοποιοϑνται με πλϊγιουσ χαρακτόρεσ και ςε ποιεσ περιπτώςεισ. 

- τουσ τύτλουσ βιβλύων χρηςιμοποιοϑμε πεζοκεφαλαύα. 

- Μετϊ τον τϐπο ϋκδοςησ μπαύνει η ϋνδειξη «Εκδϐςεισ» μϐνο ςτισ περιπτώςεισ 

που αναγρϊφεται υποχρεωτικϊ ςτην επωνυμύα του εκδοτικοϑ ούκου. 

- ε περιπτώςεισ που δε δηλώνεται ο τϐποσ ϋκδοςησ χρηςιμοποιοϑμε τη 

ςυντομογραφύα χ.τ. (χωρύσ τϐπο). 

- ε περιπτώςεισ που δεν υπϊρχει χρονολογικό ϋνδειξη (n.d.) χρηςιμοποιοϑμε 

τη ςυντομογραφύα χ.χ., δηλαδό χωρύσ χρονολογύα. 

- την περύπτωςη που αναφερϐμαςτε ςε ϋργα του ιδύου ςυγγραφϋα που ϋχουν 

δημοςιευτεύ ςε διαφορετικϊ ϋτη, τϐτε αναφϋρουμε τα ϋργα του κατϊ 
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χρονολογικό ςειρϊ, ξεκινώντασ απϐ το παλαιϐτερο προσ το πιο ςϑγχρονο, με 

βϊςη πϊντα το ϋτοσ δημοςύευςησ. 

- την περύπτωςη που περιςςϐτερεσ απϐ μύα πηγϋσ προϋρχονται απϐ τον ύδιο 

ςυγγραφϋα κι ϋχουν δημοςιευτεύ το ύδιο ϋτοσ, τϐτε τισ αναφϋρουμε ςϑμφωνα 

με την αλφαβητικό ςειρϊ του τύτλου τουσ. 

Παρακϊτω παρουςιϊζεται ο τρϐποσ με τον οπούο πρϋπει να παρουςιϊζεται η 

βιβλιογραφύα. 
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