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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μία Πτυχιακή Εργασία με 

θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματο ς 

και τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών. Τα θέματα 

της Πτυχιακής Εργασίας είναι επί το πλείστον: 1) Θέματα εφαρμογής της 

επιστήμης με χρήση στατιστικών, ιστορικών, και εμπειρικών δεδομένων και 

γενικά εφαρμογών σε πραγματικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και της 

οικονομίας ή, όταν αυτό είναι ανέφικτο, εικονικά παραδείγματα και ασκήσεις, 

2) Θεωρητικά θέματα από τον ευρύτερο επιστημονικό χώρο των γνωστικών 

ενοτήτων του Τμήματος δεν αποκλείονται της έρευνας με την προϋπόθεση της 

κατά το δυνατόν ενσωμάτωσής τους στη φυσιογνωμία και τους στόχους του 

Τμήματος.  

2. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Τα μόνιμα μέλη Ε.Π. και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες  που διδάσκουν στο 

Τμήμα προτείνουν στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους ένα αριθμό θεμάτων 

Πτυχιακών Εργασιών που ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές. Κάθε 

μέλος Ε.Π. προτείνει θέματα από το γνωστικό – επιστημονικό πεδίο του 

μαθήματος που του έχει ανατεθεί η διδασκαλία και σχετίζονται με πραγματικά, 

εν δυνάμει προβλήματα ή περιπτωσιολογικές διερευνήσεις (case studies). Όταν 

αυτό είναι αδύνατο, πρέπει να προωθείται συνδυαστικά το εμπεριστατωμένο 

ερευνητικό με το θεωρητικό μέρος το οποίο θα περιλαμβάνει ικανοποιητική σε 

βάθος διερεύνηση της τρέχουσας για το θέμα βιβλιογραφίας.  

 

2.1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Οκτωβρίου κάθε Ακαδημαϊκού 

Έτους υποβάλλονται από τα μέλη Ε.Π. σε ειδικό έντυπο, μέσω της Γραμματείας 

του Τμήματος στον Προϊστάμενο του τμήματος, προτάσεις 1 θεμάτων για 

Πτυχιακή επεξεργασία που θα διανεμηθούν στο επόμενο εξάμηνο. Η διαδικασία 

αυτή θα επιτρέψει στο Τμήμα τη δημιουργία της απαραίτητης Τράπεζας 

Πτυχιακών Εργασιών από την οποία θα αντλούνται θέματα προς διανομή στους 

σπουδαστές μέσω της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.  

Στο ειδικό έντυπο υποβολής προτάσεων για Πτυχιακή Εργασία πρέπει να  

περιλαμβάνονται τα στοιχεία του επόμενου πίνακα που κρίνονται αναγκαία για 

την ορθή διαμόρφωση γνώμης για το είδος της συγκεκριμένης πρότασης 

θέματος που εισηγείται κάθε μέλος Ε.Π.: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Τα μόνιμα μέλη Ε.Π καταθέτουν 7 θέματα πτυχιακών εργασιών. 
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1 
 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ο τίτλος πρέπει να είναι καταδεικτικός του θέματος και μπορεί να 

μην είναι δεσμευτικός εφόσον μπορεί μια μόνο φορά να αιτηθεί 

από τον εισηγητή του, μέσα στο διατιθέμενο χρόνο αποπεράτωσης 
της Πτυχιακής Εργασίας, η μερική διαφοροποίηση ή η παραλλαγή 

του θέματος. 

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο εισηγητής περιγράφει σε συντομία το αντικείμενο και τους 

στόχους του θέματος.  

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Περιγράφεται η μέθοδος συλλογής δεδομένων και η προτεινόμενη 

μεθοδολογία 

 

4 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

Ο εισηγητής του θέματος οφείλει να καθορίσει το θεματικό πεδίο 
στον οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο η πρότασή του, δηλαδή τη 

βάση του γνωστικού πεδίου (μαθήματος) στο οποίο στηρίζεται η 

προσέγγιση και έρευνα του θέματός του. Τα γνωστικά πεδία είναι:  

α) Οικονομία & Διοίκηση, β) Επιστήμες του Τουρισμού και γ) 
Ξενοδοχειακές Εφαρμογές.  

 

5 
 

ΟΦΕΛΗ 

Ο εισηγητής του θέματος επιχειρεί μια σύντομη περιγραφή των 

επιδιωκόμενων οφελών και αποτελεσμάτων από τη διεκπεραίωση 

της συγκεκριμένης Πτυχιακής Εργασίας.   

 

3. ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στις αρχές κάθε Ακαδημαϊκού Εξαμήνου η Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση με σκοπό την έγκριση και οριστικοποίηση των 

προτάσεων Πτυχιακών Εργασιών. Στη συνεδρίαση αυτή ανταλλάσσονται 

απόψεις μεταξύ των μελών Ε.Π. του Τομέα για το είδος και την κατεύθυνση των 

προτάσεων Πτυχιακών Εργασιών που εισηγήθηκαν τα μέλη Ε.Π, τους 

επιθυμητούς στόχους του Τμήματος, τις πιθανές επικαλύψεις όμορων γνωστικών 

πεδίων, τις ανεπιθύμητες επαναλήψεις θεματικών προτάσεων ή τέλος, τυχόν 

αδυναμίες που μπορεί να διαπιστωθούν ώστε οι εισηγητές τους να προβούν στις 

απαραίτητες διορθώσεις. Κάθε μόνιμο μέλος Ε.Π του Τμήματος στο πλαίσιο 

απασχόλησής του υποχρεώνεται να αναλάβει την επίβλεψη αριθμού Πτυχιακών 

Εργασιών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ανά εξάμηνο.  

Για κάθε θέμα Πτυχιακής Εργασίας, ορίζεται ένα μέλος Ε.Π. που επιβλέπει την 

πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους σπουδαστές στην αναζήτηση 

της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε 

χώρους και εξοπλισμό. Η διασφάλιση της συνέχειας επίβλεψης των Πτυχιακών 

Εργασιών που έχουν αναληφθεί από Καθηγητές που διακόπτεται η συνέχεια της 

απασχόλησής τους (λόγω εκπαιδευτικών αδειών, ασθένειας, κ.λ.π.) ή από ανώτερη 

βία γίνεται με την πρόταση Αναπληρωτού Επιβλέποντα Καθηγητή από την 

Συνέλευση του Τμήματος. Με την με αριθμό 1, της 2ης του 2015 στις 10/02/2015 

απόφασης της Συνέλευσης του τμήματος της ΑΣΤΕΡ, οι πτυχιακές εργασίες που 

ανατίθενται σε σπουδαστές και επιβλέπονται από συμβασιούχους 

επιστημονικούς συνεργάτες, αναπληρώνονται από τους επιστημονικούς 

συνεργάτες της ίδιας ειδικότητας, εάν και εφόσον οι εν λόγω επιστημονικοί 

συνεργάτες δεν εκλεγούν τα επόμενα της ανάθεσης ακαδημαϊκά έτη. 

3.1 ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κάθε σπουδαστής που διανύει το έκτο ή έβδομο εξάμηνο των σπουδών του έχει 

δικαίωμα να αναλάβει θέμα Πτυχιακής Εργασίας. Για το σκοπό αυτό 
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συμπληρώνει ειδικό έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση για 

ανάληψη ατομικής ή ομαδικής Πτυχιακής Εργασίας ισχύει μόνο για  το 

σπουδαστικό εξάμηνο στο οποίο αναφέρεται.  

 

 

3.2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο σπουδαστής που έχει το δικαίωμα να αναλάβει θέμα Πτυχιακής Εργασίας, 

όπως προσδιορίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, δηλώνει την πρόθεση του 

με την κατάθεση στη Γραμματεία του ειδικού Έντυπου Δήλωσης Πτυχιακής 

Εργασίας αφού έχει συμβουλευτεί τον δημοσιευμένο Κατάλογο Πτυχιακών 

Θεμάτων. Σε διάστημα μίας εβδομάδας μετά την λήξη των συμπληρωματικών 

δηλώσεων μαθημάτων, συνέρχεται η Συνέλευση του Τμήματος και αναθέτει τις 

πτυχιακές εργασίες στους σπουδαστές λαμβάνοντας υπόψη της τις τυχόν 

επιλογές τους.  

3.2.1. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κοινό θέμα Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα δύο (2) 

σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε  σπουδαστή. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ανατεθεί και σε τρεις (3) σπουδαστές μετά 

από αιτιολογημένη πρόταση του Επιβλέποντα Καθηγητή.  

4. Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο σκοπός της Πτυχιακής Εργασίας είναι να διαπιστωθούν τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 Ο βαθμός αφομοίωσης των αποκτηθέντων γενικών γνώσεων.  

 Η δυνατότητα του σπουδαστή να αξιολογεί και να αξιοποιεί τις 

βιβλιογραφικές επιπρόσθετες πηγές, οι οποίες του δίνονται από τον 

Επιβλέποντα Καθηγητή ή να εντοπίζει μόνος του και να τις εφαρμόζει 

κατάλληλα προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 

 Η ικανότητα του σπουδαστή να πρωτοτυπεί στην επεξεργασία των 

δεδομένων. 

Τα επιστημονικά στοιχεία (δεδομένα) που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι 

έγκυρα και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί πρέπει να στηρίζεται σε γενικά 

παραδεκτές αρχές για να μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και με ακρίβεια. Τα 

επιστημονικά στοιχεία (δεδομένα) που θα χρησιμοποιηθούν στη Πτυχιακή 

Εργασία μπορεί να προέρχονται είτε από πληροφορίες που συλλέγει ο ίδιος ο 

σπουδαστής, είτε από πληροφορίες που έχουν συλλέξει άλλοι. Οι πληροφορίες 

που συλλέγουν άλλοι βρίσκονται κυρίως σε βιβλία, άρθρα, δημοσιευμένες 

εκθέσεις, δημοσκοπήσεις, απογραφές και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.  

 

Τα δεδομένα που συλλέγει ο ίδιος ο σπουδαστής προέρχονται κυρίως από 

ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, κ.ο.κ. Ο Επιβλέπων Καθηγητής θα συστήσει, 

ποια στοιχεία ή πληροφορίες είναι καταλληλότερα για την εκπόνηση της 

Πτυχιακής Εργασίας. Επίσης, θα συμβουλεύσει για το μηχανισμό και τις 

πρακτικές λεπτομέρειες της συλλογής των στοιχείων.   
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Η καταγραφή των στοιχείων της βιβλιογραφίας πρέπει να είναι προϊόν 

επεξεργασίας του σπουδαστή ή της ομάδας σπουδαστών που εκπονεί την 

Πτυχιακή Εργασία και όχι προϊόν λογοκλοπής ή μετάφρασης ή κατάχρησης των 

βιβλιογραφικών πηγών. Οι σπουδαστές που εκπονούν την Πτυχιακή τους 

Εργασία πρέπει να αναφέρονται με τη χρήση παραπομπών στις πηγές. 2  

 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στάδιο 

στη διαδικασία εκπόνησης μιας Πτυχιακής Εργασίας. Οι μέθοδοι ανάλυσης που 

κρίνονται ως καταλληλότερες είναι συνήθως οι στατιστικές μέθοδοι και σε 

ορισμένες περιπτώσεις, που απαιτείται από το υπό διαπραγμάτευση θέμα, οι 

περιγραφικές μέθοδοι.  

 

Επιπλέον, το κείμενο πρέπει να είναι καλογραμμένο και ευανάγνωστο. Ο τρόπος 

συγγραφής πρέπει να επιτρέπει στον συγγραφέα να μεταφέρει το αποτέλεσμα 

της έρευνάς του καθαρά και συνοπτικά. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να δίνεται 

μεγάλη προσοχή στη δομή, σύνταξη και γραμματική της Πτυχιακής Εργασίας. Η 

εργασία πρέπει να έχει λογική ροή και συνέπεια, να αποφεύγονται φλυαρίες 

καθώς και το κείμενο να είναι σχετικό με το σκοπό της μελέτης. Προτείνεται η 

χρήση Διαγραμμάτων και Πινάκων, όταν μπορούν να υποστηρίξουν και να 

ενισχύσουν τα επιχειρήματά που παρουσιάζονται. Ένα δυσνόητο κείμενο με 

ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, με σφάλματα στις βιβλιογραφικές αναφορές 

και με έλλειψη δομής θα οδηγήσει την Πτυχιακή Εργασία στις ενδεδειγμένες  

αναθεωρήσεις. Τέλος, η Πτυχιακή Εργασία πρέπει να δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις μελλοντικής έρευνας στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή και 

να εμπλουτίζει το γνωσιολογικό υπόβαθρο του συγγραφέα.  

5. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

5.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΕΚΤΑΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  

 

Κάθε Πτυχιακή Εργασία πρέπει να συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 

λέξεων. Η περίληψη θα παρατίθεται στην αρχή της  Πτυχιακής. Η εργασία 

πρέπει να έχει έκταση μεταξύ 20.000–25.000 λέξεων (ένας σπουδαστής), 

35.000-40.000 (δυο σπουδαστές) και 50.000-55.000 λέξεις (τρεις σπουδαστές). 

Στην έκταση αυτή δεν προσμετρούνται τα δευτερεύοντα στοιχεία της εργασίας. 

Η εργασία πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη. 

  

Όσον αφορά στη συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη 

τόσο η δομή που παρουσιάζεται στη συνέχεια όσο και τα εξής τεχνικά στοιχεία:  

 

 Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι Times New 

Roman. Το μέγεθος της γραμματοσειράς προσδιορίζεται για τα επί 

μέρους στοιχεία ως εξής: 

α) Τίτλος Κεφαλαίων: 16 έντονη γραφή (Bold) 

β) Τίτλος ενοτήτων κεφαλαίου: 14 έντονη γραφή (Bold) 

γ) Τίτλος υποενοτήτων κεφαλαίου: 12 έντονη γραφή (Bold) 

δ) Κείμενο: 12 (στιγμές) dots  

                                                
2 Δίδεται παράδειγμα βιβλιογραφικής και διαδικτυακής αναφοράς – παραπομπής, στις επόμενες 

σελίδες   
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 Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι συνεχής, στην κάτω εξωτερική 

πλευρά της σελίδας. 

 Το κείμενο πρέπει να είναι τυπωμένο σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4 με 

περιθώρια αριστερά - δεξιά 2,5mm και πάνω – κάτω 2,5mm. Επίσης 

εκτυπωμένο με 1,5 διάστιχο. 

 Όταν χρησιμοποιούνται διαγράμματα, εικόνες ή πίνακες τα οποία δεν 

προκύπτουν από τα αποτελέσματα της εργασίας, πρέπει να αναφέρεται 

και η πηγή τους [όπως για παράδειγμα: Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (2004), με 

γραμματοσειρά Times New Roman 11].  

 Κάθε εικόνα, διάγραμμα ή πίνακας, πρέπει να σχολιάζεται και να 

αναφέρεται στο κείμενο.  

 Εάν πρέπει να παραπεμφθεί ο αναγνώστης σε παράρτημα, αυτό πρέπει να 

αναφερθεί [για παράδειγμα: (...) που παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Α]. 

  

Τα πρωτεύοντα σημεία της δομής της Πτυχιακής Εργασίας πρέπει να 

περιλαμβάνουν: 

1. Το εξώφυλλο/ Σελίδα Τίτλου 

2. Περίληψη (στην ελληνική γλώσσα)  

3. Περίληψη (στην αγγλική γλώσσα)  

4. Ευχαριστίες (προαιρετικά)  

5. Τον πίνακα περιεχομένων  

6. Το κυρίως μέρος της εργασίας δομημένο σε κατάλληλο αριθμό κεφαλαίων -

υποκεφαλαίων  

7. Τα συμπεράσματα –Προτάσεις της εργασίας 

8. Τη βιβλιογραφία 

9. Παράρτημα (προαιρετικά) 

 

5.2 ΕΞΩΦΥΛΛΟ/ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ 

Το εξώφυλλο/σελίδα τίτλου της Πτυχιακής μελέτης ακολουθεί ενιαία μορφή και 

τύπο γραμματοσειράς που έχει εγκριθεί από το Τμήμα και φαίνεται στην Εικόνα 

(1) στο τέλος του κειμένου. Περιλαμβάνει το όνομα της Σχολής, το θέμα της 

Πτυχιακής Εργασίας, το Ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο εκπονήθηκε η εργασία, το 

Ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου του σπουδαστή, το Ονοματεπώνυμο και 

τον Τίτλο του Επιβλέποντα Καθηγητή.  

5.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην ελληνική και αγγλική, για περίπου 300 λέξεις, η οποία παρέχει στον αναγνώστη 

πληροφόρηση για τους στόχους, την μέθοδο προσέγγισης και τα συμπεράσματα της 

εργασίας. 

Σε κάθε Πτυχιακή Εργασία και στο τέλος της περίληψης πρέπει να αναγράφεται 

με ευθύνη του σπουδαστή ή της ομάδας η πρόταση:  «Το περιεχόμενο της 

Πτυχιακής εργασίας δεν απηχεί απαραίτητα τις απόψεις του Τμήματος ή της 

επιτροπής που την ενέκρινε».  
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5.4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

 

Οι ευχαριστίες είναι προαιρετικές. Θεωρείται σημαντική η αναγνώριση της 

βοήθειας που έλαβε ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της 

Πτυχιακής του Εργασίας. Η βοήθεια μπορεί να είναι ακαδημαϊκή, τεχνική, 

διοικητική και προσωπική (π.χ. οικογένεια). Δεν υπερβαίνει τη μια (1) σελίδα.  

 

5.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

Ο πίνακας περιεχομένων περιλαμβάνει την εικόνα των κυρίων και 

δευτερευόντων στοιχείων της εργασίας (έως 4 επίπεδα).  

 

Παράδειγμα: 
 

2.   Εκπαίδευση ενηλίκων.......................................................................................... 5 

 2.1. Εισαγωγή................................................................................................ 5 

 2.2.1. Ποιος είναι ο εκπαιδευτής;.................................................................. 7 

 2.2.2. Καθιέρωση του ρόλου του εκπ/τη ως επιτυχημένο ηγέτη ομάδας...... 8 

 2.2.3. Αξιολόγηση του προγράμματος........................................................... 9 

 2.2.4. Οφέλη του εκπαιδευτή από την επιτυχημένη άσκηση του ρόλου του. 9 

 2.2.5. Εκπαιδευτικές τεχνικές ........................................................................10 

 2.2.5.1. Εισήγηση ....................................................................................11 

 2.2.5.2. Πρακτική άσκηση ........................................................................12 

 2.2.5.3. Μελέτη περίπτωσης ........................................................................14 

 2.2.5.4. Παίξιμο ρόλων.................................................................................. 17 

 2.2.5.5. Ερωτήσεις-απαντήσεις...................................................................... 19 

 2.2.5.6. Συζήτηση.......................................................................................... 20 

 2.2.5.7. «Χιονοστιβάδα»................................................................................ 21 

 2.2.5.8. «Καταιγισμός ιδεών»........................................................................ 22 

 2.2.5.9. Επίδειξη…………………………………………………………….23

 2.2.5.10. Ομάδες Εργασίας.……………….......................…………………24 

 2.2.5.11. Συζήτηση για χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών............................... 26 

 2.2.5.12. Η χρήση των εποπτικών μέσων...................................................... 27 

 

5.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή του προβλήματος, και μια 

περιληπτική παρουσίαση της προσέγγισης που ακολουθείται. Στην εισαγωγή 

επίσης, γίνεται αναφορά στην ακαδημαϊκή μονάδα όπου εκπονήθηκε η εργασία 

(π.χ. Α.Σ.Τ.Ε.Ρ) και αναγνωρίζονται (acknowledgements) οι συντελεστές που 

βοήθησαν στη συγγραφή της.  

Στην περίληψη θα πρέπει σύντομα, αλλά περιεκτικά, να αναφέρονται (με τη 

σειρά που ακολουθούν): 

 Ο προσδιορισμός του προβλήματος της πτυχιακής εργασίας (μία 

παράγραφος). 

 Ο σκοπός και οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας (μία παράγραφος).  

 Η περιγραφή της γενικής μεθοδολογίας, μεθόδου, της προσέγγισης της 

πτυχιακής εργασίας (δηλαδή ο συνδυασμός των «πρόβλημα–θεωρία–

μέθοδος») (δύο παράγραφοι).  

 Συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν (μία 

παράγραφος για κάθε κεφάλαιο). 
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Παράδειγμα:  

 Επισκόπηση 

 Θέμα: Τίτλος θέματος   

 Σκοπός της παρούσας εργασίας:  

 Αιτιολόγηση της επιλογής του παρόντος θέματος  

 Μεθοδολογία 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 Προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της εργασίας  

 Περιεχόμενα  (Συνοπτική περιγραφή του κάθε κεφαλαίου)  
 

Η εισαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 σελίδες. 
 

  

5.7 ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

  

Το κυρίως μέρος της εργασίας αποτελείται από κατάλληλο αριθμό κεφαλαίων -

υποκεφαλαίων που ενδεικτικά κυμαίνεται μεταξύ 5 έως 8 κεφαλαίων, τα επίπεδα 

των υποκεφαλαίων δεν πρέπει να είναι περισσότερα από τέσσερα ανά κεφάλαιο.  

Πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω κεφάλαια / ενότητες:  

Προσδιορισμός του προβλήματος και διεθνής εμπειρία  

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη σχετική θεωρία, τη διεθνή βιβλιογραφία, τα 

αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, συγκρίσεις, κριτικές, διαφοροποιήσεις 

στη μεθοδολογία που διάφοροι ερευνητές ακολούθησαν, κ.λ.π. Επιπλέον, καλό 

είναι να χρησιμοποιηθούν εργαλεία περιγραφικής στατιστικής προκειμένου να 

παρουσιασθεί ή να υποστηριχθεί μια θέση, να συνοψισθεί μια εξέλιξη, ένα 

γεγονός κ.λ.π. 

Κατά τη συγγραφή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:  

 Να προσδιορίζεται η ουσία του προβλήματος της Πτυχιακής Εργασίας.  

 Να χρησιμοποιείται μόνο η σχετική βιβλιογραφία, θεωρία, πηγές, 

μέθοδοι και μεθοδολογία. 

 Να αποφεύγεται η περιγραφική πληροφορία (trivial), η οποία μπορεί να 

βρεθεί εύκολα  ή είναι ευκόλως εννοούμενη ή είναι πολύ γνωστή.  

 Μπορούν να χρησιμοποιούνται θεωρητικά και πρακτικά παραδείγματα 

για την ισχυροποίηση των απόψεων. Τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα 

παραδείγματα θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τις διατυπωμένες απόψεις.  

 Να αποφεύγονται οι επαναλήψεις.  

 Να χρησιμοποιούνται θεωρίες, πρακτικές, υποδείγματα κ.λ.π.  

 Να παρουσιάζονται αυτά που χρειάζονται με συγκριτική και κριτική 

σκέψη. 

 Να υπάρχουν σύνδεσμοι μεταξύ των κεφαλαίων, ενοτήτων και  

υποενοτήτων. 

Μεθοδολογία  

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη μέθοδο, τα υποδείγματα, τη μεθοδολογία κλπ. 

στα οποία στηρίζεται η εμπειρική διερεύνηση της εργασίας. Κατά τη συγγραφή 

θα πρέπει να αποφεύγονται αναφορές σε υποδείγματα και μεθόδους που δεν 

είναι χρήσιμα στη Πτυχιακή Εργασία  ή στην εμπειρική εφαρμογή, εάν υπάρχει.  

Εμπειρική Εφαρμογή  

Η ενότητα αυτή (εάν υπάρχει) αναφέρεται στα αποτελέσματα της εμπειρικής 

προσέγγισης και μπορεί να περιλαμβάνει (ενδεικτικά): ελέγχους υποθέσεων, 
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ανάλυση διακύμανσης, συσχέτιση και παλινδρόμηση, μη-παραμετρικούς 

ελέγχους, κ.ά.  

Στη ενότητα αυτή πρέπει να παρουσιάζονται μια σειρά από θέματα, όπως:  

 Το σύνολο των δεδομένων (πού βρέθηκαν, πώς βρέθηκαν, εξαντλητικά 

κάθε πηγή απόκτησης δεδομένων, είδος δεδομένων, χρονικό διάστημα 

που καλύπτουν, τις αδυναμίες των δεδομένων, καθώς και εάν αποτελούν 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε προγενέστερες έρευνες, πιθανά για 

άλλες χώρες, περιπτώσεις ή / και χρονικές περιόδους).  

 Το στατιστικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, π.χ. Statistical Package 

for Social Sciences - SPSS (προσοχή, απαγορεύεται η χρήση λογισμικού 

χωρίς license). 

 Πολύ σύντομη αναφορά στη μέθοδο, υπόδειγμα από την προηγούμενη 

ενότητα (Μεθοδολογία), καθώς και τη διαχείριση των δεδομένων. 

Επιπλέον, πρέπει να παρουσιάζεται μια στατιστική (περιγραφική) 

ανάλυση αυτών των δεδομένων), η οποία θα σχολιάζεται σε σχέση με το 

πρόβλημα που αναλύεται.  

 Τα αποτελέσματα της εφαρμογής (πίνακες ή όποια άλλη μορφή 

παρουσίασης κρίνεται απαραίτητη). Τα αποτελέσματα πρέπει να 

σχολιαστούν σε διαφορετικά επίπεδα, ταυτόχρονα:  

     (α) Από στατιστικής πλευράς.  

           (β) Συγκριτικά με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών.  

 Η παρουσίαση και ο σχολιασμός πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 

με το πρόβλημα υπό διαχείριση, αλλά και τη σχετική συζήτηση και 

σύγκριση με άλλες μελέτες. Επίσης, η όλη εμπειρική ανάλυση, 

παρουσίαση, συζήτηση αποτελεσμάτων κλπ. πρέπει να αντιστοιχούν στα 

Συμπεράσματα.  

 

Εάν το αντικείμενο που διαπραγματεύεται η πτυχιακή εργασία αναφέρεται σε 

νομικά θέματα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση, αντίστοιχη αυτών 

των σχετικών ακαδημαϊκών νομικών κειμένων (συγγραμμάτων, άρθρων κ.λ.π.). 

Ο τρόπος συγγραφής, καθώς και το ύφος του κειμένου πρέπει να είναι 

προσεγμένα. 

Σε τεχνικά κείμενα πρέπει να αποφεύγεται ο αχρείαστος έπαινος ή η αυστηρή 

κριτική. Για παράδειγμα, η πρόταση “Το βιβλίο του Χ δίνει μια πάρα πολύ καλή 

περιγραφή του συστήματος διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων”, θα ήταν 

καλύτερα να αντικατασταθεί από την πρόταση “Το βιβλίο του Χ δίνει μια  

περιγραφή του συστήματος διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων ”. 

Αποφυγή υπερβολικής χρήσης αντωνυμιών σε περιπτώσεις που μπορεί να 

προκαλέσουν σύγχυση στον αναγνώστη.  Για παράδειγμα, σε κάποιο σημείο του 

κειμένου μπορεί να υπάρχει κάποια αναφορά στο ότι “η λίστα περιοδικού 

ελέγχου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της εργασίας μας” .  

Στην αμέσως επόμενη πρόταση μπορεί να προστεθεί ότι, “Αυτή δεν έχει καλή 

εφαρμογή”.   

Αποφυγή απόλυτων λέξεων όπως ‘ποτέ’, ‘κανένα’ και ‘όλα’.  Αυτές οι λέξεις 

μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους συγγραφείς ιδίως αν 

κάποιος/α αναγνώστης/στρια διαφωνούν με τον ισχυρισμό του/της συγγραφέα ή 

γνωρίζουν κάτι που ο/η συγγραφέας δε γνωρίζει.  Για παράδειγμα, η πρόταση 

“Ο Τσελεμεντές είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε με την καταγραφή των 

συνταγών μαγειρικής”, μπορεί να αντικατασταθεί από την πρόταση, “ Ο 



Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) 

Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου 11 

Τσελεμεντές είναι ένας από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με την καταγραφή 

των συνταγών μαγειρικής ”.  

Αποφυγή αστείων ή ανεκδότων.  Αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 

άποψη των αναγνωστών/τριων του κειμένου, ιδίως αν το αστείο ή ανέκδοτο 

προσβάλλει κάποια άτομα ή κάποιες ομάδες πληθυσμού.  

Τοποθέτηση πινάκων, σχεδιαγραμμάτων και γραφικών παραστάσεων μετά την 

αναφορά τους στο κείμενο και όχι πριν. 

6. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα συμπεράσματα απαντούν στο σκοπό της έρευνας ή/και στους επιμέρους σκοπούς, 

ερωτήματα ή υποθέσεις και μπορεί να είναι με τη μορφή κειμένου, πινάκων, 

σχημάτων, κ.τ.λ. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πληρότητα, την ακρίβεια, 

την επισήμανση των κύριων αποτελεσμάτων και ιδιαίτερα στην αποφυγή 

επανάληψης. Επίσης μπορεί να γίνει μία κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση 

περιγράφοντας τα κύρια σημεία των ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται με το 

θέμα και αν απαιτείται χρησιμοποιούνται πίνακες. 

Στη κριτική ερευνητική βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των ερευνητικών προσπαθειών, αναφέρονται τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία τους και τέλος γίνεται σύνθεση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα (τοπικά – 

εθνικά - διεθνή) και μέσα από μια κριτική ματιά εξάγονται συμπεράσματα για την 

επίλυση του προβλήματος. 

Γίνονται  προτάσεις για τη τουριστική πρακτική, τον τουρισμό, το τουριστικό και 

ξενοδοχειακό προϊόν και την επίλυση του προβλήματος-θέματος της Πτυχιακής.  

 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

7.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο (και μόνον αυτές) 

περιέχονται στον βιβλιογραφικό κατάλογο, που αρχίζει σε ιδιαίτερη σελίδα.  

Σιγουρευτείτε ότι κάθε αναφορά στο κείμενό σας βρίσκετε στον κατάλογο της 

βιβλιογραφίας σας και ότι κάθε στοιχείο του καταλόγου της βιβλιογραφίας σας 

χρησιμοποιήθηκε στο κείμενό σας. Οι πηγές πρέπει να αναφέρονται με αλφαβητική 

σειρά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  

Αν ο  συγγραφέας-είς έχει-ουν περισσότερα από ένα, βιβλία ή άρθρα, ξεκινήστε από 

εκείνο που γράφηκε πρώτο. Προτεραιότητα έχουν επίσης τα ατομικά από τα 

συλλογικά έργα. Αν έχουμε συγγραφέα που στο ίδιο έτος έχει πολλές δημοσιεύσεις 

τα διαχωρίζουμε με τη χρήση γραμμάτων μετά το έτος (όπως και μέσα στο κείμενο).  

 

 

7.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Η βιβλιογραφία μιας Πτυχιακής Εργασίας παρατίθεται σε μικτή ή διαχωρίζεται 

σε ελληνική και ξένη. Στη δεύτερη περίπτωση παρατίθεται πρώτα η ελληνική. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται ενδεικτικά, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να 

καταγράφεται η βιβλιογραφία.  
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Διεύθυνση. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός. 

 

Βιβλία (δύο συγγραφείς) 

Κραβαρίτης Κ, & Παπαγεωργίου Α., (2007). Επαγγελματικός Τουρισμός. 

Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.  

 

Κεφάλαιο από Συλλογικό Τόμο 

Ανυφαντή Α., (2005). Προστασία του τουρίστα-καταναλωτή. Σε Αχ. 

Κουτσουράδης & Α. Χριστίδου (επιμ.), Δίκαιο και Τουριστική Πολιτική (σ. 81 -
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Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (2004). Τουριστική Πολιτική. Διαθέσιμο 

μέσω διαδικτύου: http://www.ezeth.gr/tourism/ssertyc/1239_wer_098/sector1 
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Άρθρα 

Belisle, F.J. (1983). Tourism and food production in the Caribbean. Annals of 

Tourism Research. 10(4), p.p. 497-513.  

 

Πρακτικά Συνεδρίου 

Lagos D., Melisidou S., Theocharis N. (2007). Service Quality and Customer 
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8. ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Η σωστή χρήση παραρτημάτων είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της εργασίας. 

Κείμενα τα οποία πρόκειται να εντάξουμε στην εργασία και χρησιμοποιούμε 

αυτούσια, όπως νόμοι και διατάξεις πρέπει να τοποθετούνται στο παράρτημα.  

Μακροσκελείς πίνακες δεδομένων, κωδικοί προγραμμάτων και μακροσκελείς (ή 

ανιαρές) καταγραφές νόμων, πρέπει να τοποθετούνται σε παραρτήματα επίσης.  

Γενικά ότι θα παραβλεφθεί από την συντριπτική πλειοψηφία των 

αναγνωστών/στριών κατά την ανάγνωση του κειμένου πρέπει να τοποθετηθεί σε 

παράρτημα.  

 

9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 

Ο νεότερος τρόπος καταγραφής των παραπομπών είναι οι παρενθετικές ή εντός 

κειμένου παραπομπές (σύστημα Harvard). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού 

καταγραφεί μέσα στο κείμενο της εργασίας το απόσπασμα το οποίο αντλήθηκε 

http://www.ezeth.gr/tourism/ssertyc/1239_wer_098/sector1
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από κάποια πηγή, γίνεται η αναφορά, μέσα σε παρένθεση, το επίθετο του 

συγγραφέα, το έτος δημοσίευσης και η σελίδα. Όσον αφορά τα πλήρη στοιχεία 

του συγγραφέα, δηλ. ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, έτος έκδοσης, τίτλος 

έργου, τόπος έκδοσης και εκδότης αναγράφονται στη βιβλιογραφία στο τέλος 

της Πτυχιακής Εργασίας. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά, διάφοροι 

τρόποι παρουσίασης των παραπομπών εντός του κειμένου της Πτυχιακής 

Εργασίας. 

 

Παραπομπή σε βιβλίο με ένα συγγραφέα  

α) Οι διανυκτερεύσεις θεωρούνται από τα σημαντικότερα στατιστικά στοιχεία 

και μπορούν να απεικονίσουν το σύνολο των τουριστών που είναι σε θέση να 

υποδεχθεί μια χώρα (Βαρβαρέσος, 2008: 68).  

β) Σύμφωνα  με τον Βαρβαρέσο (2008: 68), οι διανυκτερεύσεις θεωρούνται από 

τα σημαντικότερα στατιστικά στοιχεία και μπορούν να απεικονίσουν το σύνολο 

των τουριστών που είναι σε θέση να υποδεχθεί μια χώρα.  

 

Παραπομπή σε βιβλίο με δύο συγγραφείς 

α) Ο επαγγελματικός τουρισμός προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, τόσο 

στη χώρα προορισμού, όσο και, έμμεσα, στη χώρα προέλευσης των τουριστών 

(Κραβαρίτης & Παπαγεωργίου, 2007: 41).  

β) Οι Κραβαρίτης και Παπαγεωργίου (2007: 41) υποστηρίζουν  ότι ο 

επαγγελματικός τουρισμός προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, τόσο στη 

χώρα προορισμού, όσο και έμμεσα, στη χώρα προέλευσης των τουριστών.  

 

Παραπομπή σε άρθρο επιστημονικού περιοδικού 

α) Τα κίνητρα αποτελούν την αιτία της συμπεριφοράς και μπορούν να 

επηρεάσουν καθοριστικά την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων σε μια 

τουριστική επιχείρηση (Λαλούμης, 2007: 81).  

β) Σύμφωνα  με τον Λαλούμη, (2007: 81) τα κίνητρα αποτελούν την αιτία της 

συμπεριφοράς και μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την 

αποτελεσματικότητα των εργαζομένων σε μια τουριστική επιχείρηση.  

 

Παραπομπή σε πρακτικά συνεδρίου 

It is generally recognized, that tourism constitutes a considerable economic 

activity for an area or a country (Lagos, Melisidou & Theocharis, 2007: 461).  

 

10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Μετά την ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας, και ύστερα από έγκριση του 

Επιβλέποντα Καθηγητή, αυτή υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στο Τμήμα. 

Η συνέλευση του Τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, 

κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας, ή αριθμού 

Πτυχιακών Εργασιών ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του Ε.Π. του 

Τμήματος συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την 

παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. καθώς 

και οι σπουδαστές της Σχολής. 
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10.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

Ο ρόλος του Επιβλέποντα Καθηγητή είναι να βοηθήσει και να κατευθύνει τον 

υποψήφιο τόσο στην επιλογή του θέματος όσο και κατά τη διάρκεια της 

συγγραφής της Πτυχιακής Εργασίας, να σχολιάζει/διορθώνει/βελτιώνει τακτικά 

τα κείμενα που του παραδίδει ο υποψήφιος, να τον καθοδηγήσει σε πιθανή 

εμπειρική εφαρμογή, καθώς και να προτείνει μια αμερόληπτη βαθμολογία της 

Πτυχιακής  του Εργασίας. Ειδικά για την εκπόνηση της πτυχιακής Εργασίας, οι 

σπουδαστές ενθαρρύνονται να έρθουν σε προσωπική επαφή (δια ζώσης) με τον 

Επιβλέποντα Καθηγητή. 

Ο ρόλος του 2ου Αξιολογητή είναι να σχολιάσει τη δομή της τελικής Πτυχιακής 

Εργασίας, να προτείνει βελτιώσεις, καθώς και μια αμερόληπτη βαθμολογία της 

Πτυχιακής κρινόμενης εκ του αποτελέσματος και της παρουσίασης από το 

σπουδαστή.  

10.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

Ορίζονται τρεις (3) Περίοδοι παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών: Ιούνιος,  

Οκτώβριος και Φεβρουάριος κάθε ακαδημαϊκού έτους:  

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Παρουσίαση 

Πτυχιακών Εργασιών  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Παρουσίαση Πτυχιακών 

Εργασιών 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Παρουσίαση Πτυχιακών 

Εργασιών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Εξέτασης 

Τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες πριν τις 

εξετάσεις 

Από την  5η έως 15 

Οκτωβρίου 

Αμέσως μετά τη λήξη 

της εξεταστικής περιόδου 

του Χειμερινού Εξαμήνου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Υποβολής 

Πτυχιακής 
εργασίας 

Από 1η Μαΐου έως 10 

Μαΐου 

 

Από 1η Σεπτεμβρίου έως  

10 Σεπτεμβρίου 

Αμέσως μετά τη λήξη 

του Χειμερινού Εξαμήνου  

Προϋπόθεση για την παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας είναι οι σπουδαστές 

να  έχουν  προαχθεί σε όλα τα μαθήματα όλων των εξαμήνων.  

Μετά την κατάθεση της Πτυχιακής εργασίας η Γραμματεία του Τμήματος σε 

συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Καθηγητή ενημερώνει τα μέλη της εξεταστικής 

επιτροπής για την παρουσίαση και ανακοινώνει τον τίτλο της Πτυχιακής 

Εργασίας, το όνομα του σπουδαστή την ώρα και την αίθουσα της παρουσίασης 

έτσι, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σπουδαστών και καθηγητών 

κατά την παρουσίαση. Η ανακοίνωση της Γραμματείας πρέπει να εκδίδεται 

τουλάχιστον τέσσερις μέρες πριν την εξέταση. Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον 

τριμελούς επιτροπής και περιλαμβάνει δύο μέρη:  

α) Σύντομη παρουσίαση από τον σπουδαστή του προβλήματος και της 

ανάπτυξης του όλου θέματος της Πτυχιακής.  

β) Ερωτήσεις από κάθε Εκπαιδευτικό της τριμελούς επιτροπής που αναφέρονται 

σε βασικά και ειδικότερα προβλήματα του θέματος, και τέλος σε γενικότερες 

γνώσεις που άπτονται του θέματος ή σε προεκτάσεις σε άλλους τομείς, ώστε 
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να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του βάθους και πλάτους των γνώσεων του 

σπουδαστή. 

Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και 

υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν 

άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο 

πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην 

επεξεργασία του θέματος σπουδαστές.  

Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της Πτυχιακής Εργασίας αποφασίζουν, κατά 

πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του Επιβλέποντα Καθηγητή, για το βαθμό που 

θα δοθεί στην Πτυχιακή Εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην 

ομάδα επεξεργασίας ξεχωριστά. Σε περίπτωση που η Πτυχιακή Εργασία δίνεται 

σε περισσότερους από έναν σπουδαστές, τότε η βαθμολογία τίθεται χωριστά για 

κάθε ένα σπουδαστή. 

Ο βαθμός Πτυχιακής Εργασίας του σπουδαστή είναι ο μέσος όρος των βαθμών 

που προτάθηκαν από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Το πρακτικό 

βαθμολογίας υποβάλλεται από τον εισηγητή στο Τμήμα μέσω πρωτοκόλλου.  

10.3 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

10.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάθε σπουδαστής θα πρέπει να κάνει μια ομιλία ή 

παρουσίαση, σε κάποια στιγμή της καριέρας του/της.  Πολλοί άνθρωποι είναι 

προικισμένοι με τις ικανότητες που απαιτούνται για μια καλή ομιλία, αλλά όλοι 

μπορούμε με την συνεχή εξάσκηση να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλοί ομιλητές. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας καλής ομιλίας/παρουσίασης είναι: (α) καλή 

προετοιμασία και γνώση του θέματος, (β) δυνατή φωνή που να ακούγεται σε 

ολόκληρο το ακροατήριο, (γ) όσο το δυνατό λιγότερα συντακτικά λάθη και (δ) 

τήρηση του ορίου χρόνου.  Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι ουσιώδες, όσο καλή 

και ενδιαφέρουσα να είναι μια παρουσίαση, είναι σίγουρο ότι κάποιοι από τους 

ακροατές θα δυσανασχετήσουν αν αυτή υπερβεί τα χρονικά όρια που έχουν τεθεί.  Αν 

η παρουσίαση είναι μια από τις πολλές παρουσιάσεις σε ένα πρόγραμμα 

παρουσιάσεων  (που ούτως ή άλλως έχει στενά χρονικά πλαίσια), τότε είναι πολύ 

πιθανό να δημιουργήσει αλλαγές στο όλο πρόγραμμα π.χ. καθυστέρηση έναρξης του 

επόμενου σκέλους, ή ακόμα χειρότερα καθυστέρηση έναρξης του διαλείμματος!   

Στις παρουσιάσεις είναι καλό να δίνετε σημασία στα ακόλουθα σημεία: 

 Εξωτερική εμφάνιση: να φοράτε ρούχα ανάλογα με την περίσταση (π.χ. είναι 

καλό να φοράτε κοστούμι).  

 Οι παρουσιάσεις κατά κανόνα απαιτούν τη χρήση διαφανειών. 

 Να μην χρησιμοποιούνται διαφάνειες οι οποίες έχουν γραφτεί με το χέρι. 

 Προσοχή στη χρήση χιούμορ κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.  Μπορεί 

αυτό να είναι προσβλητικό για κάποια μέλη του ακροατηρίου. Συνήθως η 

χρήση ανεκδότων κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων αφαιρεί από την αξία της 

παρουσίασης. 

 Εξάσκηση (όσες φορές είναι απαραίτητο) και χρονομέτρηση της 

παρουσίασης. 

 Να μην βασίζεστε σε άλλους για να φέρουν τον υπολογιστή ή τον προβολέα 

διαφανειών. Να αναλάβετε εσείς την μεταφορά του στην αίθουσα 
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παρουσίασης και να γνωρίζετε από πριν πως συνδέονται και πως λειτουργούν 

όλες οι συσκευές που θα χρησιμοποιήσετε. 

 

10.3.2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 

Προετοιμασία των διαφανειών όσο το δυνατό πιο επαγγελματικά.   

Προσοχή στη χρήση φόντων (backgrounds). Πολύχρωμα φόντα αφαιρούν συνήθως 

από την ποιότητα των τεχνικών παρουσιάσεων, ενώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην επιλογή του χρώματος ανάλογα με το χώρο και το φωτισμό ούτως 

ώστε να είναι ευδιάκριτες οι διαφάνειες. (Προσοχή όχι σκούρα και μαύρα χρώματα 

στο φόντο). 

Αποφυγή υπερβολικών κινουμένων σχεδίων, εικόνων ή χαρακτήρων (animation). 

Αυτό μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα προβληματικό στις περιπτώσεις όπου πρέπει να 

επιστρέψετε σε μια προηγούμενη διαφάνεια. 

Αφήστε την αρχική διαφάνεια που περιέχει τον τίτλο για ένα μικρό χρονικό διάστημα 

ούτως ώστε το ακροατήριο να μπορέσει να διαβάσει τον τίτλο και να καταλάβει το  

θέμα της παρουσίασης.  

 

10.3.3 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ 

 Επιβάλλεται η χρήση μεγάλων ευκρινών γραμμάτων (τουλάχιστο μεγέθους 

24). 

 Χρήση έντονων γραμμάτων (bold). 

 Χρήση κοινών γραμματοσειρών (π.χ. Times New Roman και Arial).  Χρήση 

άλλων γραμματοσειρών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμφάνιση 

των διαφανειών ιδίως εάν χρησιμοποιηθεί παλιός υπολογιστής ή παλιός 

προβολέας. 

 

10.3.4 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ  

 Αποφυγή συγκέντρωσης πολλών πληροφοριών σε κάθε διαφάνεια. Μια 

διαφάνεια με μεγάλη πυκνότητα πληροφοριών είναι κουραστική για τον 

ακροατή και δε θα μπορέσει να αντιληφθεί το κεντρικό νόημα της 

συγκεκριμένης διαφάνειας.   

 Σε περίπτωση που πρέπει να παρουσιαστεί ένας πίνακας δεδομένων, αυτός 

πρέπει να είναι μικρός, με μεγάλα γράμματα και όχι πολύ πυκνός.  Ένας 

πίνακας που δεν μπορεί να αναγνωστεί από το ακροατήριο είναι καλύτερα να 

μην παρουσιαστεί καθόλου. 

 

10.3.5 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 

Παρόλο που οι καινούριοι προβολείς και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν μεγάλες 

δυνατότητες, συχνά δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία τους εάν ένα από 

τα δύο αυτά συστατικά είναι παλαιότερης τεχνολογίας.  Επιβάλλεται ο έλεγχος τόσο 

του προβολέα όσο και του υπολογιστή πολύ πριν την παρουσίαση ώστε να 

επιβεβαιωθεί ότι μπορούν να λειτουργήσουν μαζί και να αποφευχθούν δυσάρεστες 

καταστάσεις όταν πλησιάσει η ώρα της παρουσίασης.  Είναι καλό να γνωρίζετε που 

βρίσκεται κάποιος που μπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση τεχνικών 

προβλημάτων. 
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Σε περίπτωση που η παρουσίαση σας δε γίνει με τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων 

όπως το Microsoft PowerPoint, αλλά με τη χρήση κανονικών διαφανειών, 

βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πως να τοποθετείτε τις διαφάνειες στον προβολέα.   

 

10.3.6 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Χρήση μεγάλων και ευκρινών γραμμάτων στις γραφικές παραστάσεις και στα 

σχεδιαγράμματα. 

 Χρήση τίτλων και μονάδων στους άξονες των γραφικών παραστάσεων ούτως 

ώστε το ακροατήριο να καταλαβαίνει αμέσως τι είναι αυτό που 

παρουσιάζεται. 

 Προσοχή στη μεταφορά γραφικών παραστάσεων από άλλα προγράμματα.  

Είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να γίνει κάποια επεξεργασία του 

σχεδιαγράμματος ούτως ώστε να είναι πιο ευκρινές και παρουσιάσιμο. 

 

10.3.7 ΔΕΙΚΤΕΣ 

Η χρήση δεικτών είτε με λέιζερ είτε τύπου αντένας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη 

ιδιαίτερα όταν πρέπει να εξηγηθούν γραφικές παραστάσεις και σχεδιαγράμματα.  

Πρέπει όμως να δοθεί προσοχή στη χρήση των δεικτών. Για παράδειγμα, αν 

χρησιμοποιείται ένας δείκτης λέιζερ, τότε πρέπει να μην ξεχνιέται ενεργός καθ’ όλη 

τη διάρκεια της παρουσίασης και ιδιαίτερα να μην κατευθύνεται προς το ακροατήριο. 

 

10.3.8 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Η σημασία της τήρησης των χρονικών ορίων έχει τονιστεί στην εισαγωγή αυτού του 

κεφαλαίου. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το επιτρεπόμενο χρονικό μήκος της 

παρουσίασης και να εξασκηθείτε μερικές μέρες πριν για να είσαστε σίγουροι/ες ότι η 

παρουσίασή σας βρίσκεται μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια (20 έως 30 

λεπτά). Μια καλή πρακτική είναι να ζητήσετε από ένα γνωστό σας πρόσωπο στο 

ακροατήριο να σας κάνει νόημα δύο ή τρία λεπτά πριν τη λήξη του καθορισμένου 

χρόνου. 

 

10.3.9 ΓΛΩΣΣΑ, ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Τυχόν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη στις διαφάνειες των παρουσιάσεων έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα της παρουσίασης. Είναι καλό να ζητήσετε από 

κάποιο τρίτο άτομο να κοιτάξει την παρουσίαση για να εντοπίσει τυχόν ορθογραφικά 

ή τυπογραφικά λάθη.  

10.3.10 ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (PROOFREADING) 

 Διαβάστε προσεκτικά την παρουσίαση για να εντοπίσετε ορθογραφικά ή 

τυπογραφικά λάθη ή λειτουργικά προβλήματα σχετικά με τη σειρά 

παρουσίασης των διαφανειών. 

 Ζητήστε από κάποιο τρίτο άτομο να κοιτάξει την παρουσίαση. 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ή σχεδιαγράμματα κοντά στις 

άκρες κάθε διαφάνειας.  Μερικοί προβολείς τείνουν να αποκόπτουν τις άκρες 

των διαφανειών. 
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10.4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η Πτυχιακή  Εργασία  υποβάλλεται εις τριπλούν (3) για την κρίση και, μετά την 

αποδοχή της, μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, υποβάλλεται ένα 

αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD Rom) στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. 

Εργασίες που έχουν άλλη μορφή παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία καθώς 

και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι εργασίες αποτελούν ιδιοκτησία του τμήματος, το 

οποίο διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς 

και ερευνητικούς σκοπούς. 

 

10.5 ΑΝΑΠΟΜΠΗ 

Σε περίπτωση που μια Πτυχιακή Εργασία κριθεί ελλιπής από την Εξεταστική 

Επιτροπή αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε 

επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασής της.  

10.6 ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

Πτυχιακές Εργασίες που κρίθηκαν άξιες βαθμολόγησης με άριστα, μετά από 

εισήγηση της επιτροπής εξέτασης μπορούν να προταθούν και να εκδοθούν ως 

Τεχνικές Αναφοράς.  

10.7 ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ 

10.7.1 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ - "ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ" ΚΑΙ  ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ 

 

Η λογοκλοπή είναι η οικειοποίηση κάποιας εργασίας (τεχνικής έκθεσης, 

συγγράμματος, βιβλίου, άρθρου ή άλλης μορφής πνευματικής ιδιοκτησίας) ή μέρους 

εργασίας (μιας παραγράφου ή μιας πρότασης) κάποιου άλλου. Σε περίπτωση 

χρησιμοποίησης μιας πρότασης από κάποιο άρθρο, βιβλίο ή ιστοσελίδα, τότε αυτή η 

πρόταση πρέπει να τοποθετηθεί σε εισαγωγικά και να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας. Μια καλύτερη πρακτική είναι η διατύπωση της συγκεκριμένης 

πρότασης ή παραγράφου με διαφορετικά λόγια και βεβαίως να αναφερθεί και πάλι η 

πηγή της πληροφορίας. Η λογοκλοπή προστατεύεται από διεθνείς νόμους περί 

πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) και τιμωρείται αυστηρά. 

Τα ίδια ισχύουν και για την περίπτωση των πινάκων και των σχεδιαγραμμάτων.  

Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα των πιο πάνω ή να 

αντιγράφονται επακριβώς χωρίς την γραπτή άδεια του συγγραφέα. Εάν είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το ίδιο ακριβώς σχεδιάγραμμα, τότε τοποθετείται το 

ακόλουθο σημείωμα κάτω από το σχεδιάγραμμα (αφού βέβαια εξασφαλιστεί η άδεια 

του συγγραφέα): “Αναπαραγωγή από (όνομα βιβλίου ή άρθρου) με άδεια του 

συγγραφέα”.  Στα αγγλικά γράφεται ως: “Reproduced from (name of book or article) 

by permission of the author.” 

 

10.7.2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  

Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται διεθνώς από κρατικούς νόμους και 

διακρατικές συμφωνίες.  Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες πνευματικής ιδιοκτησίας: 

πνευματικά δικαιώματα (copyright), εμπορικό σήμα (trademark), δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας (patent) και εμπορικό μυστικό (trade secret). Οι κατηγορίες αυτές 



Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) 

Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου 19 

διαφέρουν στο είδος της πνευματικής ιδιοκτησίας και στο χρονικό διάστημα που 

προστατεύονται.  Η κατηγορία των πνευματικών δικαιωμάτων είναι η πιο σημαντική 

όσον αφορά στη συγγραφή τεχνικών κειμένων.  Αυτή η κατηγορία απαγορεύει την 

αντιγραφή ή χρησιμοποίηση κάποιας εργασίας χωρίς άδεια και χωρίς να γίνει 

αναφορά σε αυτή.  Η παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων επιφέρει 

σοβαρές συνέπειες μέσω, αλλά και συνέπειες εκ του ακαδημαϊκού και 

επαγγελματικού περιβάλλοντος του/της παραβάτη/τριας. 

 

10.8  ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Στο υπόδειγμα, που βρίσκεται στο Παράρτημα, παρουσιάζονται όλα τα βασικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να υιοθετούνται από τον συγγραφέα (ή 

συγγραφείς) για το εξώφυλλο της Πτυχιακής τους Εργασίας και να ελέγχονται 

από τους εξεταστές. 

 

10.9 ΕΝΤΥΠΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

10.9.1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ   

 

Συμπληρώνεται από τον σπουδαστή προς τη Γραμματεία (το αριστερό μέρος) για να 

πιστοποιηθεί από τη γραμματεία ότι δικαιούται να λάβει Πτυχιακή Εργασία και στη 

συνέχεια από τον Επιβλέποντα Καθηγητή προς την Συνέλευση του Τμήματος (το δεξί 

μέρος) για να γίνει η ανάθεση της Πτυχιακής Εργασίας.  

10.9.2 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  

 

Συμπληρώνεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή προς την Συνέλευση με σκοπό να 

ενημερωθεί η Συνέλευση για την περάτωση  της Πτυχιακής Εργασίας και να εγκρίνει 

τη δημόσια παρουσίαση και τελική εξέταση αυτής.   

10.9.3 ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Συμπληρώνεται από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, περιέχει τις 

βαθμολογίες του καθένα και την τελική βαθμολογία και κατατίθεται μαζί με το τελικό 

αντίτυπο της Πτυχιακής στη Γραμματεία.   
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http://www2.eap.gr/images/dtede_odigies_ekponisis_F91.doc


Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) 

Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου 21 

μέσω διαδικτύου:  

http://www.iit.demokritos.gr/skel/eetn/images/Panagiotopoulos.pdf αντλήθηκε 

την 11/4/2009:12.30 

 Τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Σερρών. Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων . Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας. Διαθέσιμο 

μέσω διαδικτύου: http://www.teiser.gr/business/kanonismos-ptuxiakis.htm 

αντλήθηκε την 12/4/2009:09.30 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

1. Υπόδειγμα Εξώφυλλου Πτυχιακής Εργασίας  

(Σελίδα:22) 

2. Υπόδειγμα έντυπου Αίτησης Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας  

(ΕΝΤΥΠΟ 1, Σελίδα:23) 

3. Υπόδειγμα έντυπου Αίτησης Ολοκλήρωσης της Διαδικασίας Εκπόνησης 

Πτυχιακής Εργασίας 

(ΕΝΤΥΠΟ 2, Σελίδα:24) 

4. Υπόδειγμα έντυπου Εξέτασης – Βαθμολόγησης Πτυχιακής Εργασίας  

(ΕΝΤΥΠΟ 3, Σελίδα:25) 
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ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ » 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

« ................................................... » 

 

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΆΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α.Μ: 413/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :  

 

ΠΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

 

ΚΟΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

                              

 

 

ΡΟΔΟΣ , ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ  

Η 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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ΑΝΩΤΕΡΗ  ΣΧΟΛΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΡΟΔΟΥ 

   

 ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ 
 

Αρ.Πρωτ.:………………………………… 
       

Ρόδος:.............................................. 
*συμπληρώνονται από την Γραμματεία  

 
 
 
 
 

 

Α  Ι  Τ  Η  Σ  Η 
 

 ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

   
    

Προς 
Γραμματεία του Τμήματος Ανώτερης Σχολής 
Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου 

ΠΡΟΣ: Την Συνέλευση Τμήματος Ανώτερης 
Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου 

  

 Αιτούμαι κατά σειρά προτεραιότητας την  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ανάληψη πτυχιακής εργασίας με θέμα: 

ΟΝΟΜΑ: 
  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 
 

Κωδικός θέματος: 

ΑΡΙΘ.ΜΗΤΡΩΟΥ:  ΤΙΤΛΟΣ : 

ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ:   

ΑΡΙΘΜ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:   

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

(Σταθερό) :  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

(Κινητό) :  
 

E-mail :   

Παρακαλώ, όπως μου βεβαιωθεί ότι πληρώ τις  Ο σπουδαστής 

προϋποθέσεις για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 
 

*Τα παρακάτω στοιχεία συμπληρώνονται από την υπηρεσία  
Οι σπουδαστές για να είναι σε θέση να αναλάβουν πτυχιακή εργασία 

πρέπει να: βρίσκονται στα (2) δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών και να 

μην έχουν αναλάβει πτυχιακή εργασία με άλλο επιβλέποντα, μέλος Ε.Π.  (Ονοματεπώνυμο) 

Σπουδαστές  οι οποίοι έχουν αναλάβει μαζί πτυχιακή εργασία πρέπει να 

καταθέτουν ξεχωριστή αίτηση στην γραμματεία του τμήματος. ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:            

 

Βεβαιώνεται από την Γραμματεία  

  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 

  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

                         ΕΝΤΥΠΟ 1                                                                                                  
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ΑΝΩΤΕΡΗ  ΣΧΟΛΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΡΟΔΟΥ 

 

 ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ 
 

Αρ.Πρωτ.:……………………………………. 
       
Ρόδος:.................................................. 
*συμπληρώνονται από την Υπηρεσία  

 

Α  Ι  Τ  Η  Σ  Η  
      

  ΠΡΟΣ 

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ 

 

Σας γνωστοποιώ ότι η διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας του/της 

σπουδαστή/στριας ……………………………………………………του………… …………………, 

με θέμα………………………………………………………………………………………………........ 

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

και ημερομηνία ανάθεσης…………………......(Αρ. Απόφασης Συμβουλίου…………………..) 

έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών του 

Τμήματος. Ως εκ τούτου προτείνω στην Συνέλευση του Τμήματος να εγκρίνει τη δημόσια 

τελική παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας από τριμελή εξεταστική 

Επιτροπή που θα αποτελείται από1: 

1  Επιβλέπων Καθηγητής  

2  Αναπληρωτής Επιβλέπων  

3  Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής  

Ως ημερομηνία εξέτασης και δημόσιας παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας προτείνω 

Την ……………………..….και ώρα …………………στην αίθουσα…………………………….. 

   

Ρόδος        /        /                                                     Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

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

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)     

  

1  Η οριστική απόφαση σύστασης τριμελούς επιτροπής εξέτασης και ημερομηνίας εξέτασης λαμβάνεται από τη 

συνέλευση του τμήματος.  
                                         

ΕΝΤΥΠΟ 2                                                                              
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ΕΞΕΤΑΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ  
    

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 
 

ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ:   

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: (βαθμός) (ολογράφως) 

ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: (βαθμός) (ολογράφως) 

ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: (βαθμός) (ολογράφως) 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: 
 

(Μέσος Όρος Βαθμολογιών) (βαθμός) (ολογράφως) 

Ρόδος        /        / Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

1.  (Επιβλέπων Καθηγητής) 

2.  (Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής) 

3.  (Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής) 
                                                                                                                                   
 

ΕΝΤΥΠΟ 3                                                                                                                  

  

 
ΑΝΩΤΕΡΗ  ΣΧΟΛΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΡΟΔΟΥ 

 

 ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ 
 

Αρ.Πρωτ.:……………………………………. 
       

Ρόδος:.................................................. 
*συμπληρώνονται από την Υπηρεσία  


