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Η πτυχιακή εργασία πρέπει να διαθέτει επιστημονική προσέγγιση και να συμβάλλει στην 
προώθηση της γνώσης. 
Τα δεδομένα της έρευνας θα πρέπει να είναι έγκυρα, ενώ η μεθοδολογία έρευνας θα 
πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί και από άλλους ερευνητές. Οι πηγές που θα χρησιμοποιήσει 
ο φοιτητής στην πτυχιακή εργασία μπορεί να προέρχονται είτε από πληροφορίες που θα 
συλλέξει ο/η ίδιος/α (πρωτογενή έρευνα), είτε από πληροφορίες που έχουν συλλέξει 
άλλοι/ες ερευνητές (δευτερογενή έρευνα). Τα δεδομένα που θα συλλέξει ο/η 
φοιτητής/τρια μπορεί να προέρχονται από ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, παρατήρηση 
κ.ο.κ. Ο/Η επιβλέπων/ουσα θα συμβουλεύει και θα καθοδηγεί το/τη φοιτητή/τρια σχετικά 
με τη μεθοδολογία έρευνας. 
 
Το κείμενο της πτυχιακής εργασίας δε θα πρέπει να περιέχει ορθογραφικά και συντακτικά 
λάθη και θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο.   Η έρευνα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά 
δεδομένα, αφού οποιαδήποτε παραποίηση ή αλλοίωση ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι 
κατακριτέα και οδηγεί άμεσα στο μηδενισμό της εργασίας. Το τελικό κείμενο της πτυχιακής 
εργασίας είναι απολύτου ευθύνης του/της φοιτητή/τριας. 
 
Το θέμα της πτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι ενδιαφέρον, εφικτό και συγκεκριμένο. Οι 
φοιτητές/τριες μπορεί να προτείνουν θέματα που τους ενδιαφέρουν και τα οποία είναι 
συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος, δηλαδή με την οργάνωση και διοίκηση 
επιχειρήσεων, την πληροφορική και τον τουρισμό. 
 
Αφού ο φοιτητής επιλέξει το θέμα της πτυχιακής εργασίας, θα πρέπει να το αποσαφηνίσει 
μετά από προσεκτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Ο φοιτητής/τρια θα πρέπει 
να υποβάλει προς έγκριση στον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια ένα γραπτό κείμενο 
στο οποίο αναφέρεται η πιο ενδεικτική με το θέμα βιβλιογραφία.   
Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει επίσης να περιγράψει τα ερωτήματα και τις υποθέσεις που 
θα διερευνήσει καθώς και την ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθήσει. Το αρχικό 
κείμενο δε θα πρέπει να περιέχει γενικές πληροφορίες και μη συναφή μεθοδολογία, με 
αποτέλεσμα να μην γίνει αποδεκτό.   
Η αναζήτηση και συγκέντρωση των βιβλιογραφικών πηγών είναι απόλυτη υποχρέωση 
του/της φοιτητή/τριας και όχι του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας. 
Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να δίνει μεγάλη προσοχή στη δομή, σύνταξη και γραμματική 
της πτυχιακής εργασίας. Η εργασία θα πρέπει να έχει λογική ροή και να αποφεύγονται οι 
περιττές αναφορές σε θέματα μη σχετικά με το ερευνητικό αντικείμενο. Προτείνεται να 
χρησιμοποιούνται εικόνες και πίνακες, ώστε να υποστηρίζονται τα επιχειρήματα του 
διατυπώνονται.   
Κάθε πτυχιακή εργασία πρέπει να ξεκινάει με μια σύντομη περίληψη περίπου 300 λέξεων 
στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα (Abstract). Συνιστάται η συγγραφή της περίληψης 
με την ολοκλήρωση της εργασίας.   
Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να έχει έκταση μεταξύ 10.000 – 15.000 λέξεων, χωρίς να 
προσμετρώνται τα παραρτήματα.   
Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να αναπτύξει επαρκώς τόσο το θεωρητικό όσο και το 
ερευνητικό μέρος.  
 
Η εργασία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες μορφοποίησης: 

• Η μορφοποίηση και το μέγεθος της γραμματοσειράς  ορίζονται ως εξής: 
• Τίτλοι κεφαλαίων: Arial 16 έντονη γραφή (Βold) 
• Τίτλοι ενοτήτων κεφαλαίου (υποκεφάλαια): Arial 14 έντονη γραφή (Bold) 
• Τίτλοι υποενοτήτων/υποκεφαλαίων: Arial 12 έντονη γραφή (Bold) 
• Κείμενο: Times New Roman 12 
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• Αναφορές: Times New Roman 11 
• Λεζάντες: Times New Roman 11 

• Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι συνεχής και να εμφανίζεται στην κάτω 
εξωτερική πλευρά της σελίδας. Στο εξώφυλλο δεν πρέπει να εμφανίζεται η 
αρίθμηση 

• Τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια πρέπει να έχουν αρίθμηση και τίτλο 
• Το κείμενο πρέπει να είναι τυπωμένο σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4 με εκτύπωση δύο 

όψεων 
• Το περιθώριο των σελίδων τυπώνεται με αριστερό/δεξιό 3,17 εκ. και με πάνω/κάτω 

2,54 εκ. 
• Το διάστιχο πρέπει να είναι 1,5 
• Θα πρέπει να υπάρχει αμφίπλευρη πλήρης στοίχιση του κειμένου 
• Στα διαγράμματα, εικόνες ή πίνακες τα οποία χρησιμοποιούνται από άλλες 

βιβλιογραφικές πηγές θα πρέπει να αναφέρεται η βιβλιογραφική πηγή  
• Κάθε εικόνα, διάγραμμα ή πίνακας, πρέπει να αριθμείται και να έχει τίτλο 

(λεζάντα). Στο κείμενο θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει αναφορά στην εικόνα, 
διάγραμμα ή πίνακα πριν από την εμφάνιση του    

 
Η δομή της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να περιέχει τις εξής ενότητες:  

α) Εξώφυλλο 
β) Περίληψη 
γ) Abstract (περίληψη στην αγγλική γλώσσα) 
δ) Πίνακας Περιεχομένων 
ε) Ευχαριστίες (προαιρετικά) 
στ) Εισαγωγή 
ζ) Κεφάλαιο 1 (Βιβλιογραφική επισκόπηση) 
η) Κεφάλαιο 2 (Βιβλιογραφική επισκόπηση) 
θ) Κεφάλαιο 3 (Μεθοδολογία) 
ι) Κεφάλαιο 4 (Αποτελέσματα της έρευνας) 
ια) Κεφάλαιο 5 (Συζήτηση αποτελεσμάτων) 
ιβ) Συμπεράσματα 
ιγ) Βιβλιογραφία (ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση) 
ιδ) Παράρτημα (προαιρετικό) 

 
Πιο αναλυτικά: 
α) Το εξώφυλλο της εργασίας θα πρέπει να εμφανίζει το λογότυπο του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, ενώ θα πρέπει να αναγράφεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, η Σχολή Οικονομικών επιστημών και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια θα αναφέρεται ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας, το 
ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας και ο αριθμός μητρώου του/της, καθώς και το 
ονοματεπώνυμο του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας. Τέλος, αναφέρεται ο μήνας 
και το ακαδημαϊκό έτος. Δεν επιτρέπεται στο εξώφυλλο η χρήση φωτογραφιών.   
 
β και γ) Περίληψη  
Στη δεύτερη και στην τρίτη σελίδα της πτυχιακής εργασίας ακολουθεί η περίληψη στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η περίληψη θα πρέπει να έχει έκταση περίπου 300 
λέξεις και να πληροφορεί  τον/την αναγνώστη/στρια σχετικά με τους στόχους της εργασίας, 
τη μεθοδολογία και τα κύρια συμπεράσματα. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούν τέσσερις με 
πέντε λέξεις-κλειδιά σχετικές με το θέμα και τη μεθοδολογία της εργασίας.   
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δ και ε) Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας περιεχομένων της εργασίας με έκταση από μια 
έως δυο σελίδες. Στη συνέχεια καταγράφονται οι ευχαριστίες, εφόσον το επιθυμεί ο/η 
συγγραφέας της εργασίας.  
 
στ) Εισαγωγή  
Η εισαγωγή περιέχει μια περιγραφή του προβλήματος και μια περιληπτική παρουσίαση της 
ερευνητικής προσέγγισης. Στην εισαγωγή θα πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά τα εξής: 

• Το ερευνητικό θέμα της πτυχιακής εργασίας 
• Γιατί η διερεύνηση του ερευνητικού θέματος είναι σημαντική και ενδιαφέρουσα 
• Ο σκοπός και οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας, καθώς και τα ερευνητικά 

ερωτήματα  
• Η μεθοδολογία της εργασίας  
• Η συμβολή της εργασίας σε νέα γνώση 
• Συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν 

Συνιστάται η εισαγωγή να μη ξεπερνά σε έκταση τις τρεις με τέσσερις σελίδες. 
 
Η εργασία θα δομείται σε κεφάλαια. Συνιστάται στο τέλος του κάθε κεφαλαίου να υπάρχει 
ένα μικρό υποκεφάλαιο με έκταση μικρότερη από μια σελίδα, το οποίο θα συνοψίζει τα 
συμπεράσματα του τρέχοντος κεφαλαίου και θα το συνδέει με το επόμενο κεφάλαιο. 
 
ζ και η) Η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος συνιστάται να αναπτυχθεί σε 
περισσότερα από ένα κεφάλαια. Η ενότητα αυτή προσδιορίζεται το ερευνητικό πρόβλημα 
ενώ αναφέρεται η διεθνής εμπειρία. 
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται η σχετική θεωρία, η διεθνής βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών καθώς και κριτικές και συγκρίσεις 
σχετικά με τη μεθοδολογία που ακολούθησαν διάφοροι ερευνητές. Στη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση θα πρέπει να ισχύουν τα εξής: 

• Το κείμενο να είναι συνεκτικό, δηλ. να υπάρχει ροή μεταξύ των κεφαλαίων, 
ενοτήτων και υποενοτήτων. 

• Να παρουσιάζεται μόνο η σχετική με το ερευνητικό αντικείμενο βιβλιογραφία, 
θεωρία, πηγές, μέθοδοι και μεθοδολογία 

• Να μη παρατίθεται περιττή περιγραφική πληροφορία  
• Να χρησιμοποιούνται θεωρητικά και πρακτικά παραδείγματα   
• Να αποφεύγονται οι επαναλήψεις 
• Να παρουσιάζονται οι απαραίτητες πληροφορίες με συγκριτική και κριτική σκέψη 

 
θ) Μεθοδολογία 
Παρουσιάζεται η μέθοδος, τα υποδείγματα, κ.ά. στα οποία στηρίζεται η εμπειρική 
διερεύνηση της εργασίας και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της εμπειρικής εφαρμογής. 
Η μεθοδολογία θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση 
των αποτελεσμάτων από άλλους ερευνητές με επανάληψη της μεθόδου. Θα πρέπει να 
αναφερθούν όλα τα βήματα της μεθόδου της ερευνητικής εργασίας.   
Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν:  

• Το σύνολο των δεδομένων (Είδος δεδομένων, χρονικό διάστημα που καλύπτουν, 
περιορισμοί των δεδομένων, κ.ά.) 

• Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. Statistical Package for Social Sciences – 
SPSS) 

• Στατιστική (περιγραφική ή επαγωγική) ανάλυση αυτών των δεδομένων της έρευνας 
με σχετικά σχόλια.  
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ι) Αποτελέσματα της έρευνας 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αναφέρεται στα αποτελέσματα της εμπειρικής εφαρμογής. 
Τα αποτελέσματα θα πρέπει να παρουσιαστούν σε διαφορετικές μορφές (πίνακες, 
διαγράμματα, κ.ά.) ώστε να γίνουν κατανοητά. Θα πρέπει να γίνει επίσης έλεγχος των 
αρχικών ερευνητικών υποθέσεων και αναφορά στα αποτελέσματα. Δε θα πρέπει να 
γίνονται αναφορές σε μη συναφή υποδείγματα και μεθόδους.  
 
ιβ) Συμπεράσματα 
 Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να διατυπωθούν τα σχετικά συμπεράσματα και προτάσεις με 
έμφαση στα αποτελέσματα που κατέληξε ο/η φοιτητής/τρια. Στα συμπεράσματα 
διατυπώνονται και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η ενότητα θα πρέπει να είναι σχετικά 
μικρή έκταση μέχρι και πέντε σελίδες. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα κυριότερα 
αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας. Ο/Η συγγραφέας μπορεί να παρουσιάσει 
τα πιο σημαντικά πορίσματα της έρευνας και να αιτιολογήσει τη σημασία τους. Ο/Η 
συγγραφέας μπορεί να αναφέρει εάν τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν τα 
αποτελέσματα άλλων ερευνών ή έρχονται σε αντίθεση. Ο/Η συγγραφέας θα πρέπει να 
αναφέρει τις αδυναμίες και τους περιορισμούς της έρευνας καθώς και προτάσεις προς 
άλλους/ες ερευνητές/τριες για πιθανή συνέχεια της εργασίας ως «μελλοντική έρευνα» .   
 
ιγ) Βιβλιογραφία  
Στην ενότητα αυτή παρατίθεται η βιβλιογραφία, η οποία καλύπτει πλήρως τις αναφορές 
στο κείμενο της εργασίας για κάθε μορφής βιβλιογραφική πηγή. Συνιστάται να 
χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία βιβλιογραφικών αναφορών APA. 
 
ιδ) Παραρτήματα  
Ενδέχεται στο κυρίως κείμενο της εργασίας να υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών ή 
αποτελεσμάτων τα οποία διασπούν την προσοχή του/της αναγνώστη/ριας και διακόπτουν 
τη ροή του κειμένου. ΟΙ πληροφορίες αυτές θα πρέπει να τοποθετηθούν στο τέλος της 
εργασίας με τη μορφή παραρτημάτων. Παράδειγμα παραρτήματος είναι τα 
ερωτηματολόγια της έρευνας, συνεντεύξεις, πίνακες στοιχείων δεδομένων, στατιστικά 
διαγράμματα, κ.ά. 
 


