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ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επιλογή θέματος 

 

Η διπλωματική εργασία αποτελεί εφόδιο για την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός φοιτητή, 

ενώ εξετάζεται και ζητείται και κατά την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδών από τα 

Πανεπιστήμια. Συνεπώς, η επιλογή του θέματος θα πρέπει να είναι σε ένα γνωστικό αντικείμενο 

που ενδιαφέρει το φοιτητή  και του είναι αρκετά εύκολο και κατανοητό να το διαχειριστεί. Σε αυτά τα 

πλαίσια προτείνεται να γίνουν τα εξής: 

 Το θέμα θα πρέπει να είναι απλό και κατανοητό για το φοιτητή και να μην γίνεται προσπάθεια 

εντυπωσιασμού ή πρωτοτυπίας, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν έγκυρες διαθέσιμες πηγές για 

να στηρίξουν το θέμα της πτυχιακής, με αποτέλεσμα αυτή να μην συμπεριλαμβάνει πλούσια 

βιβλιογραφία.  

 Έρευνα στο διαδίκτυο γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του ενδιαφέροντος και κατόπιν 

συζήτηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. Για παράδειγμα εάν το θέμα της πτυχιακής εργασίας 

σχετίζεται με την ανάλυση και αξιολόγηση των επιχειρήσεων, τότε θα πρέπει να διαβαστούν άρθρα 

σχετικά με αριθμοδείκτες, άλλες μελέτες και πτυχιακές σχετικά με το θέμα, να αναζητηθεί σχετική 

και διαθέσιμη βιβλιογραφία κτλ. 

 Αναζήτηση στην ιστοσελίδα ή στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος σχετικά με τα 

θέματα των πτυχιακών που ήδη έχουν δημοσιευθεί, προκειμένου να αντληθούν ιδέες. 

 Ανάγνωση οικονομικών εφημερίδων ώστε μέσα από τα τρέχοντα άρθρα της επικαιρότητας 

να δημιουργηθούν ιδέες σχετικά με οικονομικά θέματα πρόσφατου ενδιαφέροντος.  

 

Δομή περιεχομένων 

 

Μετά την επιλογή του θέματος, ο φοιτητής θα πρέπει να δομήσει τα περιεχόμενα της 

εργασίας προκειμένου να δημιουργήσει ένα «σκελετό» για το πώς θα κινηθεί σε αυτή κατά τη 

συγγραφή της. Σε κάθε περίπτωση τα περιεχόμενα αυτά θα πρέπει να εγκριθούν από τον 

επιβλέποντα καθηγητή ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και προσθήκες. 

Ενδεικτικά περιεχόμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Πανεπιστήμιων είναι τα εξής: 

 Πίνακας περιεχομένων, όπου δίπλα σε κάθε κεφάλαιο θα αναγράφονται οι σελίδες κάθε 

κεφαλαίου και υποκεφαλαίου. 

 Περίληψη, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πρόκειται για μια παράγραφο περίπου 300 λέξεων 

η οποία πολύ συνοπτικά περιλαμβάνει το σκοπό, τη μεθοδολογία, τα ευρήματα και τα σημεία 

προσοχής της πτυχιακής εργασίας, προκειμένου ο αναγνώστης πολύ σύντομα να καταλάβει τη 
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γενική της γραμμή και το θέμα που θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Στο τέλος της περίληψης, συνήθως 

αναφέρονται 5 με 10 λέξεις κλειδιά και στις δύο γλώσσες για γρήγορη αναζήτηση. 

 Πρόλογος. Πρόκειται συνήθως για μια σελίδα στην οποία περιγράφονται συνοπτικά το θέμα, 

τα προβλήματα ή οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν κατά την εκπόνηση της πτυχιακής, ο βασικός 

λόγος που επιλέχθηκε το θέμα και οι ευχαριστίες προς όλους όσους βοήθησαν στην ολοκλήρωσή 

της. Εάν πρόκειται για ομαδικές εργασίες, καλό θα ήταν να υπάρχει σύντομη αναφορά της 

συμβολής του κάθε φοιτητή στην εν λόγω εργασία. 

 Εισαγωγή. Μετά τον πρόλογο ακολουθεί μία με δύο σελίδες εισαγωγής, στην οποία 

περιγράφεται πιο αναλυτικά το πλαίσιο ανάπτυξης του θέματος όπως για παράδειγμα οι 

υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, οι στόχοι της πτυχιακής, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και 

μια ανάλυση ανά κεφάλαιο για τη διάρθρωση της εργασίας, συνήθως μια παράγραφος ανά 

κεφάλαιο.  

 Ανάπτυξη κεφαλαίων, χωρισμένο σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος εφόσον υπάρχει 

έρευνα στην πτυχιακή εργασία. Πρόκειται για το βασικό κείμενο που αναπτύσσει σε λεπτομέρεια το 

θέμα. 

 Συμπεράσματα. Πρόκειται για το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας που συγκεντρώνει τα 

γενικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι συγγραφείς της πτυχιακής και τελικά ποιο είναι το 

νόημα που προκύπτει από την εκπόνηση αυτής, ως λύση – απάντηση στο θέμα που αναπτύχθηκε. 

Η έκταση των συμπερασμάτων εξαρτάται από το συνολικό μέγεθος σε σελίδες της πτυχιακής. 

 Επίλογος, στην ουσία είναι η τελευταία σελίδα κειμένου της πτυχιακής που συνοψίζει το 

συμπέρασμα του θέματος που επιλέχθηκε πολύ σύντομα και κλείνει όλη την εργασία. 

 Βιβλιογραφία – Πηγές, που χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολο της πτυχιακής εργασίας. 

 Παραρτήματα, για την παρουσίαση πινάκων, διαγραμμάτων κτλ, τα οποία είναι απαραίτητα 

για την ανάπτυξη του θέματος και πρέπει να συμπεριληφθούν στην εργασία.   

 

Γραμματοσειρά και έκταση 

 

Να σημειωθεί ότι συνήθως χρησιμοποιούνται οι γραμματοσειρές Times new roman ή Calibri 

σε μέγεθος 12, με διάστιχο 1,5. Τα περιθώρια του κειμένου είναι αυτά που έχει ήδη μια λευκή 

σελίδα του Microsoft Word δηλαδή αριστερά και δεξιά 2 εκ κενό και πάνω και κάτω 1,75 εκ. και 

πάντα σε μέγεθος Α4. Επίσης, οι σελίδες θα πρέπει να είναι πάντα αριθμημένες και προτείνεται 

στο κέντρο στο κάτω μέρος της σελίδας. 

Οι εργασίες κυμαίνονται από 60 έως 80 σελίδες εάν είναι ατομικές και ποικίλουν σημαντικά 

εάν αφορούν ομαδικές. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται από τον κανονισμό πτυχιακών εργασιών του 

Πανεπιστημίου σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. 
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Έρευνα 

 

Εάν η πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει έρευνα και ερωτηματολόγια, θα πρέπει σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο να αναπτύσσεται ολόκληρη η μεθοδολογία της έρευνας, ο τρόπος εκτέλεσης της και τα 

στάδια ανάπτυξης της. Στη συνέχεια με στατιστικό τρόπο θα πρέπει να παρουσιάζονται τα 

ευρήματα προκειμένου εν συνεχεία να υπάρχει ανάπτυξη, σχολιασμός και αιτιολόγηση αυτών. 

 

Βιβλιογραφία - Πηγές  

 

Η βιβλιογραφία είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία προσοχής και επιτυχίας μιας 

πτυχιακής εργασίας, καθώς επιβεβαιώνει την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και την προσπάθεια 

που κατέβαλε για άντληση πληροφοριών ο φοιτητής. Για το λόγο αυτό, μια πτυχιακή εργασία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 βιβλία – συγγράμματα για την κάλυψη του θέματος, ενώ 

ιδανικά θα πρέπει να αποτελείται και από ελληνική και από ξενόγλωσση βιβλιογραφία, εφόσον 

αυτό είναι εφικτό. 

Οι πηγές μπορούν να ποικίλουν: βιβλία, μελέτες, στατιστικά δελτία, αναλύσεις στον Τύπο, 

ντοκουμέντα κτλ. Εξίσου σημαντική είναι η χρήση δημοσιευμένων άρθρων που μπορούν να 

αναζητηθούν στο διαδίκτυο, από έγκυρες όμως ιστοσελίδες, οι οποίες και θα αναγράφονται στη 

βιβλιογραφία. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει το γεγονός τα άρθρα που συλλέγονται να είναι χρονικά 

πρόσφατα και το περιεχόμενο τους να είναι σε ισχύ, ώστε τα στοιχεία που προσφέρουν να είναι 

χρήσιμα και αξιόπιστα για την εργασία. 

Η βασική δομή της βιβλιογραφίας σύμφωνα με το σύστημα του Harvard είναι η κάτωθι: 

 

Βιβλία: Παπαδόπουλος Κ. (2010), Η ιστορία της Λογιστικής, εκδόσεις Χ. 

Άρθρα: Παπαδόπουλος Κ, 2011, «Η ανάπτυξη της λογιστικής επιστήμης τον 20ο 

αιώνα», εφημερίδα ……………., σελ 12-14 

Ιστοσελίδες : Εφημερίδα Η Καθημερινή: www.kathimerini.gr 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: www.oe-e.gr 

 

 

Επαφή με τον επιβλέποντα καθηγητή 

 

Η συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή είναι καθοριστική και προϋποθέτει την επιτυχία 

της πτυχιακής ως προς την εκπλήρωση του θέματός της. Προτείνεται η αποστολή τμημάτων των 

20 σελίδων μέσω μαιλ κατά την εκπόνηση της εργασίας, προκειμένου να υπάρχει συνεχή επαφή 

http://www.kathimerini.gr/
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με τον καθηγητή, διόρθωση τυχόν λαθών και επιβεβαίωση ότι η εργασία δεν είναι εκτός θέματος 

και ότι εκπονείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. 

 

Παρουσίαση σε Power Point 

 

Μια πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της σε συνήθως τριμελή επιτροπή, 

διάρκειας περίπου 20 με 30 λεπτά. Για το λόγο αυτό, ο φοιτητής καλείται να παρουσιάσει τα βασικά 

σημεία της εργασίας του σε διαφάνειες του power point, οι οποίες δεν πρέπει να είναι 

πυκνογραμμένες και κουραστικές. Δεν υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός διαφανειών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτό επαφίεται στην κρίση του φοιτητή. 

Προτείνεται η χρήση εικόνων και διαγραμμάτων όπου το θέμα το επιτρέπει και η χρήση μπλε 

φόντου με άσπρα ή κίτρινα γράμματα για να είναι πιο ευδιάκριτα και ξεκούραστα στο μάτι. Επίσης, 

προτείνεται να αποφεύγεται η χρήση «κίνησης» στις λέξεις ανάμεσα στις διαφάνειες γιατί 

αποσπάται η προσοχή του κοινού από το θέμα. 

 

 

Να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να συζητούνται και 

να επαναπροσδιορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Πανεπιστημιακού 

Ιδρύματος και τις κατευθυντήριες γραμμές του επιβλέποντος καθηγητή, αφού κάθε 

περίπτωση πτυχιακής εργασίας είναι μεμονωμένη και ξεχωριστή. 


