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Οι φοιτητές του Η’ εξαμήνου εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση 

σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Οι πτυχιακές / διπλωματικές εργασίες πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 15 Μαΐου. 

 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Από τη στιγμή που ο φοιτητής σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή καταλήξει στην επιλογή του 

γνωστικού θέματος της έρευνας, συμπληρώνεται το ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ το 

οποίο υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Καθηγητή, τον φοιτητή και τον Υπεύθυνο Κλάδου.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας (15 Μαΐου) πρέπει να παραδοθούν στον Υπεύθυνο κλάδου 

-1 Δερματόδετο 

-1 spiral 

- cd με την πτυχιακή εργασία και το power point  (το οποίο πρέπει να είναι  12 -15 διαφάνειες)  

Σημείωση: To δερματόδετο το παραδίδουμε πίσω στο φοιτητή μετά την ολοκλήρωση 

της όλης διαδικασίας.  

 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

Ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή είναι να κατευθύνει το σπουδαστή στην ανεύρεση βιβλιογραφίας και να 

ελέγχει την εγκυρότητα της, να παρακολουθεί την πρόοδο και εξέλιξη συγγραφής της πτυχιακής εργασίας 

και να καθοδηγεί συμβουλευτικά το σπουδαστή, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εργασία. Οι 

φοιτητές συναντώνται με τον επιβλέποντα καθηγητή κάθε εβδομάδα, επικοινωνούν μαζί του σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, επιλύουν τις απορίες τους και λαμβάνουν οδηγίες. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Για σκοπούς ομοιομορφίας οι φοιτητές πρέπει να ακολουθούν την  προτεινόμενη δομή συγγραφής 

πτυχιακής εργασίας. 

 

Για τη διαμόρφωση του κειμένου των πτυχιακών εργασιών χρησιμοποιείστε τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 

Γραμματοσειρά: Times New Roman 

Μέγεθος γραμματοσειράς 12 pt 

Διάστιχο: 1,5 

Αρίθμηση σελίδων: Υποσέλιδο – δεξιά. 

Στοίχιση κειμένου: Πλήρης (Justify) 
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Παράγραφοι: 

Έκταση κειμένου: 

Μεταξύ των παραγράφων να μεσολαβεί μία εσοχή (tab). 

Το ελάχιστο 10000 λέξεις (περίπου 35 σελίδες) κύριο 

μέρος για πτυχιακή 

Γλώσσα Κειμένου: Ελληνική 

 

Γενικά 

1) Τα σχήματα / εικόνες αριθμούνται σε σειρά μέσα σε ένα κεφάλαιο. Για παράδειγμα το δεύτερο 

σχήμα του δεύτερου κεφαλαίου αριθμείται Σχήμα 2.2, το τρίτο σχήμα του τέταρτου κεφαλαίου 

αριθμείται Σχήμα 4.3. Κάτω από κάθε σχήμα πρέπει να υπάρχει λεζάντα (π.χ. Σχήμα 2.1: Πυραμίδα 

διατροφής) 

 

2) Για τους πίνακες ισχύει ακριβώς το ίδιο με τα σχήματα, με τη μόνη διαφορά ότι η λέξη Σχήμα 

αντικαθιστάται από τη λέξη Πίνακας. 

 

ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

- Εξώφυλλο - αποτελεί την πρώτη σελίδα της πτυχιακής εργασίας, στην οποία δεν φαίνεται η αρίθμηση. Σε 

αυτήν αναγράφονται: 

 το λογότυπο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (The Limassol College) στο πάνω 

μέρος της σελίδας  

 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ο τίτλος της πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας 

 το όνομα του φοιτητή 

 ο κλάδος σπουδών (π.χ. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ) 

 ΛΕΜΕΣΟΣ 2016 

 

Για το εξώφυλλο της εργασίας υπάρχει σχετικό υπόδειγμα. (Βλέπε Παράρτημα) 

 

-Ειδική σημείωση στα Αγγλικά, στην οποία αναγράφεται: (Στη σελίδα μετά το εξώφύλλο στα Αγγλικά, 

στο κάτω μέρος της) 

‐ Copyright © Ονοματεπώνυμο συγγραφέων με λατινικούς χαρακτήρες – 

Έτος - All rights reserved. 

 

-  
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- Αφιέρωση 

Η αφιέρωση είναι προαιρετική και γράφεται στη δεξιά πλευρά, στο μέσο περίπου της μονής σελίδας. 

 

-Ευχαριστίες 

Στη σελίδα αυτή, ο συγγραφέας εκφράζει ευχαριστίες, σε όλους εκείνους που με κάθε τρόπο συνέβαλαν στη 

διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας. 

 

- Περίληψη (οι σελίδες αυτές αριθμούνται με λατινικά γράμματα (i, ii, iii). 

Σύνοψη 200 -500 λέξεων στην Ελληνική (στόχος, αντικείμενο, μέθοδοι, αποτελέσματα).  

Η περίληψη πρέπει να κατατοπίζει  ικανοποιητικά τον αναγνώστη  για  το αντικείμενο  του  θέματος.  Η 

περίληψη έχει σκοπό να ενημερώσει τον αναγνώστη για το θέμα της εργασίας, για το είδος του 

προβλήματος, τη μέθοδο της έρευνας που ακολουθήθηκε, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Τα 

στοιχεία που πρέπει να διέπουν την περίληψη είναι η σαφήνεια και η συντομία. 

 

Σημείωση: Οι περιλήψεις, αν και γράφονται στην αρχή της πτυχιακής εργασίας, εν τούτοις συντάσσονται 

καλύτερα, αφού έχει ολοκληρωθεί η εργασία. 
 

- Abstract 

Ακριβής μετάφραση της περίληψης στην αγγλική γλώσσα 

 

- Περιεχόμενα (Οι σελίδες του πίνακα των Περιεχομένων λαμβάνουν επίσης λατινική αρίθμηση και μπορεί 

να εκτείνονται πέραν της μίας σελίδας.)  

Για να γίνει ο πίνακας αυτός πρέπει οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων, να είναι headings. Για τα headings 

προτείνεται γραμματοσειρά ενιαία 12pt bold (έντονα). 

 

Ο πίνακας περιεχομένων είναι από τα πρώτα πράγματα που θα διαβάσει ο αναγνώστης. Πρέπει να είναι 

γραμμένος έτσι ώστε να τον διευκολύνει στην ανάγνωση της. Η αρίθμηση είναι τυπική για επιστημονικές 

εργασίες και ακολουθεί το παρακάτω πρότυπο.  

 

 

Αφιέρωση ………………………………………………………………………………………...        i       

Ευχαριστίες ………………………………………………………………………………………. ii 

Περίληψη ………………………………………………………………………………………. iii 

Abstract  

 

………………………………………………………………………………………. iv 

Περιεχόμενα ……………………………………………………………………………………….. v 

1.Eισαγωγή ………………………………………………………………………………………... 1 

 

 

Σημειώνεται ότι στα περιεχόμενα δεν αναγράφονται οι πιο κάτω αρχικές σελίδες: 

• Εξώφυλλο  

• Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων  
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-Εισαγωγή: (έναρξη αρίθμησης σελίδων, με αριθμ. 1), όπου παρουσιάζουμε το ζήτημα που πρόκειται να 

μας απασχολήσει, καθορίζουμε ξεκάθαρα το ΣΤΟΧΟ μας και προσδιορίζουμε με ποιον τρόπο πρόκειται να 

πετύχουμε το στόχο αυτό (πλάνο ανάπτυξης).  

 

- Κύριο Μέρος – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: όπου θα γίνεται ανάπτυξη του θέματος. Η μετάβαση από 

το ένα στο άλλο τμήμα του κυρίως θέματος πρέπει να διακρίνεται από λογική αλληλουχία. Συχνά 

διαμορφώνουμε το κείμενο σε μεγάλες ενότητες, ανάλογα με τα ζητούμενα, στις οποίες δίνουμε σύντομους 

χαρακτηριστικούς τίτλους. Ορισμένες φορές επιμέρους θέματα στο πλαίσιο κάθε ενότητας είναι χρήσιμο να 

διαμορφώνονται σε υποενότητες, οι οποίες φέρουν αρίθμηση ή και τους δικούς τους χαρακτηριστικούς 

τίτλους.   

 

- Αποτελέσματα και συζήτηση  

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τους στόχους της μελέτης και είναι σχετικά με το θέμα.  

Τα  αποτελέσματα πρέπει να  γίνονται  κατανοητά. Μπορεί να παρουσιάζονται  σε  πίνακες  και  γραφικές  

παραστάσεις. Κάθε πίνακας, σχεδιάγραμμα ή διάγραμμα και γραφική παράσταση αριθμείται και 

τιτλοφορείται. Η παρουσίαση πρέπει να είναι πλήρης, σαφής και κατανοητή.  
 

- Συμπεράσματα:  όπου συνοψίζουμε ή ανακεφαλαιώνουμε πολύ σύντομα τα βασικά σημεία που 

αναπτύχθηκαν, και συμπεραίνουμε διευκρινίζοντας την απάντησή στο ερευνητικό μας ερώτημα. 

 
- Βιβλιογραφία: θα αναγράφεται σύμφωνα με κάποιο πρότυπο (βλ. κανόνες γραφής βιβλιογραφίας) 

 

 

Αξίζει να επισημανθούν τα ακόλουθα: 

 Αφήνετε πάντα ένα κενό μετά τα σημεία στίξης και μην «κολλάτε» τις λέξεις.  

 Οι παράγραφοι δηλώνονται με τη χρήση μιας «εσοχής» (tab). 

 

Κανόνες γραφής βιβλιογραφίας - Σύστημα αναφορών Harvard (Harvard Citation System) 

Όλες οι πηγές που χρησιμοποιούνται σε μια έρευνα πρέπει να παραπέμπονται μέσα στο κείμενο. Αυτό 

γίνεται δίνοντας μέσα σε παρένθεση στο τέλος της πρότασης (ή της παραγράφου) που έχουμε 

χρησιμοποιήσει το επίθετο του συγγραφέα και τη χρονιά της δημοσίευσης. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:  

-Όταν ο συγγραφέας είναι ένας: (Tribe, 2001) ή (Παπαθεοδώρου, 2005).  

-Όταν οι συγγραφείς είναι δύο: (Cooper and Fletcher, 2002) ή  

                                                 (Τσάρτας και Ζαχαράτος, 2003).  

-Έαν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο δίνουμε το όνομα του πρώτου συγγραφέα και εν συνεχεία η 

παραπομπή έχει την μορφή (Kotler et al., 2000).  
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Σημειώστε πως και στην περίπτωση που παραπέμπετε στην πηγή που χρησιμοποιήσατε, δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείτε εκτενώς αυτούσιο κείμενο από την πηγή αυτή. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε 

αυτούσιο κείμενο από μια πηγή τότε πρέπει να βάλετε το ακριβές κείμενο μέσα σε εισαγωγικά και να 

υπάρχει λεπτομερής παραπομπή. Η χρήση αυτούσιου κειμένου από διάφορες πηγές δεν 

μπορεί να ξεπερνά το 10-15% της έκτασης του κειμένου σας. 

 

Προσοχή: H λογοκλοπή  αποτελεί αδίκημα και γι’ αυτό πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεχτικός στη 

χρήση απόψεων τρίτων. 

 

Αναφορές εντός του κειμένου (in text citations) 

1. Αναφορά στο έργο ενός συγγραφέα εντός του κειµένου  

Όταν γίνεται αναφορά στο έργο ενός συγγραφέα, µέσα στο κείµενο της εργασίας αναφέρεται το επώνυµο 

του συγγραφέα και η χρονολογία έκδοσης του έργου του µέσα σε παρένθεση: 

 (Επώνυµο συγγραφέα, έτος έκδοσης έργου)  

 

Π.χ. Η ελαστικότητα ζήτησης των υπηρεσιών υγείας κυµαίνεται µεταξύ 0,6-0,8 (Παπαδόπουλος, 2008).  

 

2. Αναφορά στο έργο με δύο συγγραφείς εντός του κειµένου 

Όταν πρόκειται για έργο µε δύο συγγραφείς, ακολουθείται ο εξής τρόπος  

(Επώνυµο 1ου  συγγραφέα και Επώνυµο 2ου  συγγραφέα, έτος έκδοσης έργου)  

 

π.χ. (Παπαδόπουλος και Ζαφειρόπουλος, 1994) ή (Cooper and Fletcher, 2002). 

 

3.  Αναφορά στο έργο πολλών συγγραφέων εντός του κειµένου 

Όταν πρόκειται για έργο µε πολλούς συγγραφείς, ακολουθείται ο εξής τρόπος  

(Επώνυµο 1ου συγγραφέα κ.ά., έτος έκδοσης έργου)  

 

π.χ. (Παπαδόπουλος κ.ά., 1995)  ή (Kotler et al., 2000) 

 

4. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μια πηγές 

 

π.χ. (Cooper and Fletcher, 2002; Αntoniou, 1999) 

 

 

http://libguides.cut.ac.cy/plagiarism
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Σύνταξη Βιβλιογραφικών Πηγών  

Στο τέλος κάθε εργασίας, κάτω από τον τίτλο Βιβλιογραφία, παρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά, όλες 

οι βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την  εκπόνησή της. 

 

1. Βιβλίο 

Συγγραφέας ή συγγραφείς, Αρχικά (Χρονιά), Τίτλος Βιβλίου με Πλάγια Γραφή, Τόπος έκδοσης: Εκδότης. 

Παράδειγμα 1 

Veal, J. (1997), Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide, London: FT Prentice Hall. 

 

Παράδειγμα 2 

Χρήστου, Ε. (1999), Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Αθήνα: Interbooks. 

 

2. Άρθρο επιστημονικού περιοδικού (journal) 

Συγγραφέας, Αρχικά (Χρονιά), «Τίτλος άρθρου», Όνομα Επιστημονικού Περιοδικού μεΠλάγια Γραφή, 

Τόμος (Αριθμός τεύχους), Σελίδες. 

Παράδειγμα 1 

Papatheodorou, A. (2004), “Exploring the evolution of tourism resorts”, Annals of Tourism Research, 31 (1), 

pp. 219-237. 

Παράδειγμα 2 

Παπαδόπουλος, Γ. (2001), “Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη σε νησιώτικες περιοχές”, Τουριστικά Θέματα, 1 

(1), σελ. 23-34. 

 

3. Διατριβή 

Συγγραφέας, Αρχικά (Χρονιά), Τίτλος Διατριβής με Πλάγια Γραφή, Διατριβή, Πανεπιστήμιο. 

Παράδειγμα 1 

Αγιομυργιανάκης, Μ., Στεργίου, Δ., Ανδριώτης, Κ. (1996), An Analysis of Sports Tourism, Ph.D. Thesis, 

Bournemouth University. 

Παράδειγμα 2 

Tsartas, P. and Zaharatos, G. (2002). Παράγοντες Διαμόρφωσης Τουριστικών Αντιλήψεων Μέσω της 

Σημειωτικής, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
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4. Ηλεκτρονικές πηγές 

Συγγραφέας, Αρχικά (Χρονιά), «Τίτλος καταχώρησης», Ακριβές URL, [ημερομηνία πρόσβασης]. 

 

Παράδειγμα 1 

UNESCO (2007), “Cultural and eco-tourism in the mountainous regions of Central Asia and in the 

Himalayas”, http://portal.unesco.org/culture, [accessed 27/6/2007]. 

 

Παράδειγμα 2 

Καλύβη, Δ. (2006), “Ενδιαφέρον για επενδύσεις στον αγροτουρισμό”, 

http://www.mactsa.net/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=29, [πρόσβαση 

22/12/2007]. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ / ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ημερομηνία παρουσίασης 

Η ημερομηνία και η ώρα παρουσίασης της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας καθορίζεται με απόφαση της 

Ακαδημαϊκής. Την παρουσίαση μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι καθηγητές καθώς και όσοι φοιτητές 

το επιθυμούν. 

 

Τριμελής Επιτροπή 

Η Τριμελής Επιτροπή εξέτασης αποτελείται από τον επιβλέποντα Καθηγητή και δύο άλλους εξεταστές.  

 

Βαθμολόγηση πτυχιακής εργασίας 

Μετά τη συνοπτική παρουσίαση του θέματος εκ μέρους του φοιτητή, τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής 

υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, προκειμένου να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την 

πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό βαθμολογίας, όπου κατοχυρώνεται αναλυτικά η βαθμολογία 

κάθε μέλους ξεχωριστά και συμπληρώνεται το Έντυπο Αξιολόγησης Διπλωματικής – Πτυχιακής Εργασίας. 

Στη συνέχεια, το Έντυπο Αξιολόγησης κατατίθεται από τον υπεύθυνο κλάδου στη Γραμματεία του 

Τμήματος.  

 

 

 

 

http://www.mactsa.net/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=29
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Κριτήρια αξιολόγησης πτυχιακής εργασίας: 

 

 Δομή πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας  

 Πληρότητα θέματος  

 Προφορική Υποστήριξη – Παρουσίαση εργασίας 

  Τεκμηρίωση (Επάρκεια βιβλιογραφίας) 
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