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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι διαδικασίες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
αναφορικά με την επεξεργασία των πτυχιακών εργασιών.
Σκοπός του οδηγού αυτού είναι να δοθούν κατευθύνσεις για να δημιουργηθεί μια πτυχιακή
εργασία. Αφορά τις πτυχιακές εργασίες του Τμήματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε
εργασίες που εκπονούνται στα πλαίσια κάποιων μαθημάτων.
Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να
έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών. Η
πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται στο όγδοο εξάμηνο σπουδών. Για την ανάληψη πτυχιακής
εργασίας ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περατώσει επιτυχώς τα 2/3 τουλάχιστον των μαθημάτων
του προγράμματος σπουδών. Η πτυχιακή εργασία θεσμοθετείται από τον Κανονισμό Σπουδών
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/Άρθρο 17, ενώ καταλαμβάνει 20 διδακτικές μονάδες στον υπολογισμό
του βαθμού του πτυχίου.
Η πτυχιακή εργασία αποτελεί το επιστέγασμα στην εξελικτική πορεία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, καθώς βοηθάει τον φοιτητή να αναπτύξει ικανότητες που απαιτούνται για την
αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων.

1. ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
Διακρίνονται τρία είδη ερευνών (Ζαφειρόπουλος 2005):
1. Οι περιγραφικές
2. Οι βιβλιογραφικές
3. Οι έρευνες που μέσω μιας μεθοδολογίας αποσκοπούν να ελέγξουν κάποιες υποθέσεις.
Στο πρώτο είδος ερευνών διακρίνουμε:
1. Μελέτες περιπτώσεων (case studies)
2. Διαχρονικές έρευνες
3. Συγκριτικές
4. Επισκοπήσεις και δημοσκοπήσεις (surveys)
Οι έρευνες, επίσης, χωρίζονται σε διερευνητικές, που δεν καθοδηγούνται από κάποια υπόθεση
εργασίας, και σε επιβεβαιωτικές που βασίζονται σε κάποια θεωρία, την οποία ελέγχουν στην
πρακτική της εφαρμογή. Έρευνα επίσης μπορεί να είναι και η απόδοση ενός ή πολλών
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επιστημονικών κειμένων ή η ερμηνεία τους, μια βιβλιογραφική μελέτη ή μια συνθετική μελέτη.
Σε κάθε περίπτωση η διάκριση εξαρτάται από τη μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθηθεί
για την εκπόνηση της εργασίας.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει:
1. Να μη δίνει την εντύπωση ενός βιαστικά ή πρόχειρα γραμμένου κειμένου.
2. Να επεξηγεί πλήρως μοντέλα, τύπους κ.λπ., (δηλ., τι σημαίνουν τα σύμβολα, ποιες είναι
οι τυχαίες μεταβλητές, ποιες οι παράμετροι) και να επιδιώκεται ο καθιερωμένος
συμβολισμός και ορολογία. Παράλληλα να δίνεται και η αγγλική ορολογία. Οι
συντομογραφίες θα πρέπει να επεξηγούνται την πρώτη φορά που εμφανίζονται.
3. Η συγγραφή και η παράδοσή της πρέπει να γίνεται στην προσυμφωνημένη ημερομηνία.
Καμία εργασία όσο καλό σχεδιασμό και ανάλυση και αν έχει δεν μπορεί να αξιολογηθεί θετικά
εάν σ’ αυτή υπάρχουν ασυνταξίες, ορθογραφικά σφάλματα, παραλείψεις, λανθασμένες
παραπομπές στη βιβλιογραφία, και αντιγραφές.
Συμβουλή: Κατά τη δακτυλογράφηση χρήσιμο είναι να έχετε ενεργοποιημένη την
εντολή για ορθογραφικό έλεγχο.
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3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1 ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ
Μέγεθος Σελίδας
Το μέγεθος της σελίδας θα πρέπει να είναι Α4.
Εκτύπωση Σελίδων
Η εκτύπωση των πτυχιακών εργασιών θα γίνεται μόνο στη μία σελίδα του φύλλου.
Εξώφυλλο
Όπως στην αρχή του παρόντος προτύπου. Δηλαδή με τη σειρά:
Εικονίδιο της ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: άνω στο κέντρο
Τίτλος του Ιδρύματος: Times New Roman έντονα κεφαλαία 14
Τίτλος Σχολής Times New Roman έντονα κεφαλαία 12
Τίτλος του Τμήματος: Times New Roman έντονα κεφαλαία 12
Τίτλος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης: Times New Roman έντονα κεφαλαία 12
Πτυχιακή Εργασία Times New Roman έντονα κεφαλαία 12
Τίτλος της Εργασίας: Times New Roman έντονα πεζά 14
Όνομα, αρχικό γράμμα πατρώνυμου και επώνυμο φοιτητή: Times New Roman έντονα πεζά 12
Επιβλέπων (ή Επιβλέπουσα): Όνομα και επώνυμο μέλους ΔΕΠ ή Ακαδημαϊκού Υποτρόφου ή
Επιστημονικού/Εργαστηριακού Συνεργάτη Times New Roman πεζά έντονα 12, τίτλος
Καθηγητή Times New Roman πεζά 12.
Τόπος ολοκλήρωσης της εργασίας (ΛΕΥΚΑΔΑ): Times New Roman έντονα κεφαλαία 12
Μήνας και έτος ολοκλήρωσης της εργασίας: Times New Roman έντονα κεφαλαία Είναι ο μήνας
και το έτος εξέτασης της εργασίας.
Η αρίθμηση των σελίδων θα αρχίσει να φαίνεται από την 1η σελίδα του πίνακα περιεχομένων
και μετά.
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Εσώφυλλο (Σελίδα Τίτλου)
Όπως στην αρχή του παρόντος προτύπου. Δηλαδή με τη σειρά:
Είδος εργασίας: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Times New Roman έντονα κεφαλαία 12
Τίτλος: Times New Roman πεζά 14
Κέντρο:
Όνομα και επώνυμο φοιτητή: Times New Roman έντονα πεζά 12
Αριθμός Μητρώου (Α. Μ.) του φοιτητή: Times New Roman κεφαλαία 12
Επιβλέπων (ή Επιβλέπουσα): Όνομα και επώνυμο μέλους ΔΕΠ ή Ακαδημαϊκού Υποτρόφου ή
Επιστημονικού/Εργαστηριακού Συνεργάτη Times New Roman πεζά έντονα 12, τίτλος
Καθηγητή Times New Roman πεζά 12.
Στο τέλος του εσώφυλλου με πεζά 12: Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των
σπουδών για την απόκτηση πτυχίου που απονέμει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Περίληψη
Μετά το εσώφυλλο θα ακολουθεί σε χωριστό φύλλο η περίληψη της εργασίας στην ελληνική
γλώσσα.
Ακολουθούν σε χωριστές σελίδες, όπως και στο παρόν υπόδειγμα:
Αφιερώσεις (προαιρετικά - το πίσω μέρος της σελίδας αυτής παραμένει λευκό)
Ευχαριστίες (προαιρετικά - το πίσω μέρος της σελίδας αυτής παραμένει λευκό)
Περιεχόμενα
Κάθε μέρος της εργασίας πρέπει να βρίσκεται εδώ μέσα, συμπεριλαμβανομένων γραφημάτων,
σχεδιαγραμμάτων, πινάκων καθώς και των όποιων παραρτημάτων ακολουθούν το κυρίως
κείμενο (σημειώνεται ότι μπορούν να γίνουν αυτόματα με το MS Word). Καλό είναι, για λόγους
ευαναγνωσίας της εργασίας, να υπάρχουν χωριστά περιεχόμενα για κάθε μία από τις
προαναφερθείσες κατηγορίες επεξηγητικών οπτικών παραθέσεων. Οι αριθμοί των σελίδων που
περιγράφουν κεφάλαια ή υπο-κεφάλαια της εργασίας πρέπει να δίνονται. Σε αυτήν την
περίπτωση, αρκεί να παρέχεται η πρώτη σελίδα κάθε υπο-ενότητας.
Εισαγωγή
Στην εισαγωγή αναφέρεται η περιγραφή του ερευνητικού προβλήματος, ο σκοπός εκπόνησης
της εργασίας, το ενδιαφέρον του θέματος και ο τρόπος με τον οποίο η εργασία αυτή είναι
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δομημένη. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να δίνει στον αναγνώστη μια καθαρή εικόνα των
στόχων και τον λόγων που θεωρήθηκαν σημαντικοί για να διερευνηθεί ο συγκεκριμένος χώρος.
Βιβλιογραφική επισκόπηση
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και υποδεικνύονται τα
τυχόν υπάρχοντα κενά τα οποία δικαιολογούν την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας. Αν
και δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο αναφοράς στη βιβλιογραφία οι παρακάτω συμβουλές είναι
χρήσιμες (Πετράκης, 2006):
1. Ξεκίνησε με γενικές αναφορές για τον διερευνώμενο χώρο, πριν συγκεντρωθείς σε
συγκεκριμένους τομείς, ερωτήσεις ή στόχους.
2. Δώσε μια περίληψη για τις αναφορές του διερευνώμενου χώρου.
3. Αντιπαράβαλλε τις τοποθετήσεις-αναφορές των σημαντικότερων συγγραφέων.
4. Μην ξεφύγεις από το διερευνώμενο χώρο, περιορίσου στις πολύ σχετικές με το θέμα σου
αναφορές.
5. Χώρισε τις αναφορές που συγκέντρωσες σε ομοειδείς ενότητες.
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Μεθοδολογία
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιλογή του
ερευνητικού πληθυσμού, η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, το είδος της έρευνας (π.χ.
ποσοτική/ποιοτική)

και

ο

τρόπος

με

τον

οποίο

διεξήχθη

(τρόπος

συλλογής

πρωτογενών/δευτερογενών στοιχείων). Επίσης, θα πρέπει να εξηγείται ο λόγος για τον οποίο
επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Αποτελέσματα
Στα αποτελέσματα αναφέρονται ή περιγράφονται αποκλειστικά και μόνο τα δικά μας
αποτελέσματα χωρίς να γίνεται απολύτως κανένα σχόλιο ή σύγκριση με αποτελέσματα άλλων
ερευνητών ή τυχόν σκέψεις και συμπεράσματα.
Αναφερόμαστε σε αποτελέσματα σχετικά με τη μέθοδο ή τις μεθόδους που ακολουθήσαμε. Δεν
θα πρέπει όμως να διατυπώνονται προσωπικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Είναι σημαντικό να
τονιστεί, ότι σε αυτό το τμήμα δεν θα πρέπει να σχολιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν
βρεθεί. Αυτή είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται στο επόμενο τμήμα (Συμπεράσματα).
Θα πρέπει να αναφερθούν όλα τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση
των δεδομένων, ακόμη και αυτά που έρχονται σε αντίθεση με την ή τις υποθέσεις που έχουν
διατυπωθεί.
Συμπεράσματα
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων μας και σύγκρισή τους με ότι είναι
γνωστό από τη βιβλιογραφία. Γίνεται προσπάθεια να βγουν συμπεράσματα για όλα τα
αποτελέσματα και τις τεχνικές της μελέτης μας σε σύγκριση με τις ήδη δημοσιευμένες εργασίες.
Ερμηνεύονται τα αποτελέσματα, καταγράφονται τα κυριότερα συμπεράσματα, παρουσιάζονται
οι περιορισμοί της εργασίας και παρατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Παραρτήμα-(τα)
Στο παράρτημα (-τα) τοποθετούμε το υλικό της έρευνας που είτε είναι εκτενές είτε
δευτερεύουσας σημασίας, και που δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί μέσα στο κυρίως κείμενό της.
Περιλαμβάνουν υλικό που μπορεί να δει ο αναγνώστης αργότερα και δεν αλλοιώνει ή
διαταράσσει τη ροή της εργασίας το γεγονός ότι δεν περιέχεται στο κυρίως κείμενο, αλλά σε
ξεχωριστή θέση. Στα παραρτήματα τοποθετούμε συνήθως εκτενείς και πολλούς σε αριθμό
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πίνακες, γραφικά, καταλόγους, χάρτες, ερωτηματολόγια, ισολογισμούς, κ.ά. (Ζαφειρόπουλος,
2005)
Σελίδες του Κειμένου
Όπως στο παρόν υπόδειγμα. Δηλαδή:
Περιθώρια (Margins):
Άνω (Top): 2 cm
Κάτω (Bottom) 2 cm
Περιθώριο Βιβλιοδεσίας (Gutter) 0.5 cm
Αριστερά (Left) 2 cm
Δεξιά (Right) 2 cm
Αρίθμηση σελίδας: Δεξιά του υποσέλιδου για εκτύπωση στη μία σελίδα του φύλλου). Το
μέγεθος γραμματοσειράς για την αρίθμηση της σελίδας θα πρέπει να είναι 10.
Μορφή Παραγράφου (Format Paragraph):
Στοίχιση (Justification): αριστερά και δεξιά
Διάκενο μεταξύ παραγράφων (paragraph spacing): πριν: 0 στιγμές, μετά: 6 στιγμές
Διάστιχο (Line spacing): 1,5 γραμμή
Γραμματοσειρά (Font): Times New Roman 12
Αρίθμηση Κεφαλαίων: Times New Roman 14
Τίτλος Κεφαλαίων: Κεφαλαία έντονα Times New Roman 14, στοίχιση αριστερά.
Τίτλος Υποκεφαλαίων: Έντονα (Bold) πεζά Times New Roman 12, στοίχιση αριστερά.
Σχήματα/Διαγράμματα: Κάθε σχήμα/διαγράμμα θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά μοναδική
αρίθμηση, είτε στο σύνολο της εργασίας είτε ανά κεφάλαιο, και οπωσδήποτε λεζάντα στο κάτω
μέρος τους (τα διαγράμματα ανήκουν στην κατηγορία των σχημάτων).
Εικόνες/Φωτογραφίες: Όλες οι εικόνες/φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά
μοναδική αρίθμηση και οπωσδήποτε λεζάντα στο κάτω μέρος τους.
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Πίνακες: Όλοι οι πίνακες πρέπει να φέρουν μοναδική αρίθμηση και λεζάντα στο πάνω μέρος
τους.
Ορολογία
Την πρώτη φορά που θα εμφανίζεται στο κείμενο ένας επιστημονικός όρος ο οποίος προέρχεται
από μεταφρασμένο ξένο όρο θα αναφέρεται δίπλα σε παρένθεση ο αντίστοιχος ξενόγλωσσος
όρος.
Βιβλιογραφικές παραπομπές
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γράφονται ως εξής:
1. ......σύμφωνα με τον Mangione (1995).....
2. ......σύμφωνα με τους Lester και Bishop (2000)......
3. .....οι Pratt et al. (1995) αναφέρουν...... (το et al. αναφέρεται όταν οι συγγραφείς είναι
περισσότεροι από δυο).
4. ενδιάμεσα στο κείμενο ή στο τέλος παραγράφου (Mangione, 1995), ή (Bishop και Lester,
2000) ή (Pratt et al., 1995) ή (Donald 1995, King 1976, Merryment
2006).

Βιβλιογραφία
Κατάλογος με τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εκπονηθεί η πτυχιακή
εργασία (ακολουθούν παραδείγματα). Είναι λάθος να αναφέρονται δεκάδες ονόματα
συγγραφέων-αρθρογράφων. Ο φοιτητής/τρια πρέπει να περιοριστεί μόνο στα ονόματα των
συγγραφέων- αρθρογράφων των οποίων τη γνώμη-άποψη χρησιμοποίησε.
Παραδείγματα παρουσίασης βιβλιογραφίας


Βιβλίο

(Με έναν συγγραφέα)
Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) Τίτλος βιβλίου: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.
Adams, A.D. (1906) Electric transmission of water power. New York: McGraw Hill
(Με δύο συγγραφείς)
Επίθετο, Ο. και Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) Τίτλος βιβλίου: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.
Kotter, J.P. and Heskett, J. (1992) Corporate Culture and Performance. NewYork: Free Press
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(Με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς)
Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο. και Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) Τίτλος βιβλίου: υπότιτλος.
Τόπος έκδοσης: Εκδότης.
Pratt, J., Raiffa, H. and Schalaifer, R.O. (1995) Introduction to Statistical Decision Theory.
Cambridge: MIT Press


Κεφάλαιο από βιβλίο

Επίθετο Συγγραφέα κεφαλαίου, Ο. (έτος έκδοσης) ‘Τίτλος κεφαλαίου’. Σε Επίθετο, Ο. επιμ.
Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.
Amabile, T.M. (1995) “Discovering the Unknowable, Managing the Unmanageable”. In: C.M.
FORD and D.A.GIOIA, ed. Creative Action In Organizations, Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.


Ηλεκτρονικό βιβλίο

Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) Τίτλος βιβλίου. Διαθέσιμο στο: url [Ημερομηνία πρόσβασης]
Hollensen, S. (2004) Global marketing: a decision oriented approach. Available at:
http://www.myilibrary.com/Browse/open.asp?ID=60094 [Accessed 18 February 2017].


Πρακτικά Συνεδρίου

Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) ‘Τίτλος εισήγησης’, Τίτλος συνεδρίου. Τοποθεσία και ημερομηνία
συνεδρίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, σελίδες.
Robertson, J. (1986) “The economics of local recovery”, The Other Economic Summit. Tokyo,
17/18 April 1986. London: The Other Economic Summit, pp.5-10


Άρθρο σε περιοδικό

(Με έναν συγγραφέα)
Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) ‘Τίτλος άρθρου’. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου (αριθμός
τεύχους), σελίδες.
Pajunen, K. (2008) “Institutions and inflows of foreign direct investment: a fuzzyset analysis”.
Journal of International Business Studies, 39(4), pp.652-669.
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(Με δύο συγγραφείς)
Βλέπε περίπτωση Βιβλίο (Με δύο συγγραφείς) για τη σειρά των συγγραφέων
Βλέπε περίπτωση Άρθρο σε περιοδικό (Με έναν συγγραφέα) για την υπόλοιπη εγγραφή
(Με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς)
Βλέπε περίπτωση Βιβλίο (Με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς) για τη σειρά των συγγραφέων
Βλέπε περίπτωση Άρθρο σε περιοδικό (Με έναν συγγραφέα) για την υπόλοιπη εγγραφή


Άρθρο σε περιοδικό χωρίς το όνομα του αρθρογράφου

‘Τίτλος άρθρου’. (έτος έκδοσης) Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου (αριθμός τεύχους), σελίδες.
“Leading Ferociously. A conversation with Daniel Goldin”. (2002) Harvard Business Review,
80(5) pp.22–25.


Άρθρο σε ηλεκτρονικό περιοδικό

Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) ‘Τίτλος άρθρου’, Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου (αριθμός
τεύχους), σελίδες. Διαθέσιμο στο: url [Ημερομηνία πρόσβασης]
Royall, C.P., THIEL, B.L. and DONALD, A.M.

(2001) Radiation damage of water in

environmental scanning electron microscopy. Journal of Microscopy, 204(3), p.185. Available
at: http://www.blackwell-synergy.com/ [Accessed 9th May 2012]


Κυβερνητικές εκδόσεις

Όνομα φορέα. (έτος έκδοσης) Τίτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης (αριθμός τόμου, τεύχος).
Ανακτήθηκε από: url [Ημερομηνία πρόσβασης]
Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Εσωτερικών. (2014) Δελτίο διεθνών και ευρωπαϊκών
θεμάτων και αναπτυξιακού σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αθήνα: Υπουργείο
Εσωτερικών

(45,

4).

Ανακτήθηκε

από:

http://digilib.lib.unipi.gr/ket/handle/unipi/1604

[Πρόσβαση 20 Μαρτίου 2014]


Διδακτορική Διατριβή

Επίθετο, Ο. (έτος υποβολής) Τίτλος διατριβής. Διδακτορική διατριβή. Ονομασία Ιδρύματος.
KIng A.J. (1976) Law and Land Use in Chicago: A Pre-history of Modern Zoning. Ph.D. diss.,
University of Wisconsin.
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Διαδίκτυο

Επίθετο, Ο. (έτος). Τίτλος σελίδας. Διαθέσιμο στο: url [Ημερομηνία πρόσβασης]
Hawking,

S.

(2000).

Professor

Stephen

Hawking's

website.

Available

at:

http://www.hawking.org.uk/home/hindex.html [Accessed 9th May 2012]


Blog

Επίθετο, Ο. (έτος δημοσίευσης/τελευταίας ενημέρωσης) ‘Τίτλος’, Τίτλος ιστότοπου, Ημερομηνία
δημοσίευσης. Διαθέσιμο στο: url [Ημερομηνία πρόσβασης]
Lunden, I. (2017) “Black Friday racks up $5.03B in online sales, $2B on mobile alone”, Techcrunch, 25
November. Available at: https://techcrunch.com/2017/11/24/black-friday-deals-net-640m-insales-so-far-mobile-60-of-all-traffic/ [Accessed 26 November 2017]


Άρθρα εφημερίδων

Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) ‘Τίτλος άρθρου’, Τίτλος εφημερίδας, ημερομηνία έκδοσης, σελίδες.
Thomas, S. (1978) “New Debate over Business Records”. The NewYorkTimes, December 31,
p.5.


Άρθρα ηλεκτρονικών εφημερίδων

Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης) ‘Τίτλος άρθρου’, Τίτλος εφημερίδας, ημερομηνία έκδοσης.
Διαθέσιμο στο: url [Ημερομηνία πρόσβασης]
Suryakusuma, J. (2003) “Meanwhile: A Singer's Gyrating Rattles Indonesia”, New York
Times, May 14. Available
at: http://www.iht.com/articles/2003/05/14/edjulia_ed3_.php [Accessed 29 April 2006].

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. 2005. Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και
συγγραφή εργασιών. Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., Αθήνα.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Μ. 2006. Η Σύνταξη της Πτυχιακής Διατριβής, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης Α.Ε.,
Αθήνα
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:
Επικοινωνία/Συνάντηση
(μέσω τηλεφώνου,
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου/ δια ζώσης,
διαδικτυακή συνάντηση

Ημερομηνία
πραγματοποιηθείσης
επικοινωνίας

Ημερομηνία
πραγματοποιηθείσης
συνάντησης

Παρατηρήσεις
επιβλέποντα
καθηγητή

Δόθηκε υλικό προς
τον επιβλέποντα
καθηγητή

Ημερομηνία
επόμενης
επικοινωνίας

Ημερομηνία
επόμενης
συνάντησης
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Έκθεση Προόδου Πτυχιακών
Τίτλος Πτυχιακής:

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας

ΑΜ φοιτητή/τριας

Εξάμηνο φοιτητή/τριας

Ημερομηνία ανάθεσης πτυχιακής:
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης:

Περίληψη προόδου πτυχιακής (συνοπτική αναφορά των σταδίων ολοκλήρωσης της πτυχιακής, τυχόν
προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της πτυχιακής, λόγοι που έχουν
οδηγήσει σε τυχόν καθυστέρηση ολοκλήρωσης της πτυχιακής κ.λπ.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού

Υπογραφή
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