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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Πτυχιακής Εργασίας  

 
(Εγκεκριµένος σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 36/30.10.2007 απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Τµήµατος) 
 

 
Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει µία πτυχιακή εργασία µε θέµα 
σχετικό µε την επιστήµη ή την τεχνολογία ξύλου ή την τεχνολογία παραγωγής 
επίπλου και ξυλοκατασκευών ή το σχεδιασµό επίπλου και ξυλοκατασκευών ή το 
βιοµηχανικό σχεδιασµό επίπλων ή µε άλλο θέµα οικονοµικής υφής ή οργάνωσης 
παραγωγής ή διοίκησης επιχειρήσεων ή το µάρκετινγκ, ή της κοστολόγησης 
προϊόντων ξύλου και επίπλου ή άλλης σχεδιαστικής υφής, που άπτεται των 
ευρύτερων γνωστικών αντικειµένων του Τµήµατος.  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας  
είναι να αποκτήσει ο σπουδαστής την απαραίτητη γνώση, αλλά και εµπειρία στην 
έρευνα και τη µελέτη ενός θέµατος, καθώς θα αναζητήσει τις κατάλληλες πηγές, θα 
συνθέσει, θα πειραµατιστεί, θα αναλύσει και θα διατυπώσει τα κατάλληλα 
συµπεράσµατα και τις προτάσεις του για την πρόοδο της επιστήµης ή τη λύση ενός 
προβλήµατος. 
 
 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
1.1 ∆ιαδικασία καθορισµού θεµάτων πτυχιακών εργασιών 
 
α. Θέµατα πτυχιακών εργασιών προτείνονται από τα τακτικά και έκτακτα µέλη του 
Ε.Π. του Τµήµατος στους υπεύθυνους του κάθε Τοµέα. 
  
β. Ο κάθε ΤΜ εξετάζει συνολικά τα προτεινόµενα θέµατα πτυχιακών εργασιών τα 
οποία θα πρέπει να εµπίπτουν στο γνωστικό του αντικείµενο. Με τελική απόφαση 
της ΓΣ του Τοµέα προτείνονται θέµατα πτυχιακών εργασιών τα οποία εγκρίνονται 
από το Συµβούλιο του Τµήµατος και ανακοινώνονται έγκαιρα (στην έναρξη του κάθε 
ακαδηµαϊκού έτους) στους σπουδαστές και αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος. 
 
γ. Όλοι οι µόνιµοι και έκτακτοι συνεργάτες του Τµήµατος οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
των θεωρητικών µόνο µαθηµάτων και έχουν Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση (υπ’ 
αριθµ. 85/12.10.2006 απόφαση Συµβουλίου του Τµήµατος) µπορούν να αναλάβουν 
την παρακολούθηση πτυχιακών διατριβών και υποχρεούνται να προτείνουν 
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τουλάχιστον 2 θέµατα για κάθε εξάµηνο (χειµερινό ή εαρινό), τα οποία θα τα 
υποβάλλουν στον Υπεύθυνο του Τοµέα.   
    
 
1.2 ∆ιαδικασία ανάθεσης πτυχιακής εργασίας 
 
α. Ο σπουδαστής επιλέγει ένα από τα προτεινόµενα θέµατα της αρεσκείας του και σε 
συνεννόηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή, συµπληρώνεται το σχετικό έντυπο Α του 
παραρτήµατος, το οποίο υποβάλλει στη Γραµµατεία του Τµήµατος για την έγκρισή 
του από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος, ο οποίος ελέγχει τη νοµιµότητα σε σχέση µε 
τον παρόντα κανονισµό. Με αυτόν τον τρόπο ο σπουδαστής κατοχυρώνει το θέµα 
στο όνοµά του και κανείς άλλος δεν µπορεί να το διεκδικήσει.  
 
β. Κοινό θέµα πτυχιακής εργασίας µπορεί να ανατεθεί και σε οµάδα µέχρι και τριών 
(3) το πολύ σπουδαστών µε ταυτόχρονη κατανοµή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.  
 
γ. Για να αναλάβει πτυχιακή εργασία ο σπουδαστής θα πρέπει να διανύει 
τουλάχιστον το 6ου εξάµηνο σπουδών και να παρακολουθεί ή να έχει εξεταστεί 
επιτυχώς και στα µαθήµατα τα οποία είναι σχετικά µε το αντικείµενο της πτυχιακής, 
ώστε να έχει την ουσιαστική γνωστική υποδοµή για την εκπόνησή της. 
 
 
1.3 Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας 
 
 
α. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιµοποιούνται, εφόσον είναι 
απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισµός καθώς επίσης και τυχόν αναγκαία οικονοµικά 
µέσα του ΤΕΙ. Για το σκοπό αυτό ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου εισηγείται στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος τη διάθεση των απαραίτητων χρηµατικών ποσών για 
αναλώσιµα υλικά κ.λ.π. Για πτυχιακές εργασίες που πραγµατοποιούνται σε χώρους 
εκτός ΤΕΙ (σε ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σχεδιαστικά γραφεία, 
βιοµηχανικές και παραγωγικές µονάδες), ο επιβλέπων εκπαιδευτικός επωµίζεται 
επίσης την επίβλεψη στο επιστηµονικό και τεχνικό µέρος της εργασίας. 
 
β. Πριν την έναρξη της εκπόνησης της ΠΕ ο σπουδαστής σε συνεργασία µε τον 
επιβλέποντα καθηγητή καθορίζουν το σκελετό,  την πορεία και την έκταση της 
εργασίας. Ειδικότερα θα πρέπει να περιγραφεί κατάλληλα το αντικείµενο της 
έρευνας και να γίνουν ξεκάθαροι οι κύριοι και οι επί µέρους αντικειµενικοί σκοποί 
της προσπάθειας αυτής. Μετά την επιλογή του θέµατος ακολουθεί προσεκτική 
µελέτη και ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφικής υποδοµής. Έτσι, αποκτώνται 
γνώσεις γύρω από το σηµερινό επίπεδο των επιστηµονικών επιτευγµάτων της υπόψη 
ερευνητικής εργασίας σε διεθνή κλίµακα. Κακή βιβλιογραφική ενηµέρωση µπορεί να 
οδηγήσει και σε ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. Ακολουθεί ο σχεδιασµός και η 
προσεχτική οργάνωση της διαδικασίας υλοποίησης της έρευνας (όργανα και 
λογισµικά που θα χρησιµοποιηθούν, τι είδους δεδοµένα θα αποκτηθούν, πως θα 
µετρηθούν, θα χρησιµοποιηθούν ή όχι ερωτηµατολόγια, ποιος ο αριθµός αυτών, τι 
είδους ερωτήσεις θα υποβληθούν, ποια θα είναι η αποδεκτή ακρίβεια των 
µετρήσεων, τι είδους στατιστικές επεξεργασίες και αναλύσεις θα γίνουν, ποιο είναι 
το χρονοδιάγραµµα των διαφόρων επιστηµονικών εργασιών κλπ). Πριν περάσει στη 
συγγραφή της σχετικής πτυχιακής εργασίας ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει υπόψη 
του τα µέρη από τα οποία θα αποτελείται η επιστηµονική εργασία, και να θυµάται ότι 
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το σχετικό κείµενο, το οποίο θα γραφεί θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από λιτότητα 
και αφαίρεση. 
γ. Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας µπορεί να ανατεθεί σε τακτικά ή έκτακτα µέλη ΕΠ 
άλλου Τµήµατος ή Γενικού Τµήµατος µετά από κοινή απόφαση των Συµβουλίων των 
δύο Τµηµάτων. 
 
δ. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας µπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη 
του τελευταίου εξαµήνου σπουδών, ανάλογα µε την έκταση και τις απαιτήσεις του 
θέµατος. Η ολοκλήρωση πρέπει να πραγµατοποιείται σε δύο το πολύ έτη από την 
ηµεροµηνία ανάθεσης της πτυχιακής εργασίας, διαφορετικά ο σπουδαστής ή 
παραιτείται του θέµατος και αναλαµβάνει άλλο, µε νέα αίτηση και ανάθεση ή 
διαγράφεται αυτοδίκαια από το µητρώο ανάθεσης πτυχιακών εργασιών. 
 
1.4 Εξέταση της πτυχιακής εργασίας 
 
α. Μετά την ολοκλήρωση της και ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντα 
εκπαιδευτικού, η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα µέσω του 
πρωτοκόλλου στο Τµήµα. Το Συµβούλιο του Τµήµατος ορίζει τριµελή Εξεταστική 
Επιτροπή και ηµεροµηνία και ώρα µέσα στο χρόνο µαθηµάτων και το νωρίτερο 5 
εργάσιµες ηµέρες πριν τον ορισµό της Εξεταστικής Επιτροπής, κατά την οποία 
γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας. Η τριµελής Εξεταστική Επιτροπή 
απαρτίζεται από το επιβλέπον µέλος ΕΠ (εισηγητής) και δύο ακόµη µέλη ΕΠ του 
Τµήµατος συναφούς ειδικότητας ή του συγγενέστερου γνωστικού πεδίου.  
 
β. Η τριµελής επιτροπής εξέτασης των πτυχιακών διατριβών που έχει αναλάβει για 
παρακολούθηση µόνιµος καθηγητής του Τµήµατος θα είναι δυνατό να αποτελείται 
και από 2 εκτάκτους συνεργάτες του Τµήµατος που είναι υπεύθυνοι διδασκαλίας των 
θεωρητικών µαθηµάτων.  Σε περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής είναι έκτακτος 
συνεργάτης του Τµήµατος τα άλλα 2 µέλη της επιτροπής εξέτασης θα είναι 
υποχρεωτικά µόνιµοι καθηγητές. 
 
γ. Σε περίπτωση έλλειψης ΕΠ συναφούς ειδικότητας στο ίδιο Τµήµα, η επιτροπή 
συµπληρώνεται από µέλη άλλου Τµήµατος ή Γενικού Τµήµατος που έχουν συνάφεια 
µε το αντικείµενο. 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.  
 
δ. Η Γραµµατεία του Τµήµατος οφείλει να διανείµει «επί αποδείξει» στα µέλη της 
τριµελούς επιτροπής από ένα αντίτυπο της πτυχιακής εργασίας. 
 
ε. Με την περάτωση της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής την υποβάλλει 
ολοκληρωµένη στον Επιβλέποντα εκπαιδευτικό για την τελική έγκριση. Ο Επιβλέπων 
προτείνει την αξιολόγηση της εργασίας, αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι έχει την 
απαιτούµενη ποσότητα και ποιότητα, ώστε να τύχει βαθµού τουλάχιστον 
προβιβασµού (πέντε, 5). 
 
στ. Ο σπουδαστής ή οι σπουδαστές υποστηρίζουν την πτυχιακή τους εργασία 
ενώπιον της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής µε α) τη χρήση εποπτικών µέσων 
(Powerpoint), µέσα σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα 20 λεπτών περίπου και β) 
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την τεκµηρίωση της ορθότητας και πληρότητας του θέµατος µέσα από απαντήσεις σε 
διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις των µελών της επιτροπής. 
 
ζ. 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 του καθενός από τους συµµετέχοντες σπουδαστές στην 
επεξεργασία του θέµατος. 
 
η. Την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας µπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα 
µέλη του ΕΠ, και οι σπουδαστές του Τµήµατος και για το σκοπό αυτό εκδίδεται 
σχετική ανακοίνωση πέντε ηµέρες πριν µε ευθύνη της Γραµµατείας του Τµήµατος. 
Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, η Τριµελής Επιτροπή 
συνεδριάζει και καθορίζει τους βαθµούς των σπουδαστών που παρουσίασαν την 
πτυχιακή εργασία. Κάθε µέλος της επιτροπής εξέτασης αποφασίζει ξεχωριστά και 
ανεξάρτητα για το βαθµό που θα δοθεί σε καθένα από τους συµµετέχοντες στην 
οµάδα σπουδαστές. 
 
θ. Ο βαθµός πτυχιακής εργασίας είναι ο µέσος όρος των βαθµών που προτάθηκαν 
από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής. Το πρακτικό βαθµολογίας υποβάλλεται από 
τον Εισηγητή στο Τµήµα και δεν ανακοινώνεται στο σπουδαστή ή στους 
σπουδαστές, οι οποίοι µπορούν να πληροφορηθούν µόνον το µέσο όρο της 
βαθµολογίας από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
 
ι. Σε περίπτωση που η διαφορά µεταξύ των επιµέρους βαθµολογιών είναι µεγαλύτερη 
από τρεις (3) βαθµούς, τότε γίνεται ιδιαίτερη τεκµηρίωση των συγκεκριµένων 
βαθµολογιών από τους εξεταστές. Στην συνέχεια συντάσσεται το πρακτικό 
βαθµολογίας της πτυχιακής που κατατίθεται στο Τµήµα µέσω του πρωτοκόλλου. 
Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι µια πτυχιακή εργασία είναι ελλιπής, 
αναπέµπεται για συµπληρωµατική επεξεργασία, οπότε επαναλαµβάνεται η 
διαδικασία υποβολής και παρουσίασης αυτής. 
 
ια. Σε περίπτωση που µια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής από την Εξεταστική 
Επιτροπή αναπέµπεται για συµπληρωµατική επεξεργασία, οπότε επαναλαµβάνεται η 
διαδικασία  υποβολής και παρουσίασής της, εφόσον παρέλθει τουλάχιστον ένας (1) 
µήνας από την τελευταία παρουσίασή της.      
 
ιβ. Τυχόν προτεινόµενες διορθώσεις από την εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να 
ληφθούν υποχρεωτικά υπόψη από τον σπουδαστή ή την οµάδα και να παραδώσουν 
στη Γραµµατεία του Τµήµατος µέσα σε 10 ηµέρες το πολύ την τελική και 
διορθωµένη πτυχιακή του εργασία πέντε (5) αντίγραφα της πτυχιακής τους 
εργασίας, εκ των οποίων τα δύο (2) δερµατόδετα, καθώς και CD µε το περιεχόµενο 
της εργασίας τους και της παρουσίασή της. Τότε και µόνο έχουν ολοκληρωθεί οι 
υποχρεώσεις τους σχετικά µε την πτυχιακή τους εργασία και τότε και µόνο η 
Γραµµατεία του Τµήµατος καταχωρεί επίσηµα τη σχετική βαθµολογία.      
 
ιγ. Πτυχιακές εργασίες που κρίθηκαν άξιες βαθµολόγησης µε άριστα ανακοινώνονται 
σε έγκριτα περιοδικά ή συνέδρια ως τεχνικές αναφορές του Τµήµατος. 
 
ιδ. Στις πτυχιακές εργασίες δίνεται το µέγιστο βάρος διδακτικών µονάδων (15) κατά 
τον υπολογισµό του βαθµού πτυχίου. 
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1.5 Αξιολόγηση πτυχιακών εργασιών 
 
Μετά το πέρας της υποστήριξης, κάθε µέλος της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να 
συµπληρώσει την έντυπη φόρµα αξιολόγησης για κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, που 
θα βασίζεται στα εξής κριτήρια: 
 
 
1.         Ουσιαστικές προδιαγραφές                                    Μέγιστος βαθµός

καινοτοµία θέµατος και τρόπου επεξεργασίας, 
            ένδειξη δηµιουργικής και πρωτότυπης σκέψης,                      

πληρότητα θέµατος και ακρίβεια περιεχοµένου,                     
λογική οργάνωση και ανάπτυξη,                                          6,0 
σαφήνεια γραπτού λόγου και 

            χρήση δόκιµων επιστηµονικών όρων,                                    
ικανότητα αξιολόγησης και αξιοποίησης της βιβλιογραφίας          

 
2.         Τυπικές προδιαγραφές

γενική εµφάνιση πτυχιακής εργασίας, 
δηµοτική γλώσσα, µονοτονικό σύστηµα, 
συνεχής σελιδοποίηση,  
πίνακας περιεχοµένων, 
αναγραφή βιβλιογραφίας,                                                                           
αναφορές και πηγές στους πίνακες και τις φωτογραφίες, 
(αριθµός σελίδων) έκταση πτυχιακής εργασίας,                              2,0 
κατανοµή της ύλης (χωρισµός σε κεφάλαια και παραγράφους), 
τύπος γραµµατοσειράς, µέγεθος γραµµατοσειράς, 
διάστηµα γραφής, περιθώρια σελίδων                                                                     

 
 
3.         Προφορική υποστήριξη

ένδειξη καλής γνώσης του αντικειµένου, 
σαφής και κατανοητή παρουσίαση,     2,0 
πληρότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων                                    

                                                                                                                    _____ 
Σύνολο:                    10,0 
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2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ της ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει καθορισµένο µέγεθος για µια πτυχιακή 
εργασία. Γενικά αναµένεται να είναι µεταξύ των 15.000 και 25.000 λέξεων στο κύριο 
µέρος της. 
 
2.1 Ουσιαστικές προδιαγραφές 
 
Οι ουσιαστικές προδιαγραφές καθορίζουν την ποιότητα της πτυχιακής εργασίας και 
είναι οι ακόλουθες: 
 

 Καινοτοµία θέµατος και ένδειξη δηµιουργικής και πρωτότυπης σκέψης. 
 Πληρότητα θέµατος, ώστε η πτυχιακή εργασία να αποτελεί µία συνεκτική και 
ολοκληρωµένη επιστηµονική εργασία. 

 Ακρίβεια του περιεχοµένου. 
 Λογική οργάνωση και ανάπτυξη. 
 Επάρκεια βιβλιογραφικής υποστήριξης µε αναφορές σε έγκυρη και πρόσφατη 
βιβλιογραφία. 

 Σαφήνεια γραπτού λόγου και χρήση δόκιµων επιστηµονικών όρων. 
 
2.2 Γενικές τυπικές προδιαγραφές 
 
Οι γενικές τυπικές προδιαγραφές αφορούν: 
 

 τη γλώσσα: χρησιµοποιείται η δηµοτική γλώσσα και το µονοτονικό σύστηµα 
γραφής. Τα ορθογραφικά λάθη, τα λάθη στη στίξη και στη σύνταξη πρέπει να 
αποφεύγονται. Ο σπουδαστής οφείλει να χρησιµοποιεί έγκριτο λεξικό. Η 
πτυχιακή γράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Το ύφος γραφής είναι 
επιστηµονικό και η ορολογία επίσης επιστηµονική. Η χρήση φρασεολογίας 
«αργκώ» κλπ αποφεύγεται. 

 τη σελιδοποίηση: η οποία πρέπει να γίνεται µε αραβικούς αριθµούς, 
συνήθως στο δεξιό κάτω µέρος της σελίδας (1, 2, 3), αρχίζοντας από τη σελίδα 
του πρώτου κεφαλαίου και µε λατινικούς αριθµούς (i, ii, iii, iν) για τις 
προκαταρκτικές σελίδες, µε εξαίρεση του εξωφύλλου (π.χ. πίνακας 
περιεχοµένων, πρόλογος). Εάν η πτυχιακή περιλαµβάνει Παραρτήµατα, τότε 
αριθµούνται µόνο οι σελίδες που αναφέρονται στο τίτλο του Παραρτήµατος 
και ακολουθούν τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται στο κείµενο, όπως 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, κ.ο.κ. 

 την ύπαρξη πίνακα περιεχοµένων: ο οποίος πρέπει να περιλαµβάνει τον 
τίτλο των κεφαλαίων, όπως ακριβώς αναφέρονται στο κείµενο. 

 την αναγραφή της βιβλιογραφίας: ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε έγκυρο σύστηµα βιβλιογραφίας, µετά από 
συνεννόηση µε τον Επιβλέποντα εκπαιδευτικό, αρκεί να είναι ενιαίο σε όλη 
την εργασία. Ο σπουδαστής επίσης οφείλει να παραθέτει πλήρη κατάλογο της 
βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήθηκε στο τέλος της πτυχιακής εργασίας. Εκεί 
αναγράφονται µόνο οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν µε παραποµπές στο 
κείµενο, κατά αλφαβητική σειρά ή µε αύξοντα αριθµό, ανάλογα µε το 
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βιβλιογραφικό σύστηµα που επελέγη. Πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα η 
ύπαρξη πηγών στους πίνακες, στα σχέδια ή στις φωτογραφίες, όταν αυτά 
προέρχονται από άλλες εργασίες ή βιβλία. 

 τη γενική εµφάνιση της πτυχιακής εργασίας: συγκεκριµένα στο δέσιµο, 
το οποίο δεν πρέπει να διαλύεται µετά την πρώτη ανάγνωση. Η πτυχιακή 
εργασία πρέπει να είναι σαφής, περιεκτική, σωστή και πλήρης. Αυτό σηµαίνει 
ότι πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

 ορθότητα και καθαρότητα 
 ακρίβεια και περιεκτικότητα 
 υψηλό επίπεδο ορθογραφίας, γραµµατικής και στίξης 
 καλό γλωσσικό ύφος 
 καλή δοµή παραγράφων και προτάσεων 
 απάλειψη επαναλαµβανόµενων ή διφορούµενων λέξεων και φράσεων 
 πολύ καλή ανασκόπηση πριν την τελική εκτύπωση 
 διόρθωση όλων των τυπογραφικών λαθών πριν την τελική εκτύπωση 

 
 την υποβολή της εργασίας και σε ηλεκτρονική µορφή: για αυτό στην 
εσωτερική πλευρά του όπισθεν εξώφυλλου επικολλάται φάκελος, στον οποίο 
επισυνάπτεται ολόκληρη η εργασία σε ηλεκτρονική µορφή εγγεγραµµένη σε 
οπτικό δίσκο (CD-RΟΜ). 

 
2.3 Ειδικές τυπικές προδιαγραφές 
 
Η εργασία θα τυπωθεί, από τη µια σελίδα σε χαρτί Α4, µε διάστιχο ενάµισι γραµµές. 
Οι παράγραφοι θα χωρίζονται µεταξύ τους µε διάστηµα 5 στ., µετά την κάθε 
παράγραφο. 
 
Ο τύπος της γραµµατοσειράς (font) πρέπει να είναι Τimes New Roman. 
 
Τα περιθώρια των σελίδων καθορίζονται ως εξής :  

 Πάνω (top)          :          2,5 cm  
 Κάτω (bottom)    :          2,5 cm 
 Αριστερά (left)    :          3,0 cm 
 ∆εξιά (right)        :          2,0 cm 

 
Η αρίθµηση για τα σχέδια, διαγράµµατα, πίνακες, φωτογραφίες, γίνεται µε βάση το 
κεφάλαιο, π.χ. Σχήµα 4.3, Πίνακας 5.2. Κάθε σχήµα ή πίνακας πρέπει να µπορεί να 
διαβαστεί από µόνος του και να µην χρειάζεται να γίνεται αναζήτηση στο κείµενο για 
τον ορισµό των διαφόρων συµβόλων ή άλλων στοιχείων. 
Ειδικότερα για τους πίνακες θα πρέπει: 

• Το µέγεθος τους εξαρτάται από τους περιορισµούς που βάζει το κάθε 
περιοδικό, την αισθητική του κάθε συγγραφέα και τον τρόπου µε τον οποίο 
αυτός θέλει να παρουσιάσει τα δεδοµένα του. 

• Όλα σχεδόν τα περιοδικά απαγορεύουν τις κάθετες γραµµές µεταξύ των 
στηλών, για πρακτικούς λόγους. 

• ∆εν είναι σκόπιµο να δηµιουργούνται στήλες οι οποίες µε εύκολο τρόπο είναι 
δυνατό να προκύψουν από ήδη διαµορφωµένες στήλες. 

• Οµοειδή πράγµατα είναι καλό να τοποθετούνται σε παρακείµενες στήλες. 
• Οι υποδιαστολές των αριθµών των στηλών θα πρέπει να γράφονται ακριβώς η 

µία κάτω από την άλλη. 
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• Στα αγγλόφωνα περιοδικά χρησιµοποιείται τελεία για τη γραφή των 
δεκαδικών και κόµµα για να διαχωριστούν οι χιλιάδες. 

• Οι διάφορες µονάδες µέτρησης, να µη τοποθετούνται στο τίτλο αλλά, πάνω 
από την αντίστοιχη στήλη. 

• Ο κάθε πίνακας δεν είναι υποκατάστατο του κεφαλαίου ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ, συνεπώς δεν πρέπει να υπερφορτώνονται µε πιθανές 
υποσηµειώσεις. 

• Οι µεγάλοι πίνακες είναι συνήθως δύσχρηστοι και κουραστικοί. 
 
Για τα σχήµατα θα πρέπει: 

• Κανένα σχήµα δεν πρέπει να επαναλαµβάνει υλικό που ήδη έχει 
παρουσιασθεί σε κάποιο πίνακα. 

• Όλα τα σηµεία που αντιστοιχούν σε τιµές πειραµατικών δεδοµένων, θα 
πρέπει να σηµειώνονται µε κατάλληλα σύµβολα. 

• Τα διάφορα χρησιµοποιούµενα σύµβολα θα πρέπει να εξηγούνται κατάλληλα 
εντός του σχήµατος. 

• Τα σχήµατα τα οποία θα σµικρυνθούν κατά την τύπωση της εργασίας, 
κατασκευάζονται συνήθως δύο µέχρι τέσσερις φορές µεγαλύτερα από ό,τι 
τελικά θα τυπωθούν και συνεπώς θα πρέπει να χρησιµοποιούµε κατάλληλο 
µέγεθος γραµµάτων, αποστάσεις γραµµών κλπ, ώστε µε την σµίκρυνση να µη 
προκύψουν οπτικά προβλήµατα. 

 
∆ιάρθρωση της εργασίας 
 
Η εργασία οφείλει να διαρθρώνεται ως εξής: 

 Σελίδα εξωφύλλου  
 Πίνακας περιεχοµένων µε αριθµούς σελίδων ( 2η σελίδα)  
 Κυρίως κείµενο της εργασίας µε «Εισαγωγή», Ενδιάµεσα 
κεφάλαια και υποκεφάλαια και «Συµπεράσµατα»  

 Βιβλιογραφία  
• Για την συγκεκριµένη έκταση των εργασιών είναι σκόπιµη η συνεχόµενη 

αρίθµηση των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων ως εξής:  
1. (1ο επίπεδο, µέγεθος 16, έντονα - bold) 
1.1 (2ο επίπεδο, µέγεθος 14, έντονα) 
1.1.1 (3ο επίπεδο, µέγεθος 12 έντονα) 
1.1.2 » » 
…….κλπ 
1.2 (2ο επίπεδο) 
1.2.1 (3ο επίπεδο) 
1.2.2 » » 
1.2.3 » » 
…...κλπ 
2. (1ο επίπεδο) 
2.1 (2ο επίπεδο) 
………….. 
2.2 …………. 
…….. …..κλπ 

  
Σε κάθε επίπεδο δεν δικαιολογείται η αναγραφή υποκεφαλαίου αυτού, παρά µόνο 
εάν ακολουθείται τουλάχιστον από ένα ακόµη υποκεφάλαιο (δηλ. δεν δικαιολογείται 
µια διαίρεση πχ.  σε 1 – 1.1. – 2. - 2.1. – 2.2. – 2.3. - 2.3.1 –2.3.2 – 2.3.3, 
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στην περίπτωση αυτή η σωστή διάρθρωση είναι: 
1. – 2. - 2.1. –2.2. – 2.3. - 2.3.1 –2.3.2 – 2.3.3.  
 
 
Εξώφυλλο: Ένα υπόδειγµα του εξωφύλλου επισυνάπτεται στο Παράρτηµα και θα 
εµφανίζονται υποχρεωτικά: 

 το ΤΕΙ Λάρισας (λογότυπο), το Τµήµα (λογότυπο), ο Τοµέας, το Εργαστήριο 
(µέγεθος γραµµατοσειράς 14’ Bold) 

 το θέµα της πτυχιακής εργασίας (µέγεθος γραµµατοσειράς 18’ Bold) 
 το όνοµα και ο ΑΕΜ του σπουδαστή – της σπουδάστριας (µέγεθος 
γραµµατοσειράς 16’ Bold)  

 το όνοµα του επιβλέποντα καθηγητή και την ιδιότητά τους και (µέγεθος 
γραµµατοσειράς 14’ Bold)  

 το έτος στο οποίο ολοκληρώθηκε η πτυχιακή εργασία (µέγεθος 
γραµµατοσειράς 12’) 

 
Τα περιεχόµενα της δεµένης εργασίας πρέπει να είναι µε την ακόλουθη σειρά: 
 
Σελίδα Τίτλου: Ένα υπόδειγµα σελίδας τίτλου επισυνάπτεται. 
 
Περίληψη: Η περίληψη αποτελεί µια συνοπτική παρουσίαση των κύριων στοιχείων 
και συµπερασµάτων της εργασίας, µαζί µε µια σύντοµη αναφορά στους στόχους και 
τις µεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν. ∆εν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις. 
 
Ευχαριστίες: Είναι σηµαντική η αναγνώριση της βοήθειας που έλαβε ο σπουδαστής 
κατά την διάρκεια της προπαρασκευής της εργασίας του. Η βοήθεια µπορεί να είναι 
ακαδηµαϊκή, τεχνική, γραµµατειακή, διοικητική. ∆εν υπερβαίνει τη µία σελίδα. 
 
Πίνακας Περιεχοµένων: Πρέπει να περιλαµβάνει τα περιεχόµενα µε ακρίβεια. 
 
Κυρίως Κείµενο: Το κυρίως κείµενο διαχωρίζεται σε κεφάλαια, όπως ενδεικτικά 
αναφέρονται παρακάτω. 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΣΚΟΠΟΣ  
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
Παραρτήµατα: Για την συνεκτικότητα του κυρίως κειµένου, υλικό που είναι 
ογκώδες όπως για παράδειγµα πολλά αποτελέσµατα, σχέδια, σχήµατα ή πίνακες που 
εµποδίζουν στον αναγνώστη να κατανοήσει τη συνέχεια του κυρίως κειµένου, 
τοποθετείται σε παραρτήµατα. Η αρίθµηση των παραρτηµάτων γίνεται µε κεφαλαία 
ελληνικά γράµµατα Α, Β, Γ, και η αρίθµηση των σελίδων τους είναι αντίστοιχα Α1, 
Α2, ... Β1, Β2,... κ.ο.κ. 
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2.4 Ανάλυση ειδικών τυπικών προδιαγραφών 
 
1. ΤΙΤΛΟΣ 
Ο ιδανικός τίτλος πρέπει: 

• Να είναι σύντοµος και συγκεκριµένος. 
• Να πληροφορεί για τη φύση της εργασίας (π.χ. «Προσδιορισµός µηχανικών 

ιδιοτήτων µασίφ ξύλου σε διάφορες συνθήκες σχετικής υγρασίας» ή «Εργονοµική 
και αισθητική ανανέωση των καµπίνων θαλάσσης στον ελλαδικό χώρο»). 
Η µηχανογραφική ταξινόµηση των δηµοσιευµάτων αλλά και η ευρεία χρησιµοποίηση 
του INTERNET προσδίδει στον ιδανικό τίτλο µεγάλη βαρύτητα αφού η ταξινόµηση 
αυτή βασίζεται σε λέξεις κλειδιά και οι λέξεις αυτές περιέχονται κυρίως, αν όχι 
αποκλειστικά, στον υπόψη τίτλο. 
Το όνοµα του συγγραφέα (ή τα ονόµατα των συγγραφέων) γράφεται κάτω από τον 
τίτλο της επιστηµονικής εργασίας. Πρέπει να χρησιµοποιείται πάντα η ονοµαστική 
και όχι η γενική πτώση, διότι διαφορετικά µπορεί να δηµιουργηθούν 
µικροπροβλήµατα σχετικά µε τον ακριβή προσδιορισµό του ονόµατος του 
συγγραφέα (π.χ. "Υπό Αθανασίου Χριστοδούλου", Αθανάσιος Χριστοδούλου ή 
Αθανάσιος Χριστόδουλος;). Πάντα γράφουµε τα αρχικά του µικρού ονόµατος, εκτός 
αν πρόκειται για γυναίκα συγγραφέα. 
Επιβάλλεται: 

•    Να συµπεριλαµβάνονται στους συγγραφείς µόνο εκείνοι οι οποίοι είχαν 
ουσιαστική συµβολή στην περάτωση της εργασίας. 

• Τα ονόµατα να παρατίθενται κατά φθίνουσα συµβολή, εκτός και αν η 
συµβολή θεωρηθεί ότι είναι ισοβαρής, οπότε η αναφορά των ονοµάτων 
γίνεται κατά αλφαβητική σειρά. Το τελευταίο, όµως γεγονός θα πρέπει να 
αναφέρεται σε σχετική υποσηµείωση. Το ίδιο συµβαίνει (δηλαδή 
χρησιµοποιείται υποσηµείωση) σε περίπτωση που το δηµοσίευµα βασίζεται 
σε πτυχιακή ή διδακτορική διατριβή. 

 
2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Στον πρόλογο γράφεται ο λόγος που οδήγησε τον συγγραφέα να ασχοληθεί µε το 
συγκεκριµένο θέµα. Επίσης, αναφέρεται και ο σκοπός που περατώθηκε η εργασία. Ο 
πρόλογος δεν πρέπει να είναι πολύ εκτεταµένος, π.χ. "ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
«Για την ολοκλήρωση των σπουδών µου, στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, παράρτηµα Καρδίτσας, 
Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Επίπλου –Ξύλου, συνέταξα την παρακάτω 
πτυχιακή εργασία. Το θέµα της πτυχιακής εργασίας είναι η "Μελέτη της στάθµης της 
ελεύθερης φορµαλδεΰδης σε βιοµηχανίες παραγωγής επίπλου και κατεργασίας ξύλου 
στην Ελλάδα» κλπ 
 
Σκοπός πτυχιακής εργασίας. 
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταγραφούν τα επίπεδα της φορµαλδεΰδης 
που επικρατούν στις ελληνικές βιοµηχανίες και να διατυπωθεί κατά πόσο είναι 
επικίνδυνα ή όχι, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επίσης, να αναφερθεί στις 
χρήσεις της φορµαλδεΰδης στην βιοµηχανία και όχι µόνο, καθώς και στις βλαβερές 
συνέπειες που έχει για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Στα περιεχόµενα αναφέρονται όλα τα κεφάλαια, όπως εµφανίζονται στο κείµενο, π.χ.  
"ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
                                                                                                    Σελίδα 
1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ–ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ………………………………………….……….....2 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.…………………………………………………………………………….……......3 
3. Η ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ .......9 
4. Η ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ   …...13 
4.1. ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΦΟΡΜΑΛ∆ΕΫ∆Η……………………………………………..…....13 
4.2. ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ……..………………………………….14 
κλπ. " 
 
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εισαγωγή χωρίζεται σε τρία τµήµατα : 
• Στο πρώτο τµήµα όπου εξηγείται η γενική φύση του θέµατος. Η έκταση του 
τµήµατος αυτού δεν ξεπερνά συνήθως τη µία παράγραφο. 
• Στο δεύτερο τµήµα παραθέτονται τα ευρήµατα των άλλων ερευνητών (State of 
the Art), που έχουν άµεση σχέση µε το θέµα. 
• Στο τρίτο τµήµα τίθεται το συγκεκριµένο ερώτηµα (ή ερωτήµατα), στο οποίο 
καλείται να απαντήσει ο ερευνητής στην προκείµενη εργασία. Το τµήµα αυτό, όπως 
και το πρώτο, είναι πολύ σύντοµο. 
Στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας του δευτέρου τµήµατος, που είναι και το πιο 
εκτεταµένο, πρέπει να αναφέρονται µόνο οι απολύτως απαραίτητες πηγές, χωρίς, να 
γίνεται προσπάθεια για επίδειξη γνώσεων ή για ιστορική ανασκόπηση. Θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας δεν πρέπει να 
αποτελεί για τον ερευνητή αυτοσκοπό, διότι κάτι τέτοιο σηµαίνει και υπερβολική 
κατανάλωση χρόνου, αλλά και σπατάλη χρήµατος, πράγµατα ιδιαίτερα σηµαντικά 
για την κανονική εξέλιξη της έρευνας, αφού και ο χρόνος και οι οικονοµικοί πόροι 
στην διεξαγωγή µιας έρευνας είναι σχεδόν αυστηρά προκαθορισµένα. 
Όταν κάνουµε µία βιβλιογραφική αναφορά και παραθέτουµε αυτούσιο κάποιο τµήµα 
της εργασίας αυτής, πρέπει να τοποθετούµε αυτό σε εισαγωγικά. Κάτι τέτοιο όµως 
δεν πρέπει να επαναλαµβάνεται συχνά αλλά, και το σχετικό απόσπασµα δεν πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα µεγάλο. Έτσι, ουσιαστικά, επιβάλλεται να παρατίθεται κάθε φορά 
µόνο το κεντρικό νόηµα της υπόψη εργασίας. 
Σηµείωση: ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι, ουσιαστικά, όλοι σχεδόν οι ερευνητές 
ασχολούνται µε δύο είδη βιβλιογραφίας, α) τη βιβλιογραφία που είναι άµεσα 
συνδεδεµένη µε το θέµα τους, δηλαδή, η εξειδικευµένη βιβλιογραφία και β) και την 
βιβλιογραφία της ερευνητικής µεθοδολογίας. Έτσι, π.χ. ένας κοινωνικός ερευνητής, 
για την ανάλυση και την ερµηνεία των δεδοµένων του, µπορεί να χρειαστεί να 
αποκτήσει επαρκή ικανότητα στη χρήση των στατιστικών µεθόδων. Η πρώτη επαφή 
µε την βιβλιογραφία απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια και αναζήτηση σε βάθος. 
Μέσα στο κείµενο της ερευνητικής εργασίας, η παραποµπή στη βιβλιογραφία που 
έχει χρησιµοποιηθεί, µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 

• Με  το  επίθετο   του   συγγραφέα   και  το   έτος  δηµοσίευσης   της εργασίας 
του και 

• Με  τον  αύξοντα  αριθµό  της  βιβλιογραφικής  πηγής,   όπως  αυτή 
αναγράφεται στο κεφάλαιο της ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 

Σηµείωση: Σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιούµε στην ίδια έρευνα και τους δύο 
παραπάνω τρόπους παραποµπής. Είναι ουσιαστικό να υπάρχει ένας τρόπος γραφής 
σε όλη την επισκόπηση της βιβλιογραφίας.  
Παραδείγµατα: 

1. ...η µέθοδος αυτή µπορεί να προσφέρει βοήθεια (Στάµου,1997) ..... η 
µέθοδος αυτή µπορεί να προσφέρει βοήθεια (37)... 

2. Ο Price (1995) αναφέρει ότι...  ή  Ο Price (30) αναφέρει ότι... 
3. 3. Ο Price και Workman (1994), σχετικά µε το θέµα αυτό, αναφέρουν ότι 

... ή Ο Price και Workman (32), σχετικά µε το θέµα αυτό, αναφέρουν ότι… 
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4. Η τιµή αυτή έχει βρεθεί ίση µε 8,4 (Τσουµής κ.ά., 1983). Η τιµή αυτή έχει 
βρεθεί ίση µε 8,4 (30). 

5. 5. Ο  Νοµπελίστας  Lord Kelvin   (1950),   όπως  αναφέρεται  από  τον 
Λαζαρίδη (1983), σχετικά µε το θέµα αυτό... 

Ο Νοµπελίστας  Lord Kelvin  (1950),  όπως  αναφέρεται  από  τον Λαζαρίδη (20), 
σχετικά µε το θέµα αυτό... 
Σε κάθε περίπτωση οι πηγές που αναφέρονται στην Εισαγωγή, όπως βέβαια και σε 
όλη την εργασία, πρέπει να παρατίθενται στην Βιβλιογραφία. 
Εντός του κειµένου είναι δυνατό να αναφέρονται και προσωπικές επαφές µε άλλους 
ερευνητές. Στην περίπτωση όµως που οι ερευνητές αυτοί µας προµηθεύσουν µε 
ερευνητικά αποτελέσµατα τα οποία ακόµα δεν έχουν δηµοσιευθεί σε κάποιο σχετικό 
περιοδικό, και τα στοιχεία αυτά τα χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια εµείς, π.χ. για 
ουσιαστική σύγκριση µε αντίστοιχα δικά µας αποτελέσµατα, τότε θα πρέπει να 
γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι αυτό θα γίνει αποδεκτό από την επιστηµονική 
κοινότητα µε πολύ περίσκεψη ή µπορεί και να απορριφθεί εξ’ ολοκλήρου. 
 
5. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Στο κεφάλαιο αυτό, σε γενικές γραµµές, περιγράφονται τα υλικά και τα όργανα τα 
οποία χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης έρευνας, αλλά 
και οι αντίστοιχες τεχνικές και µέθοδοι. Πιο συγκεκριµένα εδώ δίνονται πληροφορίες 
για τα 3Π. Θα πρέπει, δηλαδή, να πληροφορήσουµε τον αναγνώστη για το : 

• Που έγινε η ερευνητική εργασία. 
• Πότε έγινε αυτή. 
• Πως έγινε η εργασία, π.χ. αν πρόκειται για λήψη στοιχείων µε τη 

χρησιµοποίηση σχετικών ερωτηµατολογίων θα πρέπει να αναφέρουµε το 
µέγεθος του δείγµατος, τον τρόπο µε τον οποίο έγινε ο προσδιορισµός του, 
το πως επιλέχτηκε το σχετικό δείγµα των ερωτηθέντων, τι πληροφορίες και 
παρατηρήσεις πάρθηκαν και πότε, πως εγκαταστάθηκε το πείραµα και ποια 
υλικά χρησιµοποιήθηκαν, τις ιδιαίτερες δυσκολίες που πιθανώς 
παρουσιάστηκαν και πως αντιµετωπίστηκαν. 

• Πως έγινε η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. 
Για την περίπτωση των µεθόδων και των τεχνικών, εφόσον αυτές εφαρµοσθούν, 
όπως ακριβώς περιγράφονται από άλλο ερευνητή, τότε είναι σκόπιµο να αναφερθεί η 
βιβλιογραφική πηγή, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβουµε τη 
σχετική περιγραφή. Όταν, όµως ο ερευνητής προβεί σε αναγκαίες τροποποιήσεις, 
βελτιώσεις ή προσαρµογές, τότε αυτές θα πρέπει να αναφερθούν και να 
περιγραφούν, χωρίς να παραλειφθεί, βεβαίως η σχετική βιβλιογραφική αναφορά. 
Πολλές φορές λέγεται ότι το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι τόσο άρτια 
οργανωµένο και γραµµένο, ώστε κάποιος άλλος να µπορέσει από µόνος του να 
επαναλάβει την ερευνητική αυτή διαδικασία. ∆εν πρέπει όµως να µας διαφεύγει της 
προσοχής ότι αν κάποιος θελήσει να επαναλάβει τη διαδικασία αυτή, αυτός θα 
πρέπει να είναι κάποιος σχετικός ειδικευµένος ερευνητής. Συνεπώς δεν υπάρχει 
λόγος να σπαταλούµε χρόνο και χώρο προκειµένου να αναφερόµαστε σε 
λεπτοµέρειες χωρίς ουσία και σχετικό αντίκρισµα (εφαρµογή της αφαιρετικής 
αρχής). 
 
6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται τα πειραµατικά δεδοµένα τα 
οποία προέκυψαν µέσα από την ερευνητική διαδικασία. Αυτά µετά από κατάλληλη 
επεξεργασία παρατίθενται στο κειµένου, µε µορφή πινάκων, διαγραµµάτων, 
σχηµάτων, φωτογραφιών, κλπ. Οι πίνακες και τα σχήµατα πρέπει να είναι 
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φτιαγµένα, ώστε να µην χρειάζονται εκτενή επεξήγηση. Ακόµη, πρέπει να µην 
επαναλαµβάνουν πράγµατα που ήδη ειπώθηκαν στο κείµενο.  
Με βάση τους πίνακες, τονίζουµε οµοιότητες, διαφορές, συσχετίσεις ή ίσως 
επαναλαµβάνουµε κάποια στοιχεία, τα οποία δεν πρέπει να διαφύγουν της προσοχής 
του αναγνώστη. Επίσης, µπορούµε να υπενθυµίσουµε µερικές συνθήκες κάτω από τις 
οποίες έγινε το "πείραµα" ή να δηλώσουµε κάτω από ποιες συνθήκες ισχύει µία 
σχέση. 
Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι εδώ δεν δίνονται ερµηνείες, δεν γίνονται κρίσεις 
και δεν εξάγονται συµπεράσµατα (περιγραφική µόνο παράθεση των αποκτηθέντων 
πειραµατικών στοιχείων). Με βάση τα κυριότερα σηµεία που τονίσαµε, θα γίνουν 
συζητήσεις, κρίσεις και θα εξαχθούν συµπεράσµατα στο επόµενο κεφάλαιο 
(ΣΥΖΗΤΗΣΗ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ). 
 
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στο κεφάλαιο αυτό ερµηνεύονται τα δεδοµένα της έρευνας και εξηγείται η σηµασία 
τους και οι επιπτώσεις τους, µε γνώµονα πάντα τους αντικειµενικούς στόχους της 
εργασίας. Αυτό γίνεται µε τη συσχέτιση των συγκεκριµένων πορισµάτων της έρευνας 
µε τα ήδη υπάρχοντα και εξάγονται συµπεράσµατα µε βάση τα οποία, φαίνεται 
τελικά και η συµβολή της εργασίας στο βαθµό επίλυσης του θέµατος που ερευνάται. 
Συνεπώς, λοιπόν η ΣΥΖΗΤΗΣΗ αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί το σπουδαιότερο 
κοµµάτι του δηµοσιεύµατος και για το λόγο αυτό θα πρέπει ο ερευνητής µεταξύ των 
άλλων να προσέχει, κατά τη συγγραφή του, και τα ακόλουθα: 

• Να έχει πάντα στο µυαλό του την αρχή της αφαιρετικής και συνεπώς να µη 
συµπεριλαµβάνει στο κείµενο ανούσιες λεπτοµέρειες, οι οποίες όταν 
παρατίθενται οδηγούν πολλές φορές τον αναγνώστη µακριά από την ουσία 
της εργασίας. 

• ∆εδοµένα, τα οποία αρχικά ξαφνιάζουν, φαίνονται υπερβολικά, εκτός 
"πραγµατικότητας" κλπ, δεν πρέπει να απορρίπτονται αµέσως και "ελαφρά τη 
καρδία", διότι πολλές φορές είναι αυτά τα οποία οδηγούν σε πρόσµενες, 
ενδιαφέρουσες, γιατί όχι και επαναστατικές διαπιστώσεις. 

• Στις περιπτώσεις εκείνες που θα υπάρξουν ασυµφωνίες µεταξύ των 
αποτελεσµάτων της έρευνας και δεδοµένων άλλων ερευνητών, θα πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια να προσδιοριστούν τα αίτια της ασυµφωνίας, µε 
πνεύµα ευρύ και κριτικό. Κάτι τέτοιο εξάλλου επιβάλλει και η επιστηµονική 
δεοντολογία. 

• Όταν υπάρχουν επιφυλάξεις για κάποιο συγκεκριµένο θέµα, θα πρέπει αυτές 
να εκφράζονται, αφού µόνο έτσι θα φανούν εκείνα τα σηµεία που απαιτούν 
περαιτέρω πειραµατική επιβεβαίωση. ∆εν πρέπει όµως, να µας διαφύγει της 
προσοχής ότι η υπερβολική έκφραση επιφυλάξεων δηµιουργεί στον 
αναγνώστη µια πρώτη κακή εικόνα για την "ποιότητα του ερευνητή" και ίσως 
η όλη εργασία να τοποθετηθεί σε υποδεέστερη µοίρα από αυτή που της αξίζει. 

Υποστηρίζεται ότι το κεφάλαιο αυτό απαιτεί ιδιαίτερη επιστηµονική σκέψη, 
εµπειρία, γνώση, ακρίβεια, ταλέντο, προσπάθεια, σοβαρότητα, συγκρότηση και 
λογική. 
Τα συµπεράσµατα γράφονται στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, χωρίς να αποκλείεται 
και η περίπτωση να αποτελέσουν χωριστό κεφάλαιο. 
Τέλος, ο ερευνητής µπορεί να επισηµάνει εργασίες που θα µπορούσαν να γίνουν 
µελλοντικά για να συµπληρωθεί και να διαφωτιστεί το υπόψη θέµα ακόµα 
περισσότερο, δίνοντας ίσως και την υπόσχεση ότι αυτός ο ίδιος έχει ήδη την πρόθεση 
να ασχοληθεί µε τα θέµατα αυτά. Παράλληλα όµως, κάτι τέτοιο θα έδινε και πιθανά 
εναύσµατα και σε άλλους επιστήµονες να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή. 
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Επειδή, τα εκάστοτε ερευνητικά συµπεράσµατα κρίνεται ότι δεν πρέπει να µένουν 
αχρησιµοποίητα, είναι αναγκαίο και επιβεβληµένο, ο ερευνητής, να προτείνει 
τρόπους αξιοποίησης των συµπερασµάτων του. 
 
8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Κάθε αναγνώστης, ουσιαστικά, θέλει σύντοµα και περιεκτικά να πληροφορηθεί για: 

• Το σκοπό της εργασίας, 
• Τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε και 
• Τα εξαγχθέντα συµπεράσµατα. 

Τα παραπάνω µπορούν να φανούν µέσα σε µια καλή περίληψη, η οποία θα πρέπει να 
διέπεται από τους παρακάτω γενικούς κανόνες: 

• Να µην γίνεται αναφορά σε πίνακες, σχήµατα και στην βιβλιογραφία που 
χρησιµοποιείται.  
• Να µη χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες και ακρωνύµια, εκτός αν πρόκειται 
για περιπτώσεις µε ευρεία χρήση. 
• Να µην περιλαµβάνεται τίποτα, το οποίο δεν αναφέρεται στο κύριο σώµα της 
εργασίας, π.χ. ένα συµπέρασµα που ξεχάστηκε να µπει στο κύριο µέρος της 
εργασίας ή πολύ περισσότερο, κάποιο συµπέρασµα που αναφέρεται ίσως σε 
κάποια άλλη ερευνητική εργασία. 
• Η αναφορά σε αριθµούς να γίνεται µε πολύ φειδώ. 
• Η έκταση της περίληψης να µην υπερβαίνει τις 200 λέξεις (ή τις 20 κανονικές 
δακτυλογραφηµένες σειρές). 

Σε περίπτωση που η εργασία είναι προς δηµοσίευση, θα πρέπει από τον συγγραφέα 
να επιλέγονται 4–5 λέξεις (το πολύ µέχρι 10 λέξεις) οι οποίες θα είναι ουσιώδεις και 
αντιπροσωπευτικές για την εύρεση και κωδικοποίηση του δηµοσιεύµατος. Οι λέξεις 
αυτές τοποθετούνται στο τέλος της ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ µε τα διακριτικά "λέξεις κλειδιά" ή 
"κώδικες λέξεις" (keywords, index words). 
Η περίληψη θα πρέπει να µεταφράζεται σε µία από τις γνωστές ξένες γλώσσες 
(κυρίως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά). Χρειάζεται όµως ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 
υπάρχει πλήρης αντιστοιχία µε το αντίστοιχο ελληνικό κείµενο. Επιτρεπόµενες 
αλλαγές έχουµε µόνο στη συντακτική διάρθρωση του κειµένου για να ξεπεραστούν 
έτσι οι "ιδιορρυθµίες" της εκάστοτε ξένης γλώσσας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Να µη ξεχνάµε ότι α) ο ενδεχόµενος αναγνώστης θα έχει µία σχετική 
γνώση του θέµατος και β) αφού, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα διαβάσει ολόκληρη 
την εργασία θα πρέπει µε την ανάγνωση της περίληψης να µένει µε τις λιγότερες 
δυνατές απορίες. 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Κάποιος φίλος ας διαβάσει την περίληψη και ας κάνει σχετικά σχόλια. 
π.χ. "ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
     Αντικειµενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εντοπιστούν και να 
αξιολογηθούν τα επίπεδα φορµαλδεΰδης, στα οποία εκθέτονται καθηµερινά οι 
εργαζόµενοι στις βιοµηχανίες παραγωγής επίπλου και κατεργασίας ξύλου. 
Προκειµένου να µελετηθούν τα επίπεδα αυτά έγιναν µετρήσεις στους χώρους των 
παραπάνω βιοµηχανιών. Γίνεται επίσης, µια αναφορά στην φορµαλδεΰδη ως βασικό 
συστατικό των περισσοτέρων θερµοσκληρυνόµενων συγκολλητικών ουσιών. 
Παραθέτονται και αναλύονται κατά το δυνατό οι επιπτώσεις της φορµαλδεΰδης στον 
άνθρωπο. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας, προκύπτει ότι οι µονάδες παραγωγής 
επίπλων και κατεργασίας ξύλου είναι εντός των ορίων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
δεν προκαλούνται προβλήµατα στα επίπεδα, τα οποία βρίσκονται. Είναι όµως, 
εφικτό τα προβλήµατα αυτά να αντιµετωπιστούν, λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα. 
Γίνεται επιπλέον µια έρευνα µε σκοπό να βρεθεί η σχέση τσιγάρου–φορµαλδεΰδης, 
από την οποία προκύπτει µεγάλο µέρος της ευθύνης για τα προβλήµατα που 
προκαλούνται από το τσιγάρο, φέρει και η φορµαλδεΰδη. " 
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9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Στην βιβλιογραφία καταχωρούνται όλες οι πηγές που αναφέρθηκαν ήδη στο κείµενο, 
και µόνον αυτές. Αντιστρόφως, δεν µπορεί να αναφέρονται στο κείµενο πηγές που 
δεν αναφέρονται στην Βιβλιογραφία.  
Μία βιβλιογραφία θα πρέπει να περιέχει όλα εκείνα τα αναγκαία στοιχεία ώστε να 
γίνεται εύκολα κατανοητή από τους διάφορους µελετητές αλλά και να αναζητάτε 
εύκολα σε µία βιβλιοθήκη (κλασσική ή ηλεκτρονική). 
Η κατάταξη στη βιβλιογραφία των πηγών που έχουν χρησιµοποιηθεί γίνεται κατά 
αλφαβητική σειρά των ονοµάτων των συγγραφέων. Αποτελέσµατα τα οποία δεν 
έχουν δηµοσιευτεί ή έχουν αποκτηθεί µετά από προσωπική επαφή, πρέπει να 
µνηµονεύονται µέσα στο κείµενο. Όταν ο συγγραφέας είναι γυναίκα τότε το µικρό 
όνοµα γράφεται ολόκληρο.  
 
Όταν πρόκειται για βιβλίο: 
Επώνυµο συγγραφέα, αρχικά µικρών ονοµάτων. Έτος έκδοσης. Τίτλος. Εκδοτικός 
οίκος, πόλη έκδοσης. Τόµος–αριθµός σελίδων. 
π.χ. Τσουµής, Γ. Θ. 1983. Επιστήµη και τεχνολογία του ξύλου. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. 
421–438. 
 
Όταν το βιβλίο έχει εκδοθεί ανώνυµα από κάποιο Υπουργείο ή Ινστιτούτο, τότε 
αναφέρεται ως εξής: 
Υπουργείο Γεωργίας. 1990. Οδηγίες για την καλύτερη χρήση των ζιζανιοκτόνων. 
∆\νση Γεωργ. Εφαρµογών. Αθήνα. Φυλλάδιο 8, 98. 
 
Όταν πρόκειται για άρθρα περιοδικών τότε αυτά αναφέρονται ως εξής: 
Επώνυµο συγγραφέα, αρχικά µικρών ονοµάτων. Έτος δηµοσίευσης. Τίτλος 
περιοδικού–τόµος: αριθµός σελίδας που αρχίζει το άρθρο–αριθµός σελίδας που 
τελειώνει το άρθρο.  
π.χ. Νταλός, Γ. 2002. Φορµαλδεΰδη, φίλος στην βιοµηχανία … εχθρός στην υγεία; 
Επιπλέον 2: 64-65, Επιπλέον 3: 70-72.  
Όταν ο τίτλος του περιοδικού αποτελείται από περισσότερες, της µιας, λέξεις, τότε 
γράφεται συντετµηµένος.  
Παρακάτω δίνονται σχετικά παραδείγµατα: 
Μαντάνης, Γ. Ι. και  Μαρκεσίνη, Ε. 1998. Έκλυση φορµαλδεΰδης από συγκολληµένα 

προϊόντα ξύλου –παρούσα κατάσταση. Ξύλο–Έπιπλο 169: 63–69. 
Νταλός, Γ. 2002. Φορµαλδεΰδη, φίλος στην βιοµηχανία … εχθρός στην υγεία; 

Επιπλέον 2: 64-65, Επιπλέον 3: 70-72.  
Παπαδόπουλος, Ι.Ι. 2005. «∆ιαχρονική έρευνα της διάρθρωσης και εξέλιξης του 

κλάδου επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 16, Σειρά ΙΙ, 
τεύχος 2/2005, Θεσσαλονίκη, 20-33. 

Πασχαλίδης, Α. 2001. Εργασιολογία. ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτηµα Καρδίτσας, Τµήµα 
Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου.  

Τσουµής, Γ. Θ. 1983. Επιστήµη και τεχνολογία του ξύλου. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. 421–
438. 

American Congress of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 1991. 
Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 
6th ed. ACGIH, Cincinnati, OH. 

Andjelkovich, D.A., Janszen, D.B., Brown, M.H., Richardson, R.B. and Miller, F.J. 
1995. Mortality of iron foundry workers: IV. Analysis of a sub cohort exposed to 
formaldehyde. J. Occup. Environ. Med. 37, 826–837. 
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Bertazzi, P.A., Pesatori, A.C., Guercilena, S., Consonni, D. and Zocchetti, C. 1989. 
Carcinogenic risk for resin producers exposed to formaldehyde: extension of 
follow–up. Med. Lav. 80, 111–112. (IARC 1995).  

 
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Στο κεφάλαιο αυτό, παρατίθενται στοιχεία που δεν χρησιµοποιήθηκαν στο κείµενο, 
αλλά αποτελούν ουσιαστικό µέρος της εργασίας, όπως πίνακες, διαγράµµατα, 
πρωτόκολλα, ερωτηµατολόγια, κλπ.  
Οι πίνακες πρέπει να είναι σαφείς και χωρίς επεξηγήσεις. Η αρίθµηση αυτών των 
πινάκων είναι διαφορετική από αυτή των πινάκων του κειµένου. 
 
11. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Πολλές φορές κρίνεται αναγκαίο, επιβεβληµένο και ηθικό να εκφράσουµε 
ευχαριστίες σε ανθρώπους, οργανισµούς κλπ, που µε διάφορους τρόπους έχουν 
προσφέρει βοήθεια για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας. ∆εν είναι όµως, 
σπάνιες οι περιπτώσεις που κάποιος ερευνητής δεν µπορεί να ξεχωρίσει µεταξύ του 
αν πρέπει να εκφράσει σε κάποιον απλές προφορικές ή γραπτές ευχαριστίες, ή αν 
πρέπει να τον τοποθετήσει ανάµεσα στους συγγραφείς. ∆εν πρέπει βέβαια, να 
αποσιωπούµε και τις περιπτώσεις εκείνες που µία από τις παραπάνω τρεις 
αναφερόµενες παραλείψεις, και κυρίως η τρίτη (µη αναγραφή ενός προσώπου ως 
συν–συγγραφέα), γίνεται καθαρά για λόγους συµφεροντολογικούς, γεγονός 
αντιεπιστηµονικό, αντιδεοντολογικό και ανήθικο. 
Βοήθεια πάντως στο παραπάνω πρόβληµα µπορεί να προσφέρει το ποσοτικό και 
ποιοτικό κριτήριο, δηλαδή να ληφθεί υπόψη η χρονική διάρκεια της βοήθειας, αλλά 
κυρίως η ποιότητα αυτής. Τέλος, να µην διαφεύγει της προσοχής µας ότι υπάρχουν 
ίσως και περιπτώσεις που κάποιος βοήθησε µεν στην ολοκλήρωση της έρευνας, αλλά 
δεν επιθυµεί να αναφερθεί το όνοµα του µε οποιονδήποτε τρόπο, επειδή π.χ. δε 
συµφωνεί µε τα συµπεράσµατα του ερευνητή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κανονισµός πτυχιακής εργασίας                                                                          
16/16 


