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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος 

σπουδών του τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων. 

Εκπονείται με την επίβλεψη εκπαιδευτικού προσωπικού και 

επικεντρώνεται στην εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του 

Τμήματος

2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η πτυχιακή εργασία βοηθάει τον σπουδαστή να αναπτύξει ικανότητες 

που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων. 

Συγκεκριμένα , μέσα από την πτυχιακή εργασία ο σπουδαστής μαθαίνει:

· Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις πληροφορίες 

που παίρνει είτε από βιβλιογραφική, είτε από επιτόπια, είτε από 

αρχειακή έρευνα.

· Να χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις γνώσεις και τις τεχνικές που έχει 

διδαχτεί.

· Να υποστηρίζει τις απόψεις και ιδέες του

· Να παρουσιάζει τα ευρήματα και τα επιτεύγματά του με 

διάφορους τρόπους

· Να συμβάλλει στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας

Μέσω της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής αξιοποιεί τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του και 

επιπλέον μαθαίνει να λειτουργεί και να εργάζεται μόνος , μεθοδικά, 

χρησιμοποιώντας συνδυαστική σκέψη, πειθαρχημένα, προκειμένου να 

φέρει σε πέρας την πτυχιακή εργασία του. Σε περίπτωση που δύο 



σπουδαστές εργάζονται για την ίδια πτυχιακή , η εργασία ενισχύει το 

πνεύμα συνεργασίας και προτρέπει τους σπουδαστές να λύσουν διάφορα 

προβλήματα καταμερισμού εργασίας.

3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πτυχιακές εργασίες επιβλέπουν τα μέλη Ε.Π.  του Τμήματος καθώς και 

Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες

Κάθε σπουδαστής πρέπει να συναντιέται τακτικά με τον επιβλέποντα 

καθηγητή του. Στη διάρκεια των αρχικών συναντήσεων καταρτίζεται ένα

γενικό σχέδιο εξέλιξης της πτυχιακής εργασίας, καθώς και η παροχή 

μιάς αρχικής βιβλιογραφίας από τον επιβλέποντα. Οι συναντήσεις του 

σπουδαστή με τον επιβλέποντα αποσκοπούν στην ενημέρωση γιά την 

πορεία του  έργου , στην επίλυση των προβλημάτων που 

παρουσιάστηκαν στην πορεία της εργασίας, στην παροχή καθοδήγησης 

από μέρους του επιβλέποντα καθηγητή για τα επόμενα βήματα. Ο 

επιβλέπων έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον σπουδαστή 

την τήρηση ημερολογίου συναντήσεων για την εκπόνηση της εργασίας ή 

ακόμα και την παράδοση συνοπτικών εκθέσεων προόδου του έργου σε 

συγκεκριμένες προθεσμίες, ώστε να γίνεται εύκολα εμφανής η προοδος 

της εργασίας και η ανταπόκριση του σπουδαστή στις αυξημένες 

απαιτήσεις της εκπόνησής της. 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το ύφος της πτυχιακής εργασίας

Το κείμενο στην πτυχιακή εργασία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

πληρότητα και επιστημονικότητα, δομή και οργάνωση, γλωσσική 

σαφήνεια και ακρίβεια, πρωτοτυπία και δημιουργικότητα. Οι 

σπουδαστές καλούνται να διατυπώνουν τη σκέψη τους απλά και με 

σαφήνεια, να χρησιμοποιούν δομημένες και ορθά συνταγμένες 

προτάσεις

Τμήματα της γραπτής εργασία

Το κείμενο της πτυχιακής απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη : 

εξώφυλλο, περίληψη, περιεχόμενα, εισαγωγή, κύριο μέρος, γενικά 



συμπεράσματα της μελέτης, προτάσεις για μελλοντική έρευνα, 

βιβλιογραφία και παραρτήματα. Ειδικότερα

Η πρώτη σελίδα : Περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο , τον αριθμό 

μητρώου του ή των συγγραφέων , τον τίτλο, την χρονολογία που 

δημιουργήθηκε και τον τίτλο του Τμήματος. Όλα τα παραπάνω είναι 

κεντραρισμένα στη σελίδα. Στην κορυφή, στην αρχή της σελίδας 

γράφουμε την επωνυμία του ιδρύματος, χρησιμοποιώντας έντονα 

γράμματα μεγέθους 14 στιγμών. Σε ύψος που βρίσκεται στο ένα τρίτο 

του ύψους της σελίδας μετρώντας από την κορυφή της , γράφουμε τον 

τίτλο της πτυχιακής και αμέσως μετά την φράση «Πτυχιακή εργασία». 

Χρησιμοποιούμε έντονα γράμματα 14 στιγμών. Λίγο πιο κάτω, γράφουμε 

τα στοιχεία του η των συγγραφέων και πιο κάτω το όνομα του 

επιβλέποντα με τον χαρακτηρισμό «Επιβλέπων ή επιβλέπουσα : Όνομα 

Επίθετο , ιδιότητα». Χρησιμοποιούμε γράμματα 14 στιγμών, όχι έντονα. 

Στο τέλος της σελίδας αναφέρουμε πότε συγγράφτηκε η εργασία. 

Χρησιμοποιούμε έντονα γράμματα 14 στιγμών . Ακολουθεί στο 

παράρτημα του παρόντος υπόδειγμα πρώτης σελίδας πτυχιακής.

Περίληψη : Πρόκειται για την κεντρική ιδέα της εργασίας. 

Καταλαμβάνει μια παράγραφο ως 15 λέξεις και αναφέρει τι 

διαπραγματεύεται η εργασία, με ποιο τρόπο το διαπραγματεύεται και τι 

συμπεράσματα βγάζει. Η περίληψη γράφεται σε ξεχωριστή σελίδα και 

φέρει κεντραρισμένο τον τίτλο ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η περίληψη θα πρέπει να 

δίνει ικανοποιητικές πληροφορίες για την εργασία και όχι απλώς να 

επαναλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας.

Περιεχόμενα : Ο πίνακας των περιεχομένων ακολουθεί αμέσως μετά την 

περίληψη. Ο πίνακας περιεχομένων πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

περιγραφικός, δηλαδή να περιέχει τίτλους και υπότιτλους που 

περιλαμβάνονται στα τμήματα της εργασίας, με τις σελίδες που αυτά 

βρίσκονται. Με την ανάγνωση του θα πρέπει ο αναγνώστης να μπορεί να 

πάρει μια ιδέα του τι διαπραγματεύεται και πως αρθρώνεται η εργασία.

Εισαγωγή: Αυτό είναι το πιο δύσκολο τμήμα της εργασίας και φυσικά 

γράφεται στο τέλος. Η εισαγωγή προετοιμάζει τον αναγνώστη για το 

κυρίως σώμα της εργασίας. Περιγράφει την συλλογιστική της εργασίας  



δηλαδή την αιτία επιλογής του συγκεκριμένου θέματος και τους στόχους 

της και περιγράφει αν είναι δυνατόν συνοπτικά πως άλλοι ερευνητές 

έχουν διαπραγματευτεί το συγκεκριμένο θέμα ως τη δεδομένη στιγμή. 

Ουσιαστικά είναι μια κριτική αποτίμηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Τέλος περιγράφει ποια είναι τα κεφάλαια της εργασίας και τι 

διαπραγματεύεται το καθένα περιληπτικά.

Το κύριο μέρος της εργασίας : Είναι αρθρωμένο σε κεφάλαια που 

φέρουν συνεχή αρίθμηση και στα οποία ανάλογα με το θέμα της 

εργασίας και τον τρόπο διαπραγμάτευσής του κατά περίπτωση γίνεται :

· Επισήμανση των πηγών αναφοράς ( βιβλιογραφική έρευνα ή 

επισκόπηση.

· Διατύπωση υποθέσεων.

· Περιγραφή μεθοδολογίας της έρευνας – συγκέντρωση του υλικού, 

περιγραφή του πειραματικού σχεδιασμού, του δείγματος και των 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται (ποσοτικών ή ποιοτικών, πηγών 

πρωτογενών ή δευτερογενών κλπ).

· Συμπεράσματα που εξάγονται από την στατιστική ή άλλη ανάλυση.

· Ολοκλήρωση και τελικός έλεγχος.

· Επίλογος – συμπεράσματα 

Διατύπωση υποθέσεων : Η διατύπωση υποθέσεων γίνεται συνήθως μετά 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση και εφόσον επιβάλλεται από τους 

σκοπούς της εργασίας. Στο κείμενο της εργασίας ακολουθούμε την 

τυπική λογική που ορίζει ότι πρώτα διατυπώνουμε το πρόβλημα και 

μετά το διαπραγματευόμαστε. Στο τέλος της εργασίας θα συμπεράνουμε 

αν οι υποθέσεις επαληθεύονται ή διαψεύδονται.

Βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές ( υποσημειώσεις) : 

Βιβλιογραφικές αναφορές (υποσημειώσεις) κάνουμε μέσα στο κείμενο 

της εργασίας μας, όπου αναφέρουμε το όνομα του ή  των συγγραφέων 

από τους οποίους έχουμε αντλήσει υλικό και το περιγράφουμε στην 

εργασία καθώς και τη χρονολογία δημοσίευσης του έργου τους και τις 

ανάλογες σελίδες. 



Στο τέλος της εργασίας σε ειδικό τμήμα που ονομάζεται «Βιβλιογραφία» 

περιγράφουμε αναλυτικά πια όλες τις αναφορές που έχουν γίνει μέσα 

στην εργασία χωρίς παραπομπές σε συγκεκριμένες σελίδες.

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών  (υποσημειώσεων):

1. Νικηφόρου Μ. (2001) «Το ένδυμα στην Ελληνιστική περίοδο» 

Επιθεώρηση Ενδυματολογίας, τεύχος 7 σσ 56-84

2. Νικηφόρου Μ (2003) «Το ένδυμα στην Ελληνιστική περίοδο 

«Επιθεώρηση Ενδυματολογίας. (ηλεκτρονική έκδοση) τεύχος 7 

http://review.gr/issue6/cover πρόσβαση 10.3.2009)

3. Νικηφόρου Μαρίνα «Το ένδυμα στην Ελληνιστική περίοδο» ΤΑ 

ΝΕΑ 10.3.2009

Παράδειγμα βιβλιογραφίας

Νικηφόρου Μ. «Το ένδυμα στην Ελληνιστική περίοδο» Εκδόσεις Πινάκη. 

Αθήνα 2007 ή Νικηφόρου Μ. (2007) «Το ένδυμα στην Ελληνιστική 

περίοδο» Εκδόσεις Πινάκη

Γενικά οι αναφορές γίνονται κατ’ αλφαβητική σειρά των συγγραφέων. Η 

ταξινόμηση των έργων του ίδιου συγγραφέα γίνεται κατά χρονολογική 

σειρά δημοσίευσής τους.

Παραρτήματα : Στα παραρτήματα τοποθετούμε το υλικό της έρευνας μας 

που είτε είναι εκτενές, είτε δευτερεύουσας σημασίας και που δεν 

χρειάζεται να τοποθετηθεί μέσα στο κυρίως κείμενό της. Περιλαμβάνουν 

υλικό που μπορεί να δεί ο αναγνώστης αργότερα και δεν αλλοιώνει ή 

διαταράσσει τη ροή της εργασίας. Στα παραρτήματα τοποθετούμε 

συνήθως εκτενείς πίνακες , γραφικά, καταλόγους , εκτενείς αναφορές, 

χάρτες ερωτηματολόγια κλπ. Τα παραρτήματα μπορεί να είναι ένα ή 

πολλά. Κάθε παράρτημα πρέπει να έχει ενιαίο θέμα. Αν πρέπει να 

παραθέσουμε και άλλο υλικό τότε δημιουργούμε άλλο παράρτημα μετά 

το πρώτο. Αν το παράρτημα είναι ένα τότε ονομάζεται απλώς Παράρτημα, 

αν είναι πολλά τότε τα αναφέρουμε ως Παράρτημα Α, Παράρτημα Β κλπ. 

Το παράρτημα μπαίνει στο τέλος της εργασίας μετά τη βιβλιογραφία, 

αποτελεί ξεχωριστό τμήμα της εργασίας και αναφέρεται στα περιεχόμενα. 

Δεν γράφουμε στα περιεχόμενα τι περιλαμβάνει το παράρτημα, παρά 

μόνο τη λέξη Παράρτημα ( ή Παράρτημα Α κλπ). Το παράρτημα ξεκινά 



με τον τίτλο Παράρτημα και στη συνέχεια αναφέρεται το περιεχόμενό 

του.

Τέλος στην δεύτερη σελίδα – εσωτερικά – της πτυχιακής εργασία 

περιέχεται υπεύθυνη δήλωση του συντάκτη της με τα εξής

Δηλώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής και ότι κάθε βοήθεια την 

οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται 

στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες 

έκανα χρήση δεδομένων ,ιδεών, ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς, είτε 

παραφρασμένες. Επίσης δηλώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε 

από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του Παραρτήματος Κιλκίς του 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Μέγεθος πτυχιακής 

Ελάχιστο όγκος κειμένου για μια πτυχιακή θεωρούνται οι 40-60 σελίδες 

κείμενο χωρίς εικονογράφηση.

Εκτύπωση πτυχιακής

Η πτυχιακή εκτυπώνεται σε χαρτί Α4 με γράμματα μεγέθους 12 στιγμών 

(12pt) και διάστημα 1,5 ανάμεσα στις γραμμές του κειμένου. 

Εκτυπώνεται μόνο η μία σελίδα του κάθε φύλλου.

4.4 Παρουσίαση πτυχιακής

Όταν ολοκληρωθούν οι συναντήσεις με τον επιβλέποντα και γίνουν οι 

κατάλληλες διορθώσεις σύμφωνα με τις επισημάνσεις του , ο επιβλέπων 

δίνει την έγκριση για την οριστική εκτύπωση και εισηγείται στο Τμήμα

την παρουσίαση με ειδικό έντυπο όπως στο Παράρτημα.

Η παρουσίαση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο δηλαδή είτε 

προφορικά, είτε με διαφάνειες , είτε με χρήση Η/Υ. Εννοείται ότι ο 

φοιτητής (τρια) δεν θα διαβάζει απλώς ένα προετοιμασμένο κείμενο.
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