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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
1. Σκοπός εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας 
Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου (ΦΕΚ/160/16.2.2000, άρθρο 
17), απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών του φοιτητή 
και την απόκτηση πτυχίου Λογοθεραπείας αποτελεί η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (ΠΕ). 
 
2. Χαρακτήρας της πτυχιακής εργασίας 
Η ΠΕ αποτελεί μια μελέτη ή έρευνα σε επιλεγόμενο θέμα το οποίο προσεγγίζεται με μεθοδικό, 
συστηματικό και επιστημονικό τρόπο. Συνήθως πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση ή 
ερευνητική εργασία (διαχρονική έρευνα, συγκριτική έρευνα, δημοσκόπηση κ.λπ.), αλλά μπορεί 
να είναι επίσης μια μελέτη περίπτωσης (case study). 
 
3. Σημασία και χρησιμότητα της πτυχιακής εργασίας 
Η ΠΕ: 
• Αντικατοπτρίζει το επίπεδο των γνώσεων και ικανοτήτων που ανέπτυξε ο φοιτητής κατά 

την περίοδο της φοίτησής του στο Τμήμα.  
• Μπορεί να αποτελέσει κριτήριο ένταξης σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή σε 

ερευνητικά προγράμματα συναφούς επιστημονικού αντικειμένου. 
• Μπορεί να θεωρηθεί καθοριστικό προσόν για επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη.  
• Μπορεί να αποτελέσει για τους εργαζόμενους φοιτητές μια συνεισφορά στο ίδρυμα ή την 

υπηρεσία όπου απασχολούνται ή ένα επιπλέον κριτήριο για επαγγελματική αναρρίχηση.  
• Ενδέχεται να προαγάγει την εφαρμοσμένη έρευνα και τη γνώση στο γνωστικό αντικείμενο 

μελέτης.  
 
Συγγράφοντας την ΠΕ, ο φοιτητής οφείλει να προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Η αρχή αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της ΠΕ, εφόσον 
η εργασία αντικατοπτρίζει το επίπεδο όχι μόνο του φοιτητή αλλά και του Ιδρύματος. 
 
Κριτήρια επιλογής θέματος:  
Θέμα της ΠΕ μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής από τα εκάστοτε ανακοινωμένα θέματα που 
εισηγούνται τα τακτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και οι Επιστημονικοί-
Εργαστηριακοί Συνεργάτες που διδάσκουν στο Τμήμα.  
 
Η επιλογή του θέματος γίνεται:  
1. είτε ύστερα από πρόταση συνεργασίας του φοιτητή προς έναν εισηγητή-διδάσκοντα:  

α) για θέμα/αντικείμενο που ενδιαφέρει τον φοιτητή 
β) για θέμα που προτείνεται από τον εισηγητή-διδάσκοντα 

2. είτε μέσω διαδικασίας διάθεσης θεμάτων από το Τμήμα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 
την περίοδο έναρξης των εξαμήνων. 

 
Παρακάτω προτείνονται ορισμένα κριτήρια επιλογής θέματος: 
• Να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, όπως προβλέπει ο 

Κανονισμός. 



 

 

• Να είναι νεωτεριστικό και καινοτόμο.  
• Να είναι δόκιμο, δηλαδή να μην είναι ευρύ και δύσκολο να αναλυθεί.  
• Να υπάρχει διαθεσιμότητα πηγών, δηλαδή ικανή βιβλιογραφία και διαθέσιμο πεδίο 

έρευνας. 
• Κυρίως να εντάσσεται στα πεδία επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος του 

φοιτητή. 
 
Με δεδομένες τις συνθήκες του Covid-19, ο φοιτητής αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα στον 
επιβλέποντα το θέμα της ΠΕ στο οποίο έχει καταλήξει προς έγκριση. Ο επιβλέπων δίνει την 
έγκρισή του επίσης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο απευθύνει στον φοιτητή και στη 
Γραμματεία ταυτόχρονα.   
 
4. Επιβλέποντες: κριτήρια επιλογής – αρμοδιότητες 
Επιβλέποντες μπορεί να είναι: 
• τα τακτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που διδάσκουν στο Τμήμα,  
• οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες που διδάσκουν στο Τμήμα αλλά και  
• μέλη ΔΕΠ ή Επιστημονικοί Συνεργάτες άλλου Τμήματος ή Γενικού Τμήματος μετά από 

κοινή απόφαση των Συμβουλίων των δύο Τμημάτων.  
 
Κριτήρια επιλογής επιβλέποντα:  
Πρέπει να δίνεται βαρύτητα στην ειδίκευση του διδάσκοντα καθώς και στα θέματα που 
προτείνει για εκπόνηση ΠΕ. 
 
Οι αρμοδιότητες του επιβλέποντα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Κανονισμού. 
 
5. Ατομικές και ομαδικές πτυχιακές εργασίες 
Την εκπόνηση της ΠΕ προτείνεται να αναλαμβάνει συνήθως ένας φοιτητής. Ωστόσο, βάσει του 
Κανονισμού, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις 
(συνήθως αυτό αφορά μια ερευνητική εργασία), να αναλάβει ΠΕ σε συνεργασία με άλλους 
φοιτητές. Αυτή η πιθανότητα πρέπει να συζητηθεί με τον επιβλέποντα και εφόσον εκείνος το 
θεωρεί εφικτό και συμφωνήσει μπορεί να οριστεί ο αριθμός των φοιτητών που θα 
συμμετέχουν και να γίνει ο αναγκαίος καταμερισμός της εργασίας ανάμεσά τους.  
 
6. Εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας 
Η ΠΕ εκπονείται αποκλειστικά από τον φοιτητή υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα που έχει 
οριστεί ως επιβλέπων. Η εκπόνησή της αρχίζει μετά τη λήξη του 7ου εξαμήνου, ενώ για την 
ολοκλήρωσή της απαιτείται τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο φοιτητής οφείλει να 
εργάζεται σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις (π.χ. όταν πρόκειται να συμμετάσχουν στην έρευνα παιδιά ή ενήλικες) απαιτείται 
έγκριση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την οποία αιτείται ο επιβλέπων. Τονίζεται επίσης ότι η 
συγγραφή της ΠΕ οφείλει να τηρεί την ακαδημαϊκή δεοντολογία μέσω ρητής αναγνώρισης του 
έργου άλλων δημιουργών, ορθής χρήσης των παραπομπών, κατάλληλης παράφρασης των 
πηγών κ.λπ. προς αποφυγή του αδικήματος της λογοκλοπής. Η ΠΕ πρέπει να αναγράφει την 



 

 

ακόλουθη δήλωση περί μη λογοκλοπής (βλ. και §7 πιο κάτω), συνοδευόμενη από το 
ονοματεπώνυμο και υπογραφή του φοιτητή:  
 

«Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του Ν. 2121/1993 περί Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι εξ ολοκλήρου αποτέλεσμα δικής 
μου ερευνητικής εργασίας, δεν αποτελεί προϊόν αντιγραφής ούτε προέρχεται από 
ανάθεση σε τρίτους. Όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν (κάθε είδους, μορφής και 
προέλευσης) για τη συγγραφή της περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία.» 
 
Είναι δυνατή η αλλαγή θέματος της ΠΕ για σοβαρούς λόγους. Επίσης, είναι δυνατή η 

διακοπή της λόγω ανεπαρκούς επίδοσης ή ανταπόκρισης του φοιτητή στις υποχρεώσεις του.  
 
7. Παραδοτέο κείμενο  
Η ΠΕ πρέπει να έχει συνολική έκταση 9.000-10.000 λέξεις αν είναι ατομική και 14.000-15.000 
λέξεις αν αποτελεί συνεργασία δύο φοιτητών. Η δομή της πρέπει να είναι ως εξής: 

• Εξώφυλλο (περιλαμβάνει: Ίδρυμα, λογότυπο Ιδρύματος, Σχολή, Τμήμα, τίτλο της ΠΕ, 
ονοματεπώνυμα φοιτητή και επιβλέποντα, πόλη-έδρα Τμήματος και χρονολογία) 

• Σελίδα τελικής έγκρισης (αναγράφεται ονομαστικά η τριμελής εξεταστική επιτροπή) 

• Δήλωση περί μη λογοκλοπής 

• Ευχαριστίες (προαιρετικά) 

• Τίτλος, περίληψη (περίπου 200 λέξεις) και 3-5 λέξεις-κλειδιά  

• Περιεχόμενα 

• Κεφάλαια 1, 2, 3 κ.ο.κ. με τους ανάλογους τίτλους (ενδεικτικά: Εισαγωγή, Μέθοδος, 
Αποτελέσματα, Συζήτηση και Συμπεράσματα) 

• Βιβλιογραφικές αναφορές (σε πλήρη αντιστοιχία με τις ενδοκειμενικές παραπομπές) με 
βάση τον κώδικα APA (American Psychological Association) 

• Παράρτημα (αν χρειάζεται) 

Τεχνικές λεπτομέρειες: 

• Γραμματοσειρά: Times New Roman ή Calibri (μία από τις δύο) μαύρου χρώματος 

• Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 για το κυρίως κείμενο, 10 για τις υποσημειώσεις 

• Περιθώρια σελίδας: 3,17 πάνω και κάτω, 2,54 δεξιά και αριστερά 

• Διάστιχο: 1,5 για το κυρίως κείμενο, μονό για τις υποσημειώσεις 

• Στοίχιση κειμένου: πλήρης 

• Αρίθμηση σελίδων (πλην του εξωφύλλου): λατινικοί αριθμοί στις προκαταρκτικές 
σελίδες (i, ii, iii, iv…), αραβικοί από το Κεφάλαιο 1, πάντα κάτω δεξιά.  

• Πίνακες, γραφήματα, εικόνες: να φέρουν αρίθμηση και τίτλο/λεζάντα.  

Κατά τα λοιπά, ο φοιτητής μπορεί να συμβουλεύεται τις οδηγίες γραφής κατά APA.  

Η τελική εκδοχή της ΠΕ, με ενσωματωμένες τις τυχόν διορθώσεις της εξεταστικής 
επιτροπής, υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία. Το ηλεκτρονικό 
αντίγραφο πρέπει να είναι ένα ενιαίο αρχείο τύπου PDF. Ως όνομα του αρχείου πρέπει να 



 

 

χρησιμοποιείται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέως (του φοιτητή) και η ένδειξη ΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ). 
 
8. Αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας  
Αφότου κατά την κρίση του επιβλέποντα έχει ολοκληρωθεί η ΠΕ, ο φοιτητής την υποβάλλει 
στη Γραμματεία με αίτημα παρουσίασης και εξέτασής της από τριμελή επιτροπή. Με δεδομένο 
ότι η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική στο πρώην ΤΕΙ, καταθέτει και βεβαίωση περάτωσής 
της. Τα προαναφερόμενα πρέπει να υποβληθούν έγκαιρα πριν από την περίοδο παρουσίασης 
των ΠΕ. Εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να γίνει παρουσίαση αν ο φοιτητής δεν έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα. Ο φοιτητής οφείλει να παραδώσει την ΠΕ στα δύο 
άλλα μέλη της επιτροπής τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημερομηνία παρουσίασης.  

Η παρουσίαση της ΠΕ πραγματοποιείται δημόσια στο Τμήμα Λογοθεραπείας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε χρόνο που έχει ανακοινωθεί από τη Γραμματεία ενώπιον 
τριμελούς επιτροπής. Στην επιτροπή κρίσης συμμετέχουν, πέραν του επιβλέποντα, μέλη ΔΕΠ 
ή/και έκτακτοι διδάσκοντες του Τμήματος Λογοθεραπείας. Είναι δυνατή η συμμετοχή μελών 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εφόσον το γνωστικό τους 
αντικείμενο ή/και το επιστημονικό τους έργο είναι σχετικό με την ΠΕ. Η παρουσίαση και η 
εξέταση, δηλαδή οι ερωτήσεις της επιτροπής επί της ΠΕ, διαρκούν 10-15 λεπτά εκάστη. Η 
επιτροπή συσκέπτεται και βαθμολογεί την ΠΕ με βάση το παραδοτέο κείμενο (70%) και την 
προφορική παρουσίαση περιλαμβανομένων των απαντήσεων του φοιτητή στις ερωτήσεις της 
(30%). Ο βαθμός της ΠΕ είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών αξιολογητών. Το σχετικό 
πρακτικό παραδίδεται από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία για να πρωτοκολληθεί.  

Η επιτροπή κρίσης δύναται να ζητήσει διορθώσεις, οι οποίες απαιτείται να γίνουν από 
τον φοιτητή και να ελεγχθούν από τον επιβλέποντα έγκαιρα ώστε να υποβληθεί η τελική 
εκδοχή της ΠΕ εντός 10 ημερών από την παρουσίασή της. Αν κριθεί ότι η τελική εκδοχή δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιτροπής ή δεν τηρηθεί η προθεσμία, ο φοιτητής 
παραπέμπεται σε επανεξέταση την επόμενη περίοδο παρουσίασης ΠΕ. 
 
9. Λοιπές διατάξεις 
Για ζητήματα σχετικά με την ΠΕ που δεν έχουν προβλεφθεί ή δεν επιλύονται στο επίπεδο των 
άμεσα εμπλεκομένων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας. 
 
 

* * * 
 

 

 


