
ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Επιβλέπων καθηγητής:……………………………………………………………… 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
      Η συνέπεια και η έγκαιρη συγγραφή της πτυχιακής διατριβής αποτελεί 
προαπαιτούμενο για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθώς παρέχει το χρονικό 
περιθώριο για να συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις και να διορθωθούν λάθη και 
αβλεψίες.  Μόνον έτσι μπορεί η πτυχιακή διατριβή να κριθεί από τους 3 αξιολογητές 
και να βαθμολογηθεί με υψηλή βαθμολογία. 
 
     H παρουσίαση των πτυχιακών διατριβών θα γίνεται τρεις φορές το χρόνο και 
πάντοτε την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις σύμφωνα με το ακόλουθο 
πρόγραμμα: 
-Α΄15ημερο Ιανουαρίου 
-Τέλη Μαΐου 
-Τέλη Αυγούστου 
 
    Η εκτύπωση και παράδοση της πτυχιακής διατριβής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία παρουσίασης των πτυχιακών 
διατριβών, έτσι ώστε να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τομέα και να διανεμηθεί 
εγκαίρως στους τρεις αξιολογητές.  Για να είναι αυτό δυνατόν, πρέπει να τηρηθεί το 
παρακάτω χρονοδιάγραμμα. 
 

Ημέρες πριν 
την 

παρουσίαση 

Στάδιο της πτυχιακής διατριβής που πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί 

100 Συγγραφή και έγκριση γενικού περιγράμματος-δομής της 
διατριβής. 

90 Συγκέντρωση και αξιολόγηση βιβλιογραφίας και δεδομένων. 
65 Συγγραφή και αξιολόγηση πρώτης εκδοχής της διατριβής. 
40 Παράδοση της τελικής μορφής της διατριβής σε ηλεκτρονική 

μορφή 
30 Εκτύπωση και παράδοση 4 αντιγράφων της πτυχιακής διατριβής 
7 Ολοκλήρωση προφορικής παρουσίασης σε MS PowerPoint 
0 Παρουσίαση διατριβής - εξέταση 

 
Οι παρουσιάσεις εφόσον το επιτρέπει ο αριθμός των φοιτητών θα γίνονται σε δύο(2) 
ημέρες κατά προτίμηση Πέμπτη και Παρασκευή, αν δεν υπάρχει κώλυμα. 
Απόκλιση από το παραπάνω χρονοδιάγραμμα δημιουργεί προβλήματα στην σωστή 
προετοιμασία και στην συνολική ποιότητα της πτυχιακής διατριβής.  Αυτό θα έχει 
αντίκτυπο και στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της συνολικής 
προσπάθειας. 
 
      Ταυτόχρονα, γίνεται γνωστό στους φοιτητές ότι η πτυχιακή διατριβή είναι μια 
συλλογική εργασία ή μια μελέτη που πραγματοποιείται με την ευθύνη του 
επιβλέποντα καθηγητή για λογαριασμό του ιδρύματος, όπου πραγματοποιεί τις 



σπουδές του ο φοιτητής. Για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε δημοσίευση σε περιοδικά, 
ημερίδες, συνέδρια, ιστοσελίδες κ.λ.π. ή όποια άλλη παρουσίαση της πτυχιακής 
διατριβής μόνο από τους φοιτητές χωρίς την ενημέρωση του επιβλέποντα καθηγητή 
δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. 
 
     Επομένως, για μια πιθανή δημοσίευση ή παρουσίαση της πτυχιακής διατριβής, ο 
φοιτητής θα πρέπει προηγουμένως να συνεργάζεται οπωσδήποτε με τον καθηγητή 
του, που είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος, για να πάρει τις απαραίτητες οδηγίες. Σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται το εργαστήριο και το ίδρυμα όπου 
πραγματοποιήθηκε η πτυχιακή διατριβή. 
 
Ο υπογράφων φοιτητής, 
διάβασα και αποδέχομαι τις προϋποθέσεις, το θέμα και το χρονοδιάγραμμα για 
την συγγραφή της πτυχιακής διατριβής και παρέλαβα το φυλλάδιο με τις 
διαδικασίες για την εκπόνηση και εξέταση πτυχιακών διατριβών του Τομέα 
ΕΤΤ. 
 
 

Θεσσαλονίκη…………..………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο………….………………………… 
 
 
 

Υπογραφή………….………………………… 
 


