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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, 
 
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε και να σας διευκρινίσουμε πως το πρωτόκολλο της 

Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι 23/04/2021 και ώρα 23:55. 

 

Επιπλέον με την κατάθεση του Πρωτοκόλλου θα πρέπει στον ίδιο φάκελο ή στο ίδιο 

αρχείο να κατατεθεί η Αίτηση  Ανάθεσης & Έγκρισης Θέματος Πτυχιακής  Εργασίας 

υπογεγραμμένη από τον/την φοιτητή/τρια και από τον/την εισηγητή/τρια της κάθε Πτυχιακής 

Εργασίας. 

 

 Η κατάθεση του Πρωτοκόλλου μαζί με την Αίτηση  Ανάθεσης & Έγκρισης Θέματος 

Πτυχιακής  Εργασίας θα πρέπει να κατατεθεί όπως ήδη έχετε ενημερωθεί ως εργασία στο e class 

του μαθήματος Πτυχιακής εργασία που θα βρείτε στο παρακάτω Link: 

upatras eclass | ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Κάθε πρωτόκολλο και κάθε Αίτηση  Ανάθεσης & Έγκρισης Θέματος Πτυχιακής  

Εργασίας θα κατατίθεται σε μορφή word αρχείου με ονομασία αρχείου το 

επώνυμο σπουδαστή/τριας. Παρακαλώ πολύ μην ανεβάσετε αρχεία που να 

γράφουν σκέτο πρωτόκολλο.  

• Η κατάθεση της Αίτηση  Ανάθεσης & Έγκρισης Θέματος Πτυχιακής  Εργασίας 

πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τον/την εισηγητή/τρια και από τον/την 

φοιτητή/τρια και να σταλθεί σε ηλεκτρονική μορφή είτε στο ίδιο αρχείο με το 

πρωτόκολλο είτε σε ξεχωριστό αρχείο στον ίδιο φάκελο με τον όνομα 

σπουδαστή/τριας.  Μπορείτε αν σας το στείλει σκαναρισμένο ο εισηγητής να 

πατήσετε αντιγραφή και να επισυνάψετε την αίτηση ανάθεσης & έγκρισης 

θέματος πτυχιακής στο word του πρωτοκόλλου. 

https://eclass.upatras.gr/modules/work/index.php?course=PT126&id=17586
https://eclass.upatras.gr/modules/work/index.php?course=PT126&id=17586
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• Το κατατεθέν πρωτόκολλο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τον/την 

εισηγητή/τρια σας και να ακολουθεί όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 

αναλυτικά στον νέο Οδηγό Πτυχιακής Εργασίας αλλά και στο μάθημα Πτυχιακής 

Εργασίας που έχει αναρτηθεί στο e class του μαθήματος! 

• Το κάθε πρωτόκολλο και η κάθε Αίτηση  Ανάθεσης & Έγκρισης Θέματος Πτυχιακής  

Εργασίας καταθέτεται ΜΟΝΟ στο e class του μαθήματος και ΔΕΝ αποστέλλεται με 

mail στην Υπεύθυνη (Μπανιά Θ.) ή στη γραμματεία.  

• ΔΕΝ θα γίνει κανένα πρωτόκολλο και καμία αίτηση αποδεκτή μετά τη λήξη της 

προθεσμίας! 

• Φοιτητες/τριες που κάνουν με κάποιον/α άλλο/η συμφοιτητή/τρια μαζί την 

Πτυχιακή Εργασία θα καταθέσουν το πρωτόκολλο και την αίτηση ΜΟΝΟ μία φορά! 

 

Καλή συνέχεια, 

Φανή Μπανιά      

Υπεύθυνη Πτυχιακής Εργασίας    

 
 

ONCE AGAIN!!!ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  
 
Το Πρωτόκολλο είναι έγκυρο ΜΟΝΟ όταν θα υπάρχει κατατεθειμένη παράλληλα η Αίτηση  
ανάθεσης & έγκρισης θέματος Πτυχιακής  Εργασίας (όπως σας έχουμε ήδη διευκρινίσει και σε 
προηγούμενη ανακοίνωση)  
 
Προς διευκόλυνση σας, μπορείτε να εντάξετε την, υπογεγραμμένη από εσάς και τον/την 
εισηγητή/τρια σας (μπορείτε να την σκανάρετε), Αίτηση  ανάθεσης & έγκρισης θέματος 
Πτυχιακής  Εργασίας μέσα στο word αρχείο. Ή αλλιώς ως ξεχωριστό αρχείο. 
 


