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1.  ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η πτυχιακό εργαςύα αποτελεύ απαραύτητη προώπόθεςη λόψησ του πτυχύου. Η 
εκπόνηςη πτυχιακόσ εργαςύασ κατϊ το ςτϊδιο τησ αποπερϊτωςησ των ςπουδών 
θεωρεύται καύριασ ςημαςύασ για τη ςυγκρότηςη τησ επιςτημονικόσ ταυτότητασ 
του/τησ φοιτητό/ριασ, καθώσ του/τησ παρϋχει την ευκαιρύα να αξιοποιόςει ςε 
θεωρητικό, πρακτικό εύτε ακόμα και ερευνητικό επύπεδο τισ γνώςεισ που 
προςϋλαβε καθώσ και τισ ικανότητεσ και τισ δεξιότητεσ που ανϋπτυξε κατϊ τη 
διϊρκεια των προπτυχιακών ςπουδών του/τησ. Ο ςτόχοσ εκπόνηςησ τησ 
πτυχιακόσ εργαςύασ εύναι να ειςαχθεύ ο/η φοιτητόσ/ρια ςτον επιςτημονικό τρόπο 
διερεύνηςησ και παρουςύαςησ επιμϋρουσ θεμϊτων τησ δαςολογικόσ επιςτόμησ, 
τησ προςταςύασ και διαχεύριςησ του φυςικού περιβϊλλοντοσ και των φυςικών 
πόρων. 

Σο θϋμα τησ πτυχιακόσ εργαςύασ πρϋπει να εμπύπτει ςε γνωςτικό αντικεύμενο που 
ςχετύζεται με τουσ τομεύσ τησ δαςολογικόσ επιςτόμησ, τησ προςταςύασ και 
διαχεύριςησ του φυςικού περιβϊλλοντοσ και των φυςικών πόρων. Επιλϋγεται ςε 
γνωςτικό πεδύο προτύμηςησ του/τησ φοιτητό/ριασ με ευθύνη του επιβλϋποντα 
καθηγητό και η εργαςύα μπορεύ να εύναι εύτε ερευνητικό εύτε ςυνθετικό. 

τον παρόντα κανονιςμό παρουςιϊζονται το πλαύςιο και οι διαδικαςύεσ που 
ϋχουν οριςτεύ από τη υνϋλευςη του Σμόματοσ Δαςολογύασ και Διαχεύριςησ 
Περιβϊλλοντοσ και Υυςικών Πόρων του Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου Θρϊκησ για 
την εκπόνηςη πτυχιακόσ εργαςύασ. 

 

2.  ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Ο/Η φοιτητόσ/ρια, εκπονώντασ πτυχιακό εργαςύα, ϋχει τη δυνατότητα να 
αςχοληθεύ ςε βϊθοσ με ϋνα θϋμα του ενδιαφϋροντοσ του, να αξιοποιόςει και 
εμβαθύνει τισ ςχετικϋσ γνώςεισ του, να αναπτύξει ςυνθετικϋσ ικανότητεσ και να 
αποκτόςει δεξιότητεσ που εύναι ςημαντικϋσ για την αποτελεςματικό 
αντιμετώπιςη των προκλόςεων τησ μελλοντικόσ επαγγελματικόσ του/τησ ζωόσ. 

Με την ολοκλόρωςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ, ο/η φοιτητόσ/ρια αναμϋνεται να 
εύναι ςε θϋςη: 

 να χρηςιμοποιεύ ςυνδυαςτικϊ τισ γνώςεισ, τα εργαλεύα και τισ τεχνικϋσ που 
ϋχει προςλϊβει και αναπτύξει ςτο πλαύςιο των μαθημϊτων του Προγρϊμματοσ 
Προπτυχιακών πουδών, για να διατυπώνει κατϊλληλα ερωτόματα προσ 
διερεύνηςη ςχετικϊ με την δαςολογικό επιςτόμη, την προςταςύα και διαχεύριςη 
του φυςικού περιβϊλλοντοσ και των φυςικών πόρων, 

 να αξιοποιεύ αποτελεςματικϊ τα επιςτημονικϊ δεδομϋνα για να επιλύει 
προβλόματα, να τεκμηριώνει θϋςεισ, να δύνει επιςτημονικϊ θεμελιωμϋνεσ 
απαντόςεισ, να υποςτηρύζει παρεμβϊςεισ και να αναπτύςςει ολοκληρωμϋνη 
δαςολογικό ςκϋψη. 

 

3.  ΑΝΑΘΕΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΧΗ ΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Η πτυχιακό εργαςύα ανατύθεται και εκπονεύται ατομικϊ από τουσ/τισ 
φοιτητϋσ/ριεσ (όχι από ομϊδεσ φοιτητών). 

Οι πτυχιακϋσ εργαςύεσ εκπονούνται υπό την επύβλεψη των καθηγητών του 
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Σμόματοσ, οι οπούοι μπορούν να αναλϊβουν την επύβλεψη κατ' ανώτατο όριο ϋωσ 
εφτϊ (7) πτυχιακών εργαςιών ανϊ ακαδημαώκό ϋτοσ. 

Η εκπόνηςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ολοκληρώνεται με την παρουςύαςη τησ 
ενώπιον τριμελούσ εξεταςτικόσ επιτροπόσ. 

Ελϊχιςτη διϊρκεια εκπόνηςησ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ εύναι το ϋνα εξϊμηνο και ο 
φόρτοσ εργαςύασ τησ ιςοδυναμεύ με 30 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ (30 ECTS).  

Η πτυχιακό εργαςύα πρϋπει να δηλώνεται υποχρεωτικϊ από τουσ φοιτητϋσ που 
βρύςκονται ςτο 7ο ό ςτο 8ο εξϊμηνο ςπουδών. τη δόλωςη πρϋπει να αναφϋρεται 
το γνωςτικό αντικεύμενο του θϋματοσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ και το όνομα του 
επιβλϋποντα καθηγητό του Σμόματοσ. Η δόλωςη πρϋπει να υπογρϊφεται από τον 
φοιτητό και τον επιβλϋποντα καθηγητό (Παρϊρτημα Ι). ε περύπτωςη που 
κϊποιοσ φοιτητόσ αδυνατεύ να δηλώςει την πτυχιακό του εργαςύα ςτο ανωτϋρω 
προβλεπόμενο χρονικό διϊςτημα οφεύλει να υποβϊλει αύτημα για εκπρόθεςμη 
δόλωςη προσ τη Γενικό υνϋλευςη του Σμόματοσ. 

Αλλαγό επιβλϋποντα καθηγητό και γνωςτικού αντικειμϋνου μπορεύ να γύνει μόνο 
μύα φορϊ και το αργότερο ςε ϋνα ακαδημαώκό εξϊμηνο μετϊ την αρχικό δόλωςη 
αφού προηγηθεύ διακοπό τησ πτυχιακόσ (Παρϊρτημα ΙΙ). ε διαφορετικό 
περύπτωςη απαιτεύται η ϋγκριςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ. 

Κατϊ την ϋναρξη τησ εκπόνηςησ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ο επιβλϋπων καθηγητόσ 
και ο/η φοιτητόσ/τρια διαμορφώνουν από κοινού ϋνα πλαύςιο ςυνεργαςύασ, το 
οπούο περιλαμβϊνει το γενικό πλϊνο και το χρονοδιϊγραμμα εξϋλιξησ τησ 
εργαςύασ, καθώσ και τη ςυχνότητα των ςυναντόςεών τουσ. Οι τελευταύεσ 
αποςκοπούν  ςτην ενημϋρωςη του επιβλϋποντα για την πορεύα τησ εργαςύασ, 
ςτην επύλυςη ενδεχόμενων προβλημϊτων που προκύπτουν κατϊ την πορεύα τησ 
εργαςύασ και ςτην παροχό καθοδόγηςησ από μϋρουσ του για τα επόμενα βόματα. 

Ο βαςικόσ ρόλοσ του επιβλϋποντα καθηγητό εύναι να βοηθόςει αρχικϊ ςτην 
επιλογό του θϋματοσ και ςτη ςυνϋχεια, κατϊ την εκπόνηςη τησ πτυχιακόσ 
εργαςύασ, να προτεύνει κατευθύνςεισ και μεθόδουσ εργαςύασ– εύτε ςε θεωρητικό 
εύτε ςε ερευνητικό επύπεδο –να προτεύνει διορθωτικϋσ/βελτιωτικϋσ παρεμβϊςεισ 
ςτα κεύμενα που του παραδύδουν οι φοιτητϋσ και να διαςφαλύςει την 
απρόςκοπτη ολοκλόρωςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ και την αντικειμενικό 
διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ τησ αξιολόγηςησ. 

 

4. ΤΓΓΡΑΥΗ ΣΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Η πτυχιακό εργαςύα αποτελεύ τη γραπτό παρουςύαςη: 

α) τησ υλοπούηςησ μιασ ϋρευνασ που ςυνδυϊζει μια θεωρητικό μελϋτη με ϋνα 
ςυναφϋσ πειραματικό μϋροσ (ερευνητικό εργαςύα), εύτε  

β) τησ κριτικόσ αναςκόπηςησ και ανϊλυςησ τησ ςχετικόσ με το θϋμα 
βιβλιογραφύασ (ςυνθετικό εργαςύα).  

Σο κεύμενο πρϋπει να τηρεύ τουσ κανόνεσ τησ επιςτημονικόσ δεοντολογύασ και να 
ϋχει τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ μιασ επιςτημονικόσ εργαςύασ: καθοριςμϋνη δομό, 
πληρότητα, γλωςςικό ςαφόνεια, ακρύβεια και αντικειμενικότητα.. 
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Σο κεύμενο τησ πτυχιακόσ εργαςύασ απαρτύζεται  ενδεικτικϊ από τα ακόλουθα 
μϋρη: 

1. Εξώφυλλα (τυποποιημϋνα ςύμφωνα με τα Παραρτόματα ΙΙΙ&IV) 

2. Εςώφυλλο (μπορεύ να περιλαμβϊνει αφιϋρωςη ό/και γνωμικό) 

3. Πύνακασ περιεχομϋνων 

4. Περύληψη – Λϋξεισ κλειδιϊ 

5. Abstract - Keywords 

6. Πρόλογοσ  

7. Ειςαγωγό- κοπόσ τησ εργαςύασ 

8. Μεθοδολογύα 

9. Αποτελϋςματα 

10. υζότηςη και ςυμπερϊςματα 

11. Βιβλιογραφύα 

12. Παραρτόματα 

Εϊν η εργαςύα εύναι ςυνθετικό και δεν περιλαμβϊνει πειραματικό ό ερευνητικό 
μϋροσ, το ςώμα του κειμϋνου μετϊ την ειςαγωγό δομεύται με βϊςη κριτόρια που 
εξυπηρετούν την απϊντηςη ςτα επιςτημονικϊ ερωτόματα που τϋθηκαν ςτο 
ςκοπό τησ εργαςύασ. 

Με ευθύνη του επιβλϋποντα καθηγητό η πτυχιακό εργαςύα υποβϊλλεται 
υποχρεωτικϊ για ϋλεγχο λογοκλοπόσ ςτην ςχετικό πλατφόρμα Turnitin ό 
οποιαδόποτε ϊλλη εγκεκριμϋνη από το ΔΠΘ πλατφόρμα και διορθώνονται 
ανϊλογα τα κεύμενϊ τησ, ώςτε το ποςοςτό ομοιότητασ κειμϋνων (similarity index) 
να εύναι μικρότερο του 20%. 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Με την ολοκλόρωςη τησ ςυγγραφόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ο επιβλϋπων 
καθηγητόσ κινεύ τη διαδικαςύα αξιολόγηςόσ τησ. Ειδικότερα, ανακοινώνει την 
ημϋρα και την ώρα παρουςύαςόσ τησ, προεδρεύει ςτη διαδικαςύα εξϋταςησ τησ 
εργαςύασ και καταθϋτει το ςχετικό πύνακα βαθμολογύασ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ 
ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ (ΠαρϊρτημαV), υπογεγραμμϋνο από το ςύνολο των 
μελών τησ εξεταςτικόσ επιτροπόσ. 

Όλεσ οι πτυχιακϋσ εργαςύεσ εξετϊζονται και βαθμολογούνται από τριμελό 
εξεταςτικό επιτροπό. Η επιτροπό προτεύνεται από τον επιβλϋποντα. Αποτελεύται 
δε από τον επιβλϋποντα και δύο Καθηγητϋσ του Σμόματοσ ό ϊλλων τμημϊτων του 
Δ.Π.Θ. ό ϊλλου ΑΕΙ ό ερευνητϋσ των βαθμύδων Α, Β, Γ από ερευνητικϊ κϋντρα του 
ϊρθρου 13 Α του Νόμου 4310/2014 του ύδιου ό ςυναφούσ γνωςτικού 
αντικεύμενου. 

Οι πτυχιακϋσ εργαςύεσ παρουςιϊζονται δημόςια. Η παρουςύαςη-εξϋταςη 
πραγματοποιεύται την ημϋρα και ώρα που ανακοινώνει ο επιβλϋπων καθηγητόσ 
και περιλαμβϊνει την προφορικό παρουςύαςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ενώπιον 
τησ εξεταςτικόσ επιτροπόσ. Ο επιβλϋπων καθηγητόσ, ο οπούοσ ορύζεται ωσ 
προεδρεύων τησ εξεταςτικόσ επιτροπόσ, εποπτεύει την ομαλό διεξαγωγό και την 
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ολοκλόρωςό τησ: εξαςφαλύζει τη διϊθεςη και τη λειτουργύα τησ αναγκαύασ υλικο-
τεχνολογικόσ υποδομόσ, φροντύζει για την τόρηςη του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγρϊμματοσ (ϋωσ 20 λεπτϊ παρουςύαςησ και ϋωσ 20 λεπτϊ ερωτόςεων 
αποκλειςτικϊ από τα μϋλη τησ εξεταςτικόσ επιτροπόσ) και κηρύςςει το τϋλοσ τησ 
διαδικαςύασ παρουςύαςησ. 

Σα μϋλη τησ επιτροπόσ εξϋταςησ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ αποφαςύζουν, ύςτερα 
από πρόταςη του επιβλϋποντα καθηγητό, για τη βαθμολογύα. Κϊθε μϋλοσ 
βαθμολογεύ χωριςτϊ και ο μϋςοσ όροσ αποτελεύ το βαθμό τησ πτυχιακόσ εργαςύασ. 
Ο επιβλϋπων καθηγητόσ φροντύζει για την παρϊδοςη του πύνακα βαθμολογύασ τησ 
πτυχιακόσ εργαςύασ (Παρϊρτημα V) με τισ υπογραφϋσ των μελών τησ εξεταςτικόσ 
επιτροπόσ ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ. 

Για την αξιολόγηςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ λαμβϊνονται υπόψη τα παρακϊτω 
κριτόρια, που εξειδικεύονται ανϊλογα με το θϋμα τησ εργαςύασ: 

 η ικανότητα διαχεύριςησ του θϋματοσ και των επιμϋρουσ ζητημϊτων που 
ανακύπτουν κατϊ την εκπόνηςη τησ εργαςύασ, 

 η πληρότητα τησ θεωρητικόσ – βιβλιογραφικόσ πλαιςύωςησ του αντικειμϋνου 
μελϋτησ,  

 η καταλληλόλητα των μεθόδων και των εργαλεύων ςυλλογόσ και ανϊλυςησ 
δεδομϋνων, 

 η εξοικεύωςη με τη ςχετικό ορολογύα και η ευχϋρεια χρόςησ τησ 

 η δυνατότητα αυτόνομησ επεξεργαςύασ των επιςτημονικών δεδομϋνων και 
εξαγωγόσ ςυμπεραςμϊτων, 

 η ποιότητα τησ παρουςύαςησ και η ικανότητα διατύπωςησ τεκμηριωμϋνων 
απαντόςεων ςτισ ερωτόςεισ τησ εξεταςτικόσ επιτροπόσ. 

Ο επιβλϋπων καθηγητόσ ϋχει την ευθύνη του ελϋγχου τησ τελικόσ εργαςύασ και 
τησ ϋγκριςησ τησ παρουςύαςόσ τησ, με την προώπόθεςη ότι αυτό πληρού τισ 
ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ για να λϊβει προβιβϊςιμο βαθμό (5). Η ανταπόκριςη τησ 
εργαςύασ ςτα προκαθοριςμϋνα κριτόρια αξιολόγηςησ ςε μεγαλύτερο βαθμό 
οδηγεύ ςε υψηλότερη βαθμολογύα ςτην κλύμακα 5 – 10. 

 

6. ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

το εξώφυλλο τησ πτυχιακόσ εργαςύασ πρϋπει να αναγρϊφονται με την 
ςυγκεκριμϋνη ςειρϊ τα παρακϊτω ςτοιχεύα (Παρϊρτημα ΙΙΙ): 

1. Σο Ίδρυμα 

2. Η χολό 

3. Σο Σμόμα 

4. Οι λϋξεισ «Πτυχιακό Εργαςύα» για να δηλώςουν το εύδοσ τησ εργαςύασ  

5. Ο/η υγγραφϋασ και ο Αριθμόσ Μητρώου του/τησ 

6. Ο Σύτλοσ 

7. Ο Επιβλϋπων Καθηγητόσ (ονοματεπώνυμο και βαθμύδα) 

8. Η Εξεταςτικό Επιτροπό (ονοματεπώνυμο και βαθμύδα μελών τησ) 
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9. Ο τόποσ εκπόνηςησ 

10.  Σο ϋτοσ εκπόνηςησ 

Μετϊ τη ςελύδα τύτλου ςτα ελληνικϊ ακολουθεύ η ςελύδα τύτλου ςτα αγγλικϊ, με το 
ύδιο περιεχόμενο ςτην αγγλικό γλώςςα. 

Οι εργαςύεσ εύναι απαραύτητο να περιϋχουν περύληψη ςτα ελληνικϊ και abstract 
ςτα αγγλικϊ, καθώσ και λϋξεισ-κλειδιϊ και ςτισ δύο γλώςςεσ. 

Οι φοιτητϋσ υποχρεούνται να καταθϋςουν ϋνα (1) αντύτυπο τησ πτυχιακόσ 
εργαςύασ τουσ ςε ϋντυπη μορφό και δύο (2) αντύτυπα ςε ηλεκτρονικό μορφό 
(CD/DVD), ςτη βιβλιοθόκη τησ χολόσ, καθώσ και ϋνα αντύτυπο ςε ηλεκτρονικό 
μορφό ςτον επιβλϋποντα καθηγητό. 

Σα CD/DVD κατατύθενται ςε ξεχωριςτϋσ θόκεσ ςτισ οπούεσ υπϊρχει εξώφυλλο 
όπου αναγρϊφονται τα απαιτούμενα για την αρχειοθϋτηςη από την Βιβλιοθόκη 
ςτοιχεύα. Εςωτερικϊ ςτα CD/DVDεπικολλεύται ειδικό ςτρογγυλό ετικϋτα με τα 
παραπϊνω ςτοιχεύα. 

Σο κεύμενο τησ εργαςύασ πρϋπει να περιϋχεται ςε δύο (2) ηλεκτρονικϊ αρχεύα–ϋνα 
τύπου doc και ϋνα τύπου pdf. Για λόγουσ διατόρηςησ, τα αρχεύα δεν πρϋπει να εύναι 
με κανϋνα τρόπο κλειδωμϋνα. 

Με την κατϊθεςη τησ εργαςύασ ςτη Βιβλιοθόκη οι φοιτητϋσ ςυμπληρώνουνειδικό 
ϋντυπο, ςτο οπούο δηλώνουν επιλογϋσ πρόςβαςησ ςτην εργαςύα τουσ ςτη 
βιβλιοθόκη και ςτο Αποθετόριο του ΔΠΘ, ςύμφωνα με την Απόφαςη 
υγκλότου91/6/19 Υεβρουαρύου 2015. 

 

7. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΣΑ 

Η εκπόνηςη πτυχιακόσ εργαςύασ ςυνιςτϊ μια ςύνθετη και δημιουργικό 
επιςτημονικό προςπϊθεια, η οπούα απαιτεύ ςυςτηματικό ςυνεργαςύα του/τησ 
φοιτητό/τριασ με τον επιβλϋποντα καθηγητό και ανταπόκριςη ςε εντατικούσ 
ρυθμούσ μελϋτησ και εργαςύασ.  

ε οποιαδόποτε φϊςη τησ εκπόνηςησ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ, αν ο/η 
φοιτητόσ/ρια ό ο επιβλϋπων καθηγητόσ ό και τα δύο μϋρη κρύνουν ότι, παρϊ την 
προςπϊθεια που κατϋβαλαν, η ςυνεργαςύα και ο ρυθμόσ προόδου τησ εργαςύασ 
δεν εγγυώνται την επιτυχό ολοκλόρωςό τησ, ενημερώνουν ςχετικϊ τη Γ του 
Σμόματοσ με γραπτό αιτιολογημϋνο αύτημα διακοπόσ, το οπούο υπογρϊφεται από 
τον επιβλϋποντα καθηγητό και τον/τουσ φοιτητό/τϋσ (Παρϊρτημα ΙΙ). τη 
ςυνϋχεια ο/η φοιτητόσ/ρια πρϋπει να προχωρόςει ςε ςυνεννόηςη με ϊλλον 
επιβλϋποντα και να ξεκινόςει εκ νϋου πτυχιακό εργαςύα με νϋο θϋμα, η οπούα και 
πρϋπει να ολοκληρωθεύ ςε ϋξι μόνεσ.  

Η πτυχιακό εργαςύα θα πρϋπει να βαςύζεται ςε πραγματικϊ ςτοιχεύα και ςε 
ευρόματα που παρουςιϊζονται αντικειμενικϊ. Οποιαδόποτε παραπούηςη ό 
αλλούωςη ςτοιχεύων, η αντιγραφό ςτοιχεύων ό ϊλλου υλικού από ϊλλεσ πηγϋσ, 
χωρύσ αναφορϊ ςε αυτϋσ (λογοκλοπό) ςυνιςτϊ ςημαντικό παραβύαςη των 
κανόνων δεοντολογύασ, θεωρεύται ςοβαρό πλόγμα τησ  ακαδημαώκόσ  ελευθερύασ 
και οδηγεύ  ϊμεςα  ςτην  απόρριψη τησ εργαςύασ. ε περύπτωςη που ζητόματα 
λογοκλοπόσ εντοπιςτούν μετϊ την εξϋταςη τησ πτυχιακόσ εργαςύασ ό ακόμη και 
μετϊ την απονομό του πτυχύου, το Σμόμα μπορεύ να ζητόςει την αφαύρεςη του 
πτυχύου.  
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Ο παρών κανονιςμόσ ϋχει ιςχύ από το ακαδημαώκό ϋτοσ 2021-2022 και 
αναθεωρεύται με βϊςη προτϊςεισ των καθηγητών του Σμόματοσ, οι οπούεσ 
υποβϊλλονται και εγκρύνονται από τη υνϋλευςη του Σμόματοσ κατϊ την ετόςια 
ςυνεδρύαςη  αναθεώρηςησ του Προγρϊμματοσ πουδών. 



 

7  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Αίτηςη ανάθεςησ πτυχιακήσ εργαςίασ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΓΕΨΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΑΟΛΟΓΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ 

 
 
 
 
 
 

 
ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΥΟΙΣΗΣΗ:…………………………………. 
 
ΕΣΟ ΠΟΤΔΨΝ……………Α.Μ…….. ΣΗΛ ΚΙΝ………………..... 
 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:………………………………………...……………….. 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:………………………………………... 
 
ΓΝΨΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
ΟΡΕΣΙΑΔΑ……./…../……….  
 
 

 
  

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ                              Ο/Η ΦΟΙΣΗΣΗ-ΣΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Αίτηςη διακοπήσ πτυχιακήσ εργαςίασ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΓΕΨΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΑΟΛΟΓΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ 

 
 
 
 
 
 

 
ΑΙΣΗΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΥΟΙΣΗΣΗ:…………………………………. 
 
ΕΣΟ ΠΟΤΔΨΝ……………Α.Μ…….. ΣΗΛ ΚΙΝ………………..... 
 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:………………………………………...……………….. 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:………………………………………... 
 
ΓΝΨΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

 
 

              
ΟΡΕΣΙΑΔΑ……./…../……….  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ                              Ο/Η ΦΟΙΣΗΣΗ-ΣΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΙΙΙ: Εξώφυλλο-ελίδα Σίτλου πτυχιακήσ διατριβήσ (ελληνικά) 

 
ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

 
ΘΕΜΑ 

…………………………………………………………. 
 
 

Όνομα Φοιτητή 
Α.Μ.: ……. 

 
 

Επιβλέπων:  
……………………………… 

Βαθμίδα 

 
 
 
 

Εξεταστική Επιτποπή: 

 
Επιβλέπων: 

Όνομα 

Βαθμίδα 

Ίδρσμα 

Μέλος: 

Όνομα 

Βαθμίδα 

Ίδρσμα 

Μέλος: 

Όνομα 

Βαθμίδα 

Ίδρσμα 

 
Ορεςτιάδα Έτοσ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

∆ΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗ 

 
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ 

∆ΑΟΛΟΓΙΑ 
 

ΣΜΗΜΑ 
∆ΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

 HELLENIC REPUBLIC 
 

DEMOCRITUSUNIVERSITY OF TRHACE 
 

SCHOOL OF AGRICULTURAL AND 
FORESTRY SCIENCES 

 
DEPARTMENT 

OF FORESTRY AND MANAGEMENT 
OF THE ENVIRONMENT AND 

NATURAL RESOURCES 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΙV:Εξώφυλλο-ελίδα Σίτλου πτυχιακήσ διατριβήσ (αγγλικά) 

 
 

DISSERTATION 
 

TOPIC 
………………………………………………………………………… 

 
 

………………………………. 
R.N.: ….. 

 
 
 
 

Supervisor:  
………………. 

…. 
 
 
 
 
 

 
Examination Committee: 

 
Επιβλέπων: 

Όνομα 

Βαθμίδα 

Ίδρσμα 

Μέλος: 

Όνομα 

Βαθμίδα 

Ίδρσμα 

Μέλος: 

Όνομα 

Βαθμίδα 

Ίδρσμα 

 
 

Orestiada Έτοσ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

∆ΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗ 

 
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ 

∆ΑΟΛΟΓΙΑ 
 

ΣΜΗΜΑ 
∆ΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

 

HELLENIC REPUBLIC 
 

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF TRHACE 
 

SCHOOL OF AGRICULTURAL AND 
FORESTRY SCIENCES 

 
DEPARTMENT 

OF FORESTRY AND MANAGEMENT 
OF THE ENVIRONMENT AND 

NATURAL RESOURCES 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑV: Πίνακασ Βαθμολογίασ Πτυχιακήσ Εργαςίασ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 

 
Ορεςτιϊδα, …./ ….. / 20….. 

 

Η Επιτροπό 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

 
 Αύξων Αριθμόσ Υύλλου: ….. 

   
ΦΟΛΗ: χολό Επιςτημών Γεωπονύασ και Δαςολογύασ 

ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: …………………………………… 
  
ΣΜΗΜΑ: Δαςολογύασ και Διαχεύριςησ Περιβϊλλοντοσ  ……………………………………. 
 και Υυςικών Πόρων ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «…………….……………………………………..» 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΥΟΙΣΗΣΗ Αριθμόσ 
Μητρώου 

  

  

  

  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ 

ΔΕΠ Αριθ. Ολογράφωσ Αριθ. Ολογράφωσ 
    

      
    

 
 
 

………………………. 

 
 
 

………………………. 

 
 
 

………………………. 


