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 Παρακαλοφνται οι φοιτθτζσ, μετά τθν παρουςίαςθ τθσ πτυχιακισ τουσ εργαςίασ, να 

κατακζςουν ζνα αντίτυπο ςε ζντυπθ μορφι και 2 CD με θλεκτρονικό αντίτυπό τθσ, ακολουκώντασ  τισ 

παρακάτω οδθγίεσ:    

1. Πριν ςταλεί θ εργαςία, πρζπει να ζχουν υιοκετθκεί με ακρίβεια όλεσ οι οδθγίεσ ςφνταξθσ και 

μορφοποίθςθσ του κειμζνου ςφμφωνα με τον Οδθγό Εκπόνθςθσ  Πτυχιακισ Εργαςίασ του 

Τμιματοσ (https://eled.duth.gr/wp-content/uploads/2019/11/Κανονιςμοσ-εκπόνθςθσ-

Πτυχιακθσ-Εργαςίασ-ςτο-ΠΤΔΕ_Απρίλιοσ-2016-1.pdf). 

2. Εντόσ 2 ημερών μετά τθν παρουςίαςι τθσ, θ εργαςία αποςτζλλεται ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Σχολισ 

(ςτο e-mail: kkarakir@admin.duth.gr), προκειμζνου να υποδειχκοφν τυχόν διορκώςεισ. Η 

αποςτολι γίνεται μόνο από τον ιδρυματικό λογαριαςμό του φοιτθτι. 

3. Μετά τθν αποδοχι τθσ εργαςίασ από το προςωπικό τθσ Βιβλιοκικθσ, θ εργαςία εκτυπώνεται 

ςτθν τελικι τθσ μορφι. 

4. Το ζντυπο  αντίτυπο τθσ πτυχιακισ εργαςίαs ςυνοδεφεται από  2 CD (1 για τθ Βιβλιοκικθ και 1 

για τον Τομζα ςτον οποίο ζχει εκπονθκεί).  Σο ζντυπο αντίγραφο πρζπει να υπογραφεί από 

όλουσ τουσ ςυγγραφείσ τησ εργαςίασ. Το κάκε CD/DVD-ROM κατατίκεται ςε ξεχωριςτό 

πλαςτικό κουτί-κικθ, ςτο οποίο υπάρχει ωσ εξώφυλλο θ ςμίκρυνςθ τθσ ςελίδασ τίτλου τθσ 

εργαςίασ. Στο CD/DVD-ROM επικολλάται ειδικι ςτρογγυλι ετικζτα με τα ςτοιχεία τθσ ςελίδασ 

τίτλου τθσ εργαςίασ. Στα CD-ROM, που δεν πρζπει να είναι κλειδωμζνα, εγγράφεται  θ εργαςία 

ςε –word και ςε –pdf.  

5. Η κατάκεςθ τθσ ζντυπθσ και θλεκτρονικισ μορφισ τθσ εργαςίασ ςυνοδεφεται από διλωςθ 

κατάκεςθσ – ζντυπο ζγκριςθσ θλεκτρονικισ δθμοςίευςθσ, το οποίο υπογράφεται από όλουσ 

τουσ ςυγγραφείσ τθσ εργαςίασ και αποςτζλλεται ςτον/θν ενδιαφερόμενο/θ μαηί με τθν 

αποδοχι τθσ  από τθν Βιβλιοκικθ.  

6. Η διεφκυνςθ αποςτολισ του ζντυπου αντίτυπου και των 2 CD είναι: 

Βιβλιοθήκη χολήσ Επιςτημών Αγωγήσ Δημοκρίτειου Πανεπιςτημίου Θράκησ 

68131 Νζα Χηλή  

Αλεξανδροφπολη.  

(Τθλζφωνα επικοινωνίασ με τθ Bιβλιοκικθ για διευκρινιςεισ: 25510-30071, 30097). 

7. Στο φάκελο αποςτολισ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία επικοινωνίασ, 

το τθλζφωνο και το  e-mail  του/των αποςτολζα/ων. 

8. Μετά τθν παραλαβι, οι εργαςίεσ παραμζνουν ςε «καραντίνα» για διάςτθμα 3 θμερών και ςτθ 

ςυνζχεια ελζγχονται, προκειμζνου θ Βιβλιοκικθ να εκδώςει τθ ςχετικι βεβαίωςθ τελικισ 

κατάκεςθσ τθσ εργαςίασ. Η βεβαίωςθ αυτι αποςτζλλεται ςτον ιδρυματικό λογαριαςμό του/τθσ 

φοιτθτι/τριασ, ο/θ οποία προωκεί θλεκτρονικό τθσ αντίγραφο ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ 

για τθν ζκδοςθ του πτυχίου.   

Από τθ Βιβλιοκικθ τθσ Σχολισ Επιςτθμών  Αγωγισ  

και  

τουσ Τομείσ του ΠΤΔΕ 

https://eled.duth.gr/wp-content/uploads/2019/11/����������-���������-���������-��������-���-����_��������-2016-1.pdf
https://eled.duth.gr/wp-content/uploads/2019/11/����������-���������-���������-��������-���-����_��������-2016-1.pdf
mailto:kkarakir@admin.duth.gr

