
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Η διαδικασία ανάληψης πτυχιακής εργασίας έχει ως ακολούθως: 
Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται στο χειμερινό εξάμηνο  2018-19 να 
δηλώσουν και αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε.), να αποστείλουν τα 
στοιχεία τους μέχρι και την  Παρασκευή 12/10/2018 στην παρακάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 
ptyxiaki@yahoo.gr 
 
Οι φοιτητές καλούνται να σχηματίζουν ομάδες 2 ατόμων (όχι περισσότεροι), 
ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ’όσον δεν βρεθεί δεύτερος Φοιτητής, να 
αιτηθούν μεμονωμένα, προκειμένου να ικανοποιηθούν εάν είναι δυνατόν όλες 
οι αιτήσεις. Αίτηση στο email θα κάνει ο ένας από τους δύο και θα περιλάβει 
τα στοιχεία και του δεύτερου. Ως στοιχεία σας στο email αναγράφετε τα 
παρακάτω: 
Α) ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ (και των 2 μελών της ομάδας, αν 
σχηματίσουν ομάδα). 
Β) Γνωστικό πεδίο* στο οποίο προτιμάτε να αναφέρεται η πτυχιακή εργασία. 
Για παράδειγμα: 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑ00215  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑ00000 
Γνωστικό πεδίο: Λογιστική  
 
Η αναγραφή της προτίμησής σας για γνωστικό πεδίο είναι ενδεικτική και θα 
ικανοποιηθεί εφ’ όσον το επιτρέψουν οι κανόνες δίκαιης κατανομής των 
πτυχιακών εργασιών στους καθηγητές του Τμήματος. Το Τμήμα, αφού λάβει 
υπ’ όψη τον αριθμό των πτυχιακών εργασιών που θα πρέπει να δοθούν στο 
εξάμηνο, θα κατανείμει τους φοιτητές στους καθηγητές, με ανακοίνωση που 
θα εκδοθεί εγκαίρως. Στην συνέχεια, οι φοιτητές θα έλθουν σε επαφή με τον 
καθηγητή που θα τους αναλάβει (ιδανικά σε πρώτη φάση μέσω email), ώστε 
να ορίσουν τις λεπτομέρειες (θέμα, περίγραμμα κλπ.) και να υποβάλλουν τα 
σχετικά έγγραφα ανάληψης πτυχιακής στην Γραμματεία.  Η παραπάνω 
διαδικασία δεν απαλλάσσει τους φοιτητές από την υποχρέωση της 
ηλεκτρονικής δήλωσης του μαθήματος στην ηλεκτρονική Γραμματεία.  
 
Όσοι εκ των Φοιτητών έχουν δηλώσει και ξεκινήσει τη διαδικασία συγγραφής 
της Π.Ε. σε προηγούμενο εξάμηνο, ΔΕΝ πρέπει να επαναιτηθούν. 
 
Από την Γραμματεία του Τμήματος 
 

*Τα γνωστικά πεδία είναι τα ακόλουθα: 

 Λογιστική  

 Χρηματοοικονομική 

 Φορολογία 

 Οικονομικά 

 Ποσοτικές μέθοδοι 

 Διοίκηση επιχειρήσεων 

 Νομικά. 
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