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Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) έχει εγκεκριμένους 

από τη Συνέλευση Τμήματος κανονισμούς που ρυθμίζουν ποικίλα θέματα: 

1. Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

2. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 

3. Κανονισμός Εκπόνησης Πρακτικής Εργασίας 

4. Κανονισμός Κινητικότητας 

5. Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας και Κανονισμός Ελέγχου Λογοκλοπής 

Εργασιών 
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1. Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

Άρθρο 1: Εγγραφή προπτυχιακών φοιτητών 

1. Η εγγραφή των εισαγομένων προπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε δύο φάσεις: Αρχικά γίνεται προεγγρα-

φή στο Υπουργείο Παιδείας. Στη συνέχεια η εκτυπωμένη φόρμα υπογράφεται και υποβάλλεται στην οι-

κεία Γραμματεία, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, μαζί με άλλα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. Η Γραμματεία ελέγχει τα δικαιολογητικά και ενημερώνει για την πορεία της 

εγγραφής (ιδρυματικός λογαριασμός, ακαδημαϊκή ταυτότητα, στατιστικό δελτίο κ.λπ.). Η εγγραφή συγ-

χρόνως σε δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου ή σε Τμήμα του Πανεπιστημίου και σε άλλη Ανώτερη ή 

Ανώτατη Σχολή ή Τμήμα δεν επιτρέπεται. Σε κάθε φοιτητή παραδίδεται, μετά από αίτησή του στην αρ-

μόδια υπηρεσία Ακαδημαϊκών Θεμάτων, βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης (Άρθρο 17). Στην ίδια υ-

πηρεσία υποβάλλονται και οι αιτήσεις για κάρτα σίτισης (Άρθρο 16). 

2. Ο Οδηγός Σπουδών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική 

γλώσσα, και είναι διαθέσιμος σε κάθε φοιτητή. Ο Οδηγός Σπουδών περιέχει τις προϋποθέσεις για την 

απονομή του διπλώματος, τις κατευθύνσεις σπουδών, το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων, τον 

αριθμό πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα μαθήματα στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε φοι-

τητής στο εξάμηνο, τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων και τα τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα, τη δυ-

νατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από άλλα Τμήματα. 

3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα λαμβάνει ο φοιτητής μετά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υ-

πουργείου Παιδείας και ακολουθώντας τις ανάλογες οδηγίες. 

4. Η Γραμματεία του Τμήματος τηρεί ιδιαίτερη μερίδα για κάθε φοιτητή, που περιέχει: α) τους τίτλους και 

τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν κατά την εγγραφή, β) τα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών 

που έχει λάβει και γ) τις τυχόν υποτροφίες ή βραβεία που έχει λάβει. Το περιεχόμενο της μερίδας αυτής 

είναι προσιτό μόνο στην αρμόδια υπηρεσία και στον ίδιο τον φοιτητή. 

 

Άρθρο 2: Σύστημα και χρονική διάρθρωση σπουδών  

1. Οι προπτυχιακές σπουδές διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα 

με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που καταρτίζει η Συνέλευση του Τμήματος και αποτυπώνε-

ται στον Οδηγό Σπουδών. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμη-

να, χειμερινό και εαρινό. 

2. Οι σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας. Η διαδικα-

σία και οι προϋποθέσεις εκπόνησης και αξιολόγησης Διπλωματικών Εργασιών ρυθμίζονται με αποφά-

σεις του Τμήματος και αναφέρονται με σαφήνεια στον Κανονισμό εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας . 
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3. Στην αρχή του εξαμήνου οι φοιτητές συμπληρώνουν ηλεκτρονικά δήλωση που περιέχει τα μαθήματα 

του προγράμματος σπουδών, τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο ακαδη-

μαϊκό εξάμηνο. Ο αριθμός των μαθημάτων ορίζεται από το Τμήμα, το οποίο αποφασίζει για τυχόν εκ-

πρόθεσμες δηλώσεις. Η Γραμματεία του Τμήματος καταχωρίζει τις δηλώσεις εγγραφής σε ατομική φοι-

τητική μερίδα και αποστέλλει εγκαίρως στους διδάσκοντες κατάλογο των φοιτητών ανά μάθημα. Εξέ-

ταση γίνεται μόνο σε μάθημα που έχει δηλωθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το συγκεκριμένο ε-

ξάμηνο. Φοιτητές που δεν έχουν προβεί σε ηλεκτρονική δήλωση εντός των ανακοινωμένων από τη 

γραμματεία ημερομηνιών, δεν έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε κανένα μάθημα για το συγκεκριμένο 

εξάμηνο.  

4. Τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται οπωσδήποτε. Σε περίπτωση μικρής συμμετοχής σε κάποιο μά-

θημα από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα (μικρός αριθμός δηλώσεων), η Συνέλευση Τμήματος, ύστερα από 

εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει αν θα πρέπει να διδαχθεί ή όχι. 

 

Άρθρο 3: Πρόγραμμα σπουδών 

1. Το Πρόγραμμα Σπουδών τoυ Τμήματος, που απαιτεί για τη λήψη του διπλώματος τουλάχιστον 10 εξά-

μηνα, περιέχει τα υπό των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του Ν. 1268/1982 προβλεπόμενα στοιχεία, δη-

λαδή τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ' επιλογή υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων, το 

περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορ-

φής επιτελούμενο διδακτικό έργο και η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτησή τους και τον αριθμό των 

πιστωτικών μονάδων ανά εξαμηνιαίο μάθημα. Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιεύεται στον Οδηγό 

Σπουδών του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

2. Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων (ECTS), ανά μάθημα, γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με 

πρόταση της Επιτροπής Διδακτικού Έργου, ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας, τις ώρες εργαστηριακών 

και λοιπών ασκήσεων, τον προβλεπόμενο φόρτο απασχολήσεως των φοιτητών και την ιδιαίτερη βαρύ-

τητα των μαθημάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών. 

3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, που καλύ-

πτουν τον προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Σε περί-

πτωση απώλειας εβδομάδων διδασκαλίας είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας του εξαμήνου με έ-

γκριση της Συγκλήτου του Π.Δ.Μ. Παραδόσεις που δεν γίνονται εξαιτίας Γ.Σ. ή εκδηλώσεων των φοιτη-

τών και μέχρι δύο ημέρες ανά εξάμηνο, πρέπει να αναπληρώνονται. Αν μία παράδοση μαθήματος δεν 

γίνει εξαιτίας του διδάσκοντος, αυτός οφείλει να μεριμνήσει για την αναπλήρωσή της. Σε περίπτωση 

που για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια) ένας διδάσκων προβλέπεται να απουσιάσει περισσότερο 
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από μία εβδομάδα, η Συνέλευση Τμήματος οφείλει να ορίσει αντικαταστάτη για το διάστημα αυτό ή να 

μεριμνήσει για την επίτευξη της αναπλήρωσης των μαθημάτων.  

4. Για να μπορέσει ένας φοιτητής να εισαχθεί σε μια κατεύθυνση της επιλογής του, θα πρέπει προηγου-

μένως να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 20 μαθήματα των πρώτων 6 εξαμήνων. Αλλαγή κα-

τεύθυνσης επιτρέπεται να γίνει έως 3 φορές συνολικά, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή, 

κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

 

Άρθρο 4: Οδηγός σπουδών 

1. Κάθε Μάιο καταρτίζεται από την Συνέλευση Τμήματος ο ετήσιος Οδηγός Σπουδών, ο οποίος ανακοινώ-

νεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από τη Γραμματεία 

του Τμήματος.  

2. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει: 

i. πληροφορίες για την οργάνωση των σπουδών, 

ii. το Περίγραμμα Προγράμματος  Σπουδών, 

iii. περιγραφές μαθημάτων , 

iv. το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος, 

v. πληροφορίες για τη διοίκηση του Π.Δ.Μ. και του Τμήματος, 

vi. πληροφορίες για τις υποδομές του Τμήματος και των σε λειτουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων, 

vii. χρήσιμες πληροφορίες (όπως πρακτική άσκηση, πρόγραμμα Erasmus), καθώς και οποιαδήποτε πλη-

ροφορία κρίνεται αναγκαία από τη Συνέλευση Τμήματος. 

 

Άρθρο 5: Οργάνωση διδασκαλίας 

1. Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ω-

ρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, με ευθύνη του Προέδρου του, 

ώστε η ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι κατά το δυνατόν συνεχής. Το ωρολόγιο πρόγραμμα 

περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες 

της εβδομάδας, τους διδάσκοντες και τις αίθουσες διδασκαλίας και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία 

εγκαίρως. 

2. Το Τμήμα, έχοντας υπόψη την κατανομή του διδακτικού έργου στους καθηγητές και στους διδάσκοντες, 

μπορεί να αποφασίζει, ανάλογα με τον τύπο της διδασκαλίας των μαθημάτων (διαλέξεις, παραδόσεις, 
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σεμινάρια, φροντιστήρια, ασκήσεις κ.λπ.), τη διαίρεση των ακροατηρίων σε επιμέρους τμήματα, με κρι-

τήρια οριζόμενα από το Τμήμα. Ομοίως, καθορίζει κάθε άλλη λεπτομέρεια της διδακτικής διαδικασίας, 

με σεβασμό στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της διδασκαλίας. Αρμόδιος για την επίβλεψη 

της πλήρους διεξαγωγής όλων των μαθημάτων είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος. 

 

Άρθρο 6: Παρακολούθηση μαθημάτων 

1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, φροντιστηρίων, ασκήσεων, εργαστηρίων κ.λπ. εκ μέρους των φοι-

τητών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Οι φοιτητές 

δικαιούνται προς τούτο να χρησιμοποιούν τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τις βιβλιοθήκες, τα ανα-

γνωστήρια και τον λοιπό εξοπλισμό του Τμήματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τμήματος. 

2. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων, εργαστηρίων και φροντιστηριακών μαθημάτων είναι δυνατόν να 

είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.  

3. Στα μαθήματα ο διδάσκων δύναται να προσδιορίσει εξειδικευμένες υποχρεώσεις των φοιτητών (είδος 

ερευνητικής εργασίας, παρουσία κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, εισηγήσεις). 

4. Ιδιαίτερη μέριμνα καταβάλλεται για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των μαθημάτων από φοιτη-

τές με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Για την παροχή οποιονδήποτε ειδικών διευκολύνσε-

ων είναι απαραίτητο να καταθέτουν έγκαιρα στη Γραμματεία του Τμήματος διαγνωστική έκθεση μαθη-

σιακών δυσκολιών που να έχει εκδοθεί από Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ει-

δικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ, πρώην ΚΔΑΥ) ή αναγνωρισμένου δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού 

Κέντρου ή Σταθμού. Ύστερα από γραπτό αίτημα του ενδιαφερόμενου προς τη Γραμματεία του Τμήμα-

τος, στην αρχή κάθε εξαμήνου, το διδακτικό προσωπικό που εμπλέκεται στα μαθήματα που έχει δηλώ-

σει ο φοιτητής ενημερώνεται σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και με τον δόκιμο 

τρόπο εξέτασής του προς διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

Άρθρο 7: Έλεγχος γνώσεων - Εξετάσεις 

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης γίνεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση 

του γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Ο 

τρόπος εξέτασης, με εξαίρεση των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες και βαθμολόγησης θα πρέπει να 

είναι ίδιος για όλους τους φοιτητές. Εξέταση πέραν της προκαθορισμένης ημερομηνίας, ή με τρόπο δι-

αφορετικό από τον προκαθορισμένο, δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από αίτημα του φοιτητή λόγω 

σοβαρών προβλημάτων υγείας του. 
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2. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την εξέταση των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες. Ύστερα από 

γραπτό αίτημα του ενδιαφερόμενου, η Συνέλευση τμήματος δύναται να προσδιορίσει τον τρόπο εξέτα-

σής του, εάν αυτός δεν ορίζεται σαφώς από την προσκομιζόμενη ειδική διαγνωστική έκθεση από την 

οποία πιστοποιείται και η μαθησιακή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο φοιτητής. Εάν από την ειδική δια-

γνωστική έκθεση προκύπτει η αδυναμία του φοιτητή να λάβει μέρος σε γραπτές εξετάσεις, αυτός α-

παλλάσσεται από πάσης φύσεως γραπτές εξετάσεις και του παρέχεται η δυνατότητα προφορικής εξέ-

τασης. Σε αυτή την περίπτωση η εξέταση γίνεται στην ίδια ύλη, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρό-

γραμμα με τους φοιτητές που εξετάζονται γραπτά. Προς διευκόλυνση των φοιτητών με μαθησιακές δυ-

σκολίες, θα πρέπει να τους παρέχεται ικανός χρόνος πριν την προφορική εξέταση προκειμένου να μελε-

τήσουν τα θέματα των εξετάσεων, να τα κατανοήσουν και να κρατήσουν πρόχειρες σημειώσεις, εάν το 

επιθυμούν. Τις σημειώσεις αυτές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της προφορικής 

εξέτασης. Σε καμία περίπτωση οι πρόχειρες σημειώσεις δεν συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.  

3. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: 

α. Ιανουαρίου, για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, 

β. Ιουνίου, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και 

γ. Σεπτεμβρίου (επαναληπτική), για τα μαθήματα των δύο εξαμήνων. 

Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι κατ' ανώτατο όριο τέσσερεις εβδομάδες. 

4. Το πρόγραμμα των εξετάσεων κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται έναν περίπου μήνα πριν την εξεταστική 

περίοδο. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, αποφασιστεί παράταση στη διδασκαλία του εξαμήνου, γίνεται πα-

ράλληλη μετατόπισή του. Το πρόγραμμα της περιόδου Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται τον Ιούνιο. 

5.  α. Η προσέλευση στην τελική εξέταση κάθε μαθήματος μετά το πέρας του εξαμήνου προϋποθέτει την 

ανειλημμένη ενεργή συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν χαρακτηρισθεί υποχρε-

ωτικές από τον διδάσκοντα και υπάρχει συμβατότητα με την κείμενη νομοθεσία.  

      β. Η τελική βαθμολογία θα λαμβάνει υπόψη τις βαθμολογίες από τις γραπτές ή/και προφορικές 

εξετάσεις ή/και τις εργασίες ή/και τις εργαστηριακές ασκήσεις, με τα ποσοστά που αναφέρονται στον 

Οδηγό σπουδών.  

      γ. Την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου ο διδάσκων αναρτά στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή στην 

πλατφόρμα e-Class τις υποχρεωτικές και προαιρετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τη διαδικασία 

αξιολόγησης του μαθήματος καθώς και κάθε άλλη σχετική με το μάθημα πληροφορία. 

6. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή και επιτήρηση των εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης στην αίθουσα παρίσταται ο διδάσκων του μαθήματος και ως επιτηρητές χρησιμοποιούνται 
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μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., επιστημονικοί συνεργάτες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτη-

τές, υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. καθώς και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος. Η συμπεριφορά των επιτηρη-

τών δεν επιτρέπεται να είναι προσβλητική για την αξιοπρέπεια των εξεταζόμενων. Για τις γραπτές εξε-

τάσεις, κάθε καθηγητής ορίζει τον ελάχιστο και μέγιστο χρόνο διάρκειας.  

 

Άρθρο 8: Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων 

1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις σε φοιτητές που δεν φέρουν μαζί τους κάποιο αποδεικτικό 

της φοιτητικής τους ιδιότητας. Για τον απαιτούμενο έλεγχο στην αρχή της εξέτασης είναι υπεύθυνοι οι 

ορισμένοι ως επιτηρητές και ο διδάσκων του μαθήματος.  

2. Απαγορεύεται η συνεργασία, συνομιλία και η οποιαδήποτε ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των συμ-

μετεχόντων στην εξέταση. 

3. Απαγορεύεται η είσοδος στις αίθουσες που διεξάγεται η εξέταση μετά την έναρξή της και κατά τη διάρ-

κεια αυτής. 

4. Οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, σχετικά με τη 

διάταξή τους στην αίθουσα. 

5. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε είδους βοηθήματος (βιβλία, σημειώσεις κλπ), με εξαίρεση εκεί-

νων που ρητά επιτρέπει ο διδάσκων του μαθήματος. 

6. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, τα οποία θα πρέπει να είναι 

απενεργοποιημένα. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ως αριθμομηχανές. Οποιαδήποτε 

απόπειρα ενεργοποίησης ή χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης θεωρείται προ-

σπάθεια αντιγραφής και συνεπάγεται αυτόματα τον μηδενισμό του γραπτού (σημειώνεται από τους ε-

πιτηρητές). 

7. Τα θέματα των εξετάσεων επιστρέφονται υποχρεωτικά μαζί με το γραπτό του φοιτητή. καθώς και όποια 

κόλλα αναφοράς δόθηκε στον φοιτητή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα θέματα μπορούν να τα πά-

ρουν μαζί τους οι φοιτητές μόνο όσοι φοιτητές παραδίδουν τους με τη λήξη της εξέτασης και μόνο ε-

φόσον το επιτρέψει ο διδάσκων του μαθήματος.  

8. Απαγορεύεται η έξοδος εξεταζόμενου από την αίθουσα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Μπορεί να επι-

τραπεί ολιγόλεπτη έξοδος, μόνο μετά από άδεια του επιτηρητή και λόγω εξαιρετικής ανάγκης. 

9. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται να παραμείνουν λιγότεροι από δύο εξεταζόμενοι φοιτη-

τές στην αίθουσα. 

10. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων μπορεί να ζητηθεί από το τεχνικό προσωπικό του Π.Δ.Μ. ο περιορι-

σμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω των ασύρματων δικτύων των Τμημάτων. 
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11. Οι φοιτητές αποδέχονται τους παραπάνω κανόνες με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.  

12. Σε περιπτώσεις αντιγραφής ή παραβίασης των παραπάνω κανόνων, η Συνέλευση Τμήματος αποφασί-

ζει για την επιβαλλόμενη ποινή.  

 

Άρθρο 9: Βαθμολογία 

1. Η επίδοση στα μαθήματα αξιολογείται με βαθμούς που δίνονται κατά τη διαδικασία ελέγχου των γνώ-

σεων. Κάθε μάθημα ή διπλωματική εργασία βαθμολογείται αυτοτελώς σε ακέραιες μονάδες και ένα 

δεκαδικό ψηφίο. Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτη-

τών είναι δεκαβάθμια (0-10), με ελάχιστο προαγώγιμο βαθμό το 5 και χαρακτηρισμό  Άριστα: 8,50-

10,00, Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49, Καλώς: 5,00-6,49, Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99.  

2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων καταχωρίζονται ηλεκτρονικά για κάθε φοιτητή από τον διδάσκοντα το 

πολύ μέσα σε τέσσερεις εβδομάδες από την εξέταση του μαθήματος, και σε κάθε περίπτωση σε εύλογο 

χρόνο ώστε να μην παρακωλύεται η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων από τους φοιτητές. Οι φοιτητές 

ενημερώνονται για τον βαθμό της εξέτασης από τον προσωπικό τους ιδρυματικό λογαριασμό. 

3. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί από τον διδάσκοντα για τον τρόπο Βαθμολόγησής του, α-

νεξάρτητα από το είδος της εξέτασης. 

4. Αλλαγή καταχωρηθείσας βαθμολογίας δεν επιτρέπεται παρά μόνο με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος, ύστερα από έγγραφη αιτιολόγηση του διδάσκοντος η οποία συνοδεύεται και από το ανα-

βαθμολογημένο γραπτό. 

5. Ο φοιτητής, είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τα μαθήματα στα οποία  δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθ-

μό και επομένως να εξεταστεί σύμφωνα με τις νέες προϋποθέσεις αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ. 

στην ύλη), ή, εφόσον είναι επιλεγόμενα, μπορεί να τα αντικαταστήσει.  

6. Αν ο φοιτητής αποτύχει τρεις ή περισσότερες φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του Κοσμήτορα εξε-

τάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή 

συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύ-

θυνος της εξέτασης διδάσκων.  

7. Διόρθωση βαθμού επιτρέπεται, εφόσον έχει εμφιλοχωρήσει προφανής παραδρομή ή αθροιστικό 

σφάλμα, ύστερα από αίτηση του αρμοδίου διδάσκοντα και απόφαση της Συνέλευσης του  Τμήματος. 

8. Όσοι μετεγγράφονται, ή κατατάσσονται σε οποιοδήποτε εξάμηνο, μπορούν να αναγνωρίζουν μαθήμα-

τα με το ίδιο γνωστικό περιεχόμενο, στα οποία έχουν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό και αυτό αποδει-

κνύεται από την αναλυτική τους βαθμολογία. Για την αναγνώριση αποφασίζει η Συνέλευση Τμήματος, 

μετά από εισήγηση του αρμόδιου διδάσκοντα, ο οποίος οφείλει να λάβει υπόψη του στην εισήγησή 
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του, τα ECTS του μαθήματος, την ύλη διδασκαλίας και όποια άλλη πληροφορία κρίνει σημαντική για τη 

λήψη της απόφασης αναγνώρισης ή μη του μαθήματος. Ο βαθμός, που λαμβάνουν οι φοιτητές, σε πε-

ρίπτωση αναγνώρισης του μαθήματος, είναι ο ίδιος προβιβάσιμος βαθμός με τον αναγραφόμενο στην 

αναλυτική βαθμολογία. 

9. Για όσους έχουν παρακολουθήσει διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγ-

ματικής φοίτησης ο χρόνος του προγράμματος, οι πιστωτικές μονάδες και η αντίστοιχη βαθμολογία, η 

οποία μετατρέπεται στην προαναφερόμενη βαθμολογική κλίμακα. 

 

Άρθρο 10: Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές 

1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές στηρίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομο-

θεσία, στην ανώνυμη ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίου για κάθε μάθημα που διδάχθηκε, σε 

κάθε εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους. Η αξιολόγηση συντονίζεται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολό-

γησης (ΟΜ.Ε.Α.) του οικείου Τμήματος, εποπτεύεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και πραγματοποι-

είται σύμφωνα με τους τύπους και τη διαδικασία που ορίζει η Α.ΔΙ.Π. για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι-

δρύματα. Η περίοδος πραγματοποίησης της αξιολόγησης γνωστοποιείται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π στους φοιτη-

τές μέσω email και ανάρτηση ανακοινώσεων στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος. Τον συντονι-

σμό και την παρακολούθηση όλων των σχετικών με την υλοποίηση της αξιολόγησης ενεργειών, καθώς 

και την όλη διαδικασία επεξεργασίας κ.λπ. του ερωτηματολογίου διαχειρίζεται η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύμα-

τος. Αμέσως μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου, ο κάθε διδάσκων λαμβάνει γνώ-

ση των αναλυτικών αποτελεσμάτων που αφορούν τα μαθήματά του.  

 

Άρθρο 11: Διπλωματική εργασία  

1. Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) εκπονείται από τους φοιτητές του τμήματος στον τελευταίο χρόνο των 

σπουδών τους. Η επιτυχής διεκπεραίωση της Δ.Ε., υπό την επίβλεψη μελών Δ.Ε.Π.  του τμήματος, απο-

τελεί απαραίτητη, ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος του Ηλεκτρο-

λόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κάθε Δ.Ε. εκ-

πονείται από ένα ή δυο άτομα. Σε περίπτωση που εκπονείται από δυο άτομα θα πρέπει να καταθέτο-

νται δυο ξεχωριστά κείμενα, και να βαθμολογείται το κάθε κείμενο ξεχωριστά. 

2. Η διπλωματική εργασία εκπονείται σε στενή συνεργασία και καθοδήγηση του φοιτητή από ένα επι-

βλέποντα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 

Ο επιβλέπων μπορεί να ορίζει ένα συνεπιβλέποντα κατά την αίτηση ανάληψης Δ.Ε.. Για λόγους ομαλό-
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τητας των διαδικασιών, θέματα που προτείνονται και επιβλέπονται από μέλη που δεν ανήκουν στο 

μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος (όπως συμβασιούχοι διδάσκοντες, μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. 

άλλων Τμημάτων) απαιτούν έναν συνεπιβλέποντα μέλος Δ.Ε.Π. του τμήματος, που ορίζεται κατά την 

αίτηση ανάληψης Δ.Ε..  

3. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να αναλάβουν Δ.Ε. μετά την ολοκλήρωση των 8 πρώτων εξαμήνων των 

σπουδών τους και εφόσον ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων που οφείλουν δεν υ-

περβαίνει τα 50 ECTS. Στον αριθμό αυτό δεν προσμετρώνται τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου. 

4. Η διαδικασία ανάθεσης γίνεται κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. ανα-

κοινώνει τουλάχιστον 2 θέματα. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. είναι και ο επιβλέπων στο θέμα που έχει προτείνει 

και ένας από τους εξεταστές. Τα θέματα αναρτώνται στον ιστοχώρο του Τμήματος ή στις προσωπικές 

σελίδες των μελών του. Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν Δ.Ε. καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήμα-

τος το έντυπο ανάληψης διπλωματικής με τον τίτλο και τον επιβλέποντα καθηγητή, το οποίο το υπο-

γράφει ο επιβλέπων ή οι επιβλέποντες. 

5. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποφασίσει να αλλάξει θέμα και επιβλέποντα, θα πρέπει υποχρεωτικά 

να ενημερώσει πρώτα τον προηγούμενο επιβλέποντα και στη συνέχεια να προβεί σε νέα αίτηση ανά-

ληψης Δ.Ε. στην περίοδο που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να έχει πε-

ράσει ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ανάμεσα σε δυο διαδοχικές δηλώσεις Δ.Ε. του ίδιου φοιτητή. 

6. Οι Δ.Ε. που ολοκληρώνονται με επιτυχία, κατατίθενται στη Γραμματεία σε ημερομηνίες που ανακοινώ-

νονται για να παρουσιαστούν και να εξεταστούν. 

7. Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης Δ.Ε. είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια εκ-

πόνησης. Ο επιβλέπων, όμως μπορεί να αιτηθεί προς Συνέλευση Τμήματος την ακύρωση της ανάθεσης 

από τη Γραμματεία, αν δεν υπάρχει πρόοδος στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας από τον φοι-

τητή και έχει παρέλθει τουλάχιστον 1 έτος από την έναρξή της. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, ο επι-

βλέπων μπορεί να παραχωρήσει άδεια πρόσβασης εκτός διδακτικών ωρών στο εργαστήριό του. Στην 

περίπτωση αυτή ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου και την προ-

σωπική του ασφάλεια. 

8. Η Δ.Ε. πρέπει να αποτελεί προϊόν πρωτότυπου συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και 

τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και να στοχεύει 

στην προαγωγή τους. Η Δ.Ε. εκπονείται σε στενή συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και ο φοιτη-

τής οφείλει να τον ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο ή τα προβλήματα που 

έχει. 

9. Η Δ.Ε. μπορεί να ανήκει σ’ ένα από τα εξής είδη: 

• ερευνητική εργασία, 
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• αντιμετώπιση πρωτότυπου προβλήματος εφαρμογής, 

• συστηματική και σε βάθος βιβλιογραφική κριτική ανασκόπηση ενός θέματος. 

      Ανεξάρτητα από το είδος της Δ.Ε., ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό της είναι η πρωτοτυπία. Η πρωτοτυπία 

είναι δυνατόν να αναφέρεται στην: 

• κάλυψη βιβλιογραφικού κενού (π.χ. παραγωγή νέας θεωρίας ή/και νέων δεδομένων), 

• αποτελεσματική τροποποίηση μιας θεωρητικής ανάλυσης, 

• επιτυχή επίλυση ενός πρωτότυπου προβλήματος, 

•τροποποίηση ή/και συμπλήρωση των χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών επίλυσης ενός 

προβλήματος, 

• εξαγωγή νέων συμπερασμάτων.  

10.   Το κείμενο στην Δ.Ε. θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα και επιστημονικότητα, δομή κι ορ-

γάνωση, γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια, πρωτοτυπία και δημιουργικότητα. Η εργασία αναμένεται να 

συνιστά ένα λογικά οργανωμένο κείμενο με μεγάλη εσωτερική συνοχή και πρωτοτυπία, στο οποίο η 

αλληλουχία των πληροφοριών και των επιχειρημάτων (από την εισαγωγή έως και τα συμπεράσματα) να 

είναι αποτελεσματική και ευρηματική, ενώ οι μεταξύ τους συνδέσεις να είναι ισχυρές. Το όλο κείμενο 

καλείται να χαρακτηρίζεται από επιστημονική πειθώ και να εγείρει νέες προσεγγίσεις στον επιστημονι-

κό διάλογο. Απαραίτητη είναι η απουσία γραμματικών, ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, σε βαθ-

μό που να μπορεί να ειπωθεί πως, ως γραπτό κείμενο, η εργασία έχει δημοσιεύσιμο επίπεδο. Το κείμε-

νο της Δ.Ε. θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις ακόλουθες οδηγίες: 

 Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική  γλώσσα.  

 Η βιβλιογραφία πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο Vancouver ή το πρότυπο Harvard ή το πρότυπο του 

περιοδικού ΙΕΕΕ. 

 Όλες οι απαραίτητες αναφορές στο κείμενο παρουσιάζονται στο τέλος της εργασίας στο ειδικό τμήμα 

που ονομάζεται «Βιβλιογραφία», 

 Η ράχη του κειμένου προαιρετικά να έχει τον τίτλο, το ονοματεπώνυμο στο πάνω μέρος και τη χρονο-

λογία στο κάτω. 

 Όταν χρησιμοποιούνται διαγράμματα, εικόνες ή πίνακες τα οποία δεν προκύπτουν από τα αποτελέσμα-

τα της Δ.Ε., πρέπει να αναφέρεται και η πηγή τους, 

 Η δομή του κειμένου είναι η εξής: 

I) Εξώφυλλο  

    Το εξώφυλλο της εργασίας δεν ακολουθεί κάποιο σχεδιαστικό πρότυπο. Θα πρέπει όμως να 

αναγράφονται υποχρεωτικά οι παρακάτω πληροφορίες: Πανεπιστήμιο, Τμήμα, “Διπλωματική Εργασία”, 
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τίτλος στα ελληνικά, όνομα φοιτητή, μήνας & έτος εκτύπωσης/παρουσίασης, πόλη, όνομα επιβλέποντα. 

Δεν επιτρέπεται εξώφυλλο στην αγγλική γλώσσα, εκτός αν όλη η διπλωματική εργασία είναι στα 

αγγλικά. Όμως, μπορεί ο φοιτητής να προσθέσει μια 2η σελίδα μετά το ελληνικό εξώφυλλο, με το 

αντίστοιχο αγγλικό. Ασφαλώς, το εξώφυλλο θα πρέπει να διατηρεί μια σοβαρότητα, και να μην έχει 

περιττά στοιχεία (π.χ. comics ή φωτογραφία του φοιτητή). Δεν επιτρέπονται τα στοιχεία του εξωφύλλου 

να είναι όλα ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

II) Μια σελίδα τίτλου, που επαναλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με το εξώφυλλο, 

III) Περίληψη στα ελληνικά (το πολύ μία σελίδα) και λέξεις κλειδιά, 

IV) Περίληψη στα αγγλικά (το πολύ μία σελίδα) και λέξεις κλειδιά, 

V) Σελίδα Πνευματικών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο:  

Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Δηλώνω ρητά ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του 

Ν.1256/1982 η παρούσα Διπλωματική Εργασία με τίτλο: 

“_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________” 

καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν 

στο πλαίσιο αυτής της εργασίας και αναφέρονται ρητώς μέσα στο κείμενο που συνοδεύουν και 

η οποία έχει εκπονηθεί στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του μέλους του Τμήματος κ. 

_________________________________, αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας 

και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής 

ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές 

αναφορές και μόνον. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, αρχεία ή / και πηγές 

άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η 

σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη 

περιγραφή. 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή 

τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για 

σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να 

αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για 

κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα 
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συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και μόνο. 

Copyright (C) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή & Επιβλέποντα, Ημερομηνία 

Υπογραφή Φοιτητή  

 

VI) Προαιρετικά ακολουθούν ευχαριστίες, 

VII) Σελίδα περιεχομένων (προτείνεται η αυτόματη δημιουργία των περιεχομένων με το σχετικό 

εργαλείο που έχει κάθε σύγχρονος επεξεργαστής κειμένου), 

VIII) Επεξήγηση συντομογραφιών, 

IX) Κεφάλαια θεματικών ενοτήτων, 

X) Παραρτήματα, 

XI) Βιβλιογραφικές Αναφορές. 

11.  Το τελικό κείμενο της διπλωματικής εργασίας ελέγχεται από τον επιβλέποντα με τη χρήση του λογισμι-

κού turnitin το οποίο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση λογοκλοπής. Ο επιβλέπων θα πρέπει να επιλέ-

ξει την προβολή κειμένου (Text-only Report) και να εκτυπώσει την πρώτη σελίδα για να τη δώσει στο 

φοιτητή (ή εναλλακτικά, να αποθηκεύσει ως PDF το Text-only Report, και να το στείλει στο φοιτητή για 

να εκτυπώσει αυτός την πρώτη σελίδα). Η πρώτη σελίδα του Text-only Report, αναφέρει το ποσοστό 

λογοκλοπής, που πρέπει να είναι σύμφωνο με το ποσοστό που έχει ορίσει το Τμήμα, στον Κανονισμό 

Λογοκλοπής Εργασιών. Η πρώτη σελίδα παραδίδεται υποχρεωτικά κατά την κατάθεση της αίτησης εξέ-

τασης στη Γραμματεία, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

12. Οι υποψήφιοι διπλωματούχοι που έχουν λάβει την έγκριση του επιβλέποντα, καταθέτουν (α) αίτηση 

στη Γραμματεία του Τμήματος (βρίσκεται στο Παράρτημα αυτού του κανονισμού) εντός των ημερομη-

νιών που ανακοινώνονται, (β) μαζί με 2 έντυπα αντίγραφα του κειμένου της ΔΕ (1 για τον επιβλέποντα 

και 1 για τη βιβλιοθήκη), (γ) 1 ψηφιακό αντίγραφο σε οπτικό δίσκο (CD) για τη βιβλιοθήκη, ο οποίος 

περιλαμβάνει εκτός από το κείμενο και τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από το φοιτητή κατά την εκπό-

νηση της ΔΕ, όπως πηγαία αρχεία, αρχεία μετρήσεων κ.α., (δ) την πρώτη σελίδα του Text-only report 

από το λογισμικό turnitin , που αναγράφεται το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης κειμένων, και (ε) το έ-

ντυπο παράδοσης της διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το με αρ. 

πρωτ. 3816/17-3-2017 (της Συγκλήτου του ΠΔΜ) έγγραφο οδηγιών κατάθεσης εργασιών στο Dspace. Η 

δαπάνη εκτύπωσης καλύπτεται από το φοιτητή. 

13. Οι φοιτητές που κάνουν εμπρόθεσμη αίτηση παρουσιάζουν δημόσια τις Δ.Ε., σε σχετική ημερομηνία 

που διοργανώνει το Τμήμα τρεις φορές το χρόνο (Οκτώβριο, Μάρτιο, Ιούλιο). Όλες οι Δ.Ε. παρουσιάζο-
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νται και εξετάζονται την ίδια μέρα, εφόσον είναι χρονικά εφικτό, σύμφωνα με το πρόγραμμα που κα-

ταρτίζει η Γραμματεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ύστερα από αίτημα του επιβλέποντα προς τη 

Συνέλευση Τμήματος, η παρουσίαση της Δ.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετική ημερομηνία. 

Η ημερομηνία παρουσίασης δημοσιοποιείται μέσω των έντυπων και διαδικτυακών ανακοινώσεων του 

Τμήματος.  

14. Η Δ.Ε. εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή: από τον επιβλέποντα καθηγητή και δυο ακόμη συνεξετα-

στές σχετικούς με το αντικείμενο της ΔΕ που έχει προτείνει ο επιβλέποντας. Κατά την παρουσίαση της 

ΔΕ πρέπει να παρευρίσκονται όλοι στο χώρο με φυσική παρουσία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ό-

ταν το Τμήμα λειτουργεί σε καθεστώς τηλεργασίας/τηλεκπαίδευσης) ή ύστερα από αίτημα μέλους της 

εξεταστικής επιτροπής προς τη Συνέλευση, επιτρέπεται και η τηλε-παρουσία (π.χ. ePresence ή Zoom ή 

Skype). Ως βαθμός της ΔΕ δίνεται ο μέσος όρος των τριών παραπάνω βαθμολογητών. Σε περίπτωση που 

ο βαθμός της διπλωματικής δεν είναι προβιβάσιμος, ο φοιτητής μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στο 

θέμα ή να αιτηθεί αλλαγή θέματος. Οι συνεξεταστές μπορεί να είναι και διδάσκοντες που συνεπίβλε-

ψαν το θέμα. Επίσης μπορεί να είναι ερευνητές, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Ιδρυμάτων, ή διακεκριμένοι επι-

στήμονες. Οι εξεταστές θα πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. 

15.  Η βαθμολόγηση των διπλωματικών εργασιών γίνεται με βάση τα ακόλουθα γενικά κριτήρια κατά σειρά 

σπουδαιότητας: 

• Στοιχεία πρωτοτυπίας (επιθυμητό) και συνεισφορά στην ευρύτερη γνωστική περιοχή. 

• Βαθμός επίτευξης των προδιαγεγραμμένων στόχων. 

• Ποιότητα του έργου. 

• Ποσότητα του έργου. 

• Αρτιότητα κειμένου. 

• Προφορική παρουσίαση.  

• Γνώση του αντικειμένου κατά τις προφορικές ερωτήσεις εξέτασης. 

• Επιμέλεια και εμφάνιση. 

16.  Θέματα ερμηνείας του παρόντος κανονισμού εκπόνησης διπλωματικών εργασιών κατά την εφαρμογή 

του, καθώς και θέματα που δεν καλύπτονται από αυτόν θα αντιμετωπίζονται από τη Συνέλευση Τμήμα-

τος. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ρωτήσει εγγράφως το Τμήμα και θα λάβει απάντηση από την επόμε-

νη Συνέλευση.  

17. Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. 

Οι διπλωματικές εργασίες προστατεύονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί  των 

πνευματικών δικαιωμάτων. Η διπλωματική εργασία αποτελεί προϊόν συνεργασίας του φοιτητή και των 
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μελών Δ.Ε.Π. που επιβλέπουν την εκπόνησή της στο Π.Δ.Μ. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν και τα 

πνευματικά δικαιώματα στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας σε 

επιστημονικά περιοδικά καθώς και στις ανακοινώσεις τους σε επιστημονικά συνέδρια. Στις 

δημοσιεύσεις αυτές τηρείται η επιστημονική δεοντολογία. Η διπλωματική εργασία και ότι άλλο έχει 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εκπόνησης ή θα προκύψει από αυτήν, όπως τα πιθανά δικαιώματα 

ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης, προστατεύονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στον φοιτητή, τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν επιβλέψει και 

αναφέρονται στη δήλωση ανάθεσης της διπλωματικής εργασίας, και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στη λίστα των 

ατόμων που έχουν πνευματικά δικαιώματα μπορεί να προστεθούν και άλλοι διδάσκοντες (π.χ. Π.Δ. 

407/80) ή άλλα άτομα ή ερευνητικά ιδρύματα που έχουν συμβάλει δημιουργικά στην επιτυχή 

ολοκλήρωσή της Δ.Ε., ύστερα από έγκριση της Συνέλευσης. 

Ο φοιτητής θα πρέπει να τοποθετήσει μια σελίδα στην οποία θα αναφέρεται το κείμενο της σελίδας 

πνευματικών δικαιωμάτων. Με την αίτηση ανάληψης της Δ.Ε. ο φοιτητής συμφωνεί ότι τα πνευματικά 

δικαιώματα της εργασίας ανήκουν στον ίδιο, στον ή στους επιβλέποντες και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που δημοσιευτεί τμήμα της Δ..Ε 

ή ολόκληρη η Δ.Ε. σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται 

το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο. 

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας και την επιτυχή εξέτασή της, οφείλει, κατά 

την παράδοση της εργασίας στη Γραμματεία, να επισυνάψει και σχετικό υλικό σε οπτικό δίσκο που έχει 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εκπόνησης, όπως πηγαίος κώδικας, σχήματα, βάσεις δεδομένων, αρχεία 

μετρήσεων κτλ. 

Σε περίπτωση χρηματοδοτούμενης έρευνας, μπορεί να μην εκχωρηθεί το δικαίωμα πνευματικής 

ιδιοκτησίας της διπλωματικής εργασίας, αλλά μόνο το δικαίωμα χρήσης/εκμετάλλευσης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας (δεδομένα, μελέτες, προγράμματα, εφαρμογές, πρωτότυπα, κλπ.) στον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο ή/και χρηματοδότη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση μεταξύ του 

Πανεπιστημίου και του παραγγέλοντα φορέα.  

18. Σχετικά με τη σημασία της λογοκλοπής 

Η λογοκλοπή αναφέρεται ως η ιδιοποίηση ή κλοπή ξένης πνευματικής δημιουργίας με ανήθικο ή 

παράνομο τρόπο. Λογοκλοπή αποτελεί η οικειοποίηση ενός έργου, μιας ιδέας, μιας εικόνας, κλπ. χωρίς 

να γίνεται σχετική αναφορά στον δημιουργό, άσχετα αν υπάρχει ή όχι πρόθεση. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ως λογοκλοπή θεωρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις: 
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• Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου από έντυπη ή ηλεκτρονική πηγή, χωρίς χρήση εισαγωγικών και 

χωρίς παράθεση της πηγής, 

• Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου με χρήση εισαγωγικών, αλλά χωρίς παράθεση της πηγής, 

• Οικειοποίηση ιδέας ή παράφραση κειμένου, χωρίς παράθεση της πηγής, 

• Μετάφραση και οικειοποίηση ξενόγλωσσου κειμένου, χωρίς παράθεση της πηγής, 

• Χρήση εικόνων, φωτογραφιών, κ.λπ. από το Διαδίκτυο, χωρίς παράθεση της πηγής. 

Η λογοκλοπή δεν επιτρέπεται σε κανένα κείμενο, και ιδιαίτερα σε ακαδημαϊκά κείμενα όπως μια ΔΕ. Σε 

περίπτωση που ο επιβλέπων ή το Τμήμα ανακαλύψουν ότι το κείμενο είναι προϊόν λογοκλοπής ή 

περιέχει τέτοια στοιχεία και παρουσιάζονται ως πρωτότυπα κείμενα ή εικόνες του φοιτητή, τότε θα 

εξεταστεί από τη Συνέλευση Τμήματος και αναλόγως της σοβαρότητας μπορεί να επιβληθούν μέτρα 

όπως: 

• επανα-συγγραφή των τμημάτων του κειμένου ή όλης της εργασίας, 

• αλλαγή θέματος Δ.Ε., κ.α. 

 

Άρθρο 12: Βαθμός – κτήση διπλώματος  

1. Το δίπλωμα πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών και αναγράφει βαθμό με ακρίβεια 

δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Η κλιμάκωση των βαθμών γίνεται σύμφωνα με την παραπάνω αναφορά 

(άρθρο 9, παράγραφος 1).  

2. Ο βαθμός του διπλώματος προκύπτει, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στον Ο-

δηγό Σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής συμπληρώνει τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μο-

νάδων που απαιτείται για τη λήψη του διπλώματος. Ο φοιτητής δικαιούται να εξετασθεί σε επιπλέον 

επιλεγόμενα μαθήματα, ο βαθμός των οποίων θα αντικαθιστά χαμηλότερους βαθμούς άλλων επιλεγό-

μενων μαθημάτων. 

 

Άρθρο 13: Ορκωμοσία 

1. Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους, ορκίζονται ενώπιον του Πρύτανη, του Κο-

σμήτορα και του Προέδρου του Τμήματος. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχούς 

αποπεράτωσης των σπουδών, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου πτυχιακού 

τίτλου. Πριν από την ορκωμοσία είναι δυνατόν να παρέχεται στους αποφοίτους σχετική βεβαίωση για 

την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Η ορκωμοσία γίνεται σε τελετή, με απαραίτητη την παρου-

σία των αποφοίτων, μετά το πέρας των εξετάσεων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε ημερο-
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μηνίες που ορίζονται από τον Κοσμήτορα σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων. 

2. Για όσους δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου επιτρέπεται επίκληση της τιμής και συ-

νείδησης. 

3. Το πιστοποιητικό διπλώματος υπογράφεται από τον Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη 

σφραγίδα του Τμήματος. Κάθε διπλωματούχος δικαιούται να λάβει δωρεάν δύο πιστοποιητικά διπλώ-

ματος, ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και ένα παράρτημα διπλώματος. 

4. Η μεμβράνη του διπλώματος υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Τμή-

ματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Τμήματος. Προκειμένου να χορηγηθεί μεμβράνη διπλώμα-

τος, πρέπει ο φοιτητής να καταθέσει στη Γραμματεία σχετικό παράβολο της Οικονομικής Υπηρεσίας, το 

ύψος του οποίου ορίζεται από τη Σύγκλητο. Ο τύπος της μεμβράνης του διπλώματος ορίζεται από τον 

Οργανισμό του Ιδρύματος.  

 

Άρθρο 14: Διδακτικά βιβλία και βοηθήματα 

1. Η παροχή διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων στους προπτυχιακούς φοιτητές γίνεται σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων μέσω του πληροφο-

ριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ». 

2. Η Γραμματεία καταχωρεί τα εγκεκριμένα βιβλία και βοηθήματα στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟ-

ΞΟΣ», από όπου τα επιλέγει ο φοιτητής. Διδακτικά βιβλία και βοηθήματα παρέχονται και σε όσους επι-

λέγουν μαθήματα από άλλα Τμήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους.  

 

Άρθρο 15: Άλλα δικαιώματα και καθήκοντα προπτυχιακών φοιτητών  

1. Οι φοιτητές διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το πρό-

γραμμα σπουδών του Τμήματος. Συνεργάζονται με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό για τις εκ-

παιδευτικές και ερευνητικές τους ανάγκες, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται από τους διδάσκο-

ντες στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Απευθύνονται στον Προέδρο και στον Κοσμήτορα του 

Τμήματος και της Σχολής για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους. Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να απονέ-

μει διακρίσεις και βραβεία σε φοιτητές. 

2. Δικαιούνται, επίσης, να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος. Η απάντηση στις αιτήσεις 

αυτές δίνεται σε εύλογο χρόνο, γραπτώς ή προφορικώς, από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Οι Γραμμα-

τείες οφείλουν να δέχονται τους φοιτητές κάθε εργάσιμη ημέρα, κατ’ ελάχιστον επί δύο ώρες, προκει-

μένου να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, να δέχονται αιτήσεις κ.λπ., σύμφωνα με την κείμενη 
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πανεπιστημιακή νομοθεσία και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου. 

3. Οι φοιτητές συμμετέχουν, δια των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων τους, ενεργώς στις διοικητικές 

δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων, συμβάλλοντας στην οργάνωση και λειτουργία των διοικητι-

κών και εκπαιδευτικών διαδικασιών του Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα. Η διάθεση αι-

θουσών για φοιτητικές εκδηλώσεις γίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, με έγκαιρη ειδοποίηση του 

διδάσκοντος στη συγκεκριμένη αίθουσα, και πάντα λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να μη χάνονται μαθή-

ματα. Οι αίθουσες που διατίθενται πρέπει να παραδίδονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, ώστε να συ-

νεχιστούν απρόσκοπτα οι άλλες λειτουργίες του Τμήματος, της Σχολής ή του Πανεπιστημίου. 

4. Οι φοιτητές επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, όποτε προσέρχονται στη Γραμματεία ή στις 

εξετάσεις. Πριν από την ορκωμοσία τους παραδίδουν στη Γραμματεία του Τμήματος την ακαδημαϊκή 

ταυτότητα και το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης. 

5. Βάσει του ισχύοντος νόμου, απαγορεύεται ρητά σε όλους τους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής το κά-

πνισμα, τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές και εργαζόμενους. 

 

Άρθρο 16: Σίτιση 

Στους φοιτητές του Π.Δ.Μ. παρέχεται δωρεάν σίτιση στην Πανεπιστημιακή Λέσχη, σύμφωνα με τα 

κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και με αποφάσεις της 

Πρυτανείας. 

 

Άρθρο 17: Υγειονομική περίθαλψη 

1. Η υγειονομική περίθαλψη στους φοιτητές του Τμήματος παρέχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Κάθε φοιτητής κατά την εγγραφή του στο Τμήμα μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση φοιτητικού βιβλιαρίου 

περίθαλψης, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα. 

2. Πιο συγκεκριμένα, υγειονομική περίθαλψη δικαιούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι αλλοδαποί 

φοιτητές που επισκέπτονται το Τμήμα στο πλαίσιο των διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Άρθρο 18: Χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

1. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Τμήματος από τους φοιτητές γίνεται με 

σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του προγράμματος σπουδών, σε συνεργασία με το διδακτικό 

προσωπικό.  

2. Η χρήση των εγκαταστάσεων του Τμήματος από μη πανεπιστημιακούς φορείς επιτρέπεται μόνον 

κατόπιν άδειας του Κοσμήτορα. 
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2. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 

Άρθρο 1 

Γενικές Αρχές 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπούν στην προαγωγή της Γνώσης μέσω της πρωτότυπης 

επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα 

αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την 

ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο 

επιστημονικό κλάδο. 

Η εφαρμογή του Κανονισμού αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή εξέλιξη και 

επιτυχή ολοκλήρωση διδακτορικού ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης. Στον παρόντα Κανονισμό 

αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμό 36/12-2-2020). 

 Το Τμήμα παρέχει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα. Οι όροι και 

οι προϋποθέσεις του κανονισμού διδακτορικών σπουδών ισχύουν εξίσου ανεξαρτήτως της επιλεχθείσας 

γλώσσας από τους υποψήφιους διδάκτορες, εκτός αν γίνεται ειδική αναφορά για την επιλεγείσα γλώσσα. 

Το Τμήμα υποχρεούται να προσφέρει το μάθημα Μεθοδολογία  της Έρευνας και στις δυο γλώσσες, εφόσον 

υπάρχουν υποψήφιοι διδάκτορες σε κάθε περίπτωση.          

 

Άρθρο 2 

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο 

   Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των εν ισχύ 

ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων. 

 

Άρθρο 3 

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

• Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος 

της αλλοδαπής με Βαθμό αποφοίτησης μεγαλύτερο από ή ίσο με έξι και μισό (6.5) στην κλίμακα 0-10 και 
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κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως 

ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

• Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 

4485/2017 ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων πενταετούς φοίτησης, με Βαθμό 

αποφοίτησης μεγαλύτερο από ή ίσο με έξι και μισό(6.5) στην κλίμακα0-10. 

• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ., εάν 

ικανοποιούνται οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Είναι απόφοιτοι συναφούς Τμήματος Α.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης. 

β) Έχουν Βαθμό Πτυχίου μεγαλύτερο από ή ίσο με επτά (7) στην κλίμακα 0-10 ή έχουν μία τουλάχιστον 

δημοσίευση, σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, σε διεθνές 

επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κριτές. 

Οι  υποψήφιοι  αυτής  της  κατηγορίας  οφείλουν  να παρακολουθήσουν  και  να  εξεταστούν  επιτυχώς  σε 

προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τα οποία 

εισηγείται η Τριμελής Επιτροπή και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος. 

• Είναι αλλοδαποί πτυχιούχοι με πτυχίο ισοδύναμο των ημεδαπών υποψηφίων. 

 

 

Άρθρο 4 

Χρονική διάρκεια 

Για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) κατόχων Δ.Μ.Σ. και τους κατόχους ενιαίου και 

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ή συναφών Τμημάτων πενταετούς φοίτησης, η 

χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη 

ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι 

Δ.Μ.Σ., το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος ανέρχεται στα τέσσερα (4) 

τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. 

Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη 

από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να 

παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, το οποίο εισηγείται η Τριμελής Επιτροπή, μετά από αίτηση του/της 

υποψηφίου/ας, και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος. 

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί αναστολής, μέγιστης συνολικής χρονικής διάρκειας δύο 

(2) ετών, η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
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Επιτροπής και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής 

αίρεται η ιδιότητα του/ της υποψήφιου διδάκτορα και τα εξ ’αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της 

αναστολής δεν προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. 

 

Άρθρο 5 

Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις 

Υποψηφίων Διδακτόρων 

5.1 Δικαιώματα/Παροχές 

Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για 

τους/τις φοιτητές/τριες του β’ κύκλου σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική 

υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, κ.α. 

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες  διδάκτορες  διατηρούν δικαιώματα  πρόσβασης,  δανεισμού  και  χρήσης  των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή 

του Διδακτορικού Διπλώματος. 

5.2 Υποχρεώσεις 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

Η ανανέωση θα πραγματοποιείται με την κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου, όπως περιγράφεται στο 

άρθρο 10 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.  

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της διδακτορικής τους έρευνας σε 

σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συμμετέχουν επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία του 

Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο εφόσον τους ανατεθεί εκπαιδευτικό έργο με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα Μεθοδολογία  της έρευνας 

ή να απαλλαγούν κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης Τμήματος.   

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 

Ο/η υποψήφιος/α 
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Ο/Η υποψήφιος/α που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Τμήμα υποβάλλει δύο (2) φορές 

τον χρόνο, Φεβρουάριο και Οκτώβριο, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από 

τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

2) Τίτλους σπουδών. 

3)  Βεβαιώσεις  ισοτιμίας  και  αντιστοιχίας  από  το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται. 

4) Πιστοποιητικό αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών. 

5) Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ. Για όσους επιλέξουν 

την Αγγλική Γλώσσα το αποδεικτικό πρέπει να είναι άριστης γνώσης.  

6) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές. 

7) Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, 

γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία. 

8) Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά 

ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.λπ.). 

Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, η 

οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της 

Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής 

Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο άρθρο 8 του παρόντος 

Κανονισμού. 

Το Τμήμα 

Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν 

υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε 

Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη 

τον/την υποψήφιο/α. 

Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο 

οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

προκειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/ή 

δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της 

Συνέλευσης του Τμήματος. 

Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει 

αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η 

γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται 

να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψήφιου/ας, την 
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παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με την επιστημονική έρευνα 

υποχρεώσεις. 

Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, καθώς επίσης και αλλαγή στη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αλλαγή θέματος στην υπό εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή, 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 

και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή θέματος οδηγεί σε 

νέο επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντα Κανονισμού. 

Σημειώνεται ότι το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες αναρτώνται 

ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. 

Οι θέσεις προκηρύσσονται δύο (2) φορές τον χρόνο, Φεβρουάριο και Οκτώβριο, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 38 του ν. 4485/2017 ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο η Συνέλευση του Τμήματος. 

 

      Άρθρο 7 

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν τα μέλη ΔΕΠ A’ Βαθμίδας, αναπληρωτή και 

επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α’, Β ’ή Γ’ Βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα (του άρθρου 

13Α του ν. 4310/2014 και τις προβλέψεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4485/2017) συμπεριλαμβανομένων 

των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος ΙατροΒιολογικών Ερευνών της 

Ακαδημίας Αθηνών. 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η επιΒλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 45485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει 

Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και 

συγγραφή της. 

3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ 

α’ Βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι., ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των 

Βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των 

ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος ΙατροΒιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές 

γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ, τα οποία είναι σε άδεια. 
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Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες 

βαθμίδες του Τμήματος. 

Ο ανώτατος αριθμός επιβλεπόμενων Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ είναι οκτώ (8) στο σύνολο, 

είτε με επίβλεψη είτε με συνεπίβλεψη. Στην περίπτωση συνεπίβλεψης προβλέπεται Ειδικό Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας όπως καθορίζεται στο Άρθρο 9. 

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει  ή  διαπιστωμένα  αδυνατεί  να  τελέσει  χρέη 

επιΒλέποντος/ουσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις 

περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες 

παραγράφους, κατόπιν αίτησης του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του/της νέου/ας 

προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν χρέη επιΒλέποντος/ουσας, ακόμη και καθ’ 

υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων. 

5. Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, 

συνεχίζει να τελεί χρέη επιΒλέποντος/ουσας των Διδακτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος 

απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Διδακτορικής 

Διατριβής. 

6. Μετά τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,  η  Γραμματεία  του  Τμήματος  οφείλει  να 

αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας 

Διδάκτορα, τον τίτλο και σύντομη περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής, το όνομα του/της 

επιβλέποντος/ουσας και των άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

7. Για την λειτουργία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα ορίζεται 

Συμβουλευτική Επιτροπή  αποτελούμενη από μέλη τα οποία είναι Καθηγητές ή Ερευνητές Ξένων 

Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Έρευνας της βιομηχανίας.  

 

Άρθρο 8 

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με Συνεπίβλεψη 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017, με Τμήματα Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 

του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 

Αθηνών και του Ιδρύματος ΙατροΒιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών 

με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., 

προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται. 
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Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι δυνατό, επίσης, να συνεργάζεται 

με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την 

εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή 

χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται. 

 

Άρθρο 9 

Διαδικασία Εκπόνησης 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατ’ έτος παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτή αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της 

Διδακτορικής του/ της Διατριβής. Η μη υποβολή έκθεσης προόδου ισοδυναμεί με αρνητική εισήγηση. 

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή 

Συμβουλευτική Επιτροπή και των εκθέσεων προόδου, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα, αφού διαβιβαστούν, διά της Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας ενθαρρύνεται με ενέργειες του Τμήματος και της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής να εκπονήσει μέρος της Διδακτορικής  για  6 μήνες σε συνεργαζόμενο φορέα στο εξωτερικό.   

   Άρθρο 10 

Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής 

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει 

αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και 

αξιολόγηση της. Αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση εκπόνησης και την δημόσια υποστήριξη της 

Διδακτορικής Διατριβής είναι α) η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με 

κριτές και β) δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή του υποψήφιου 

διδάκτορα σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO 

(Scopus). 

Προηγουμένως,  ο/η  υποψήφιος/α  διδάκτορας  θα πρέπει να έχει παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα 

της διατριβής του/της ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της πιο πάνω παρουσίασης, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα 

πρέπει να παραδώσει στα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής γραπτή έκθεση, η οποία θα 

περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της κατάστασης της επιστήμης, των πρωτότυπων αποτελεσμάτων και 

της συμβολής της δια- τριβής στην επιστημονική περιοχή που πραγματεύεται. Μετά το πέρας της πιο 

πάνω παρουσίασης, ακολουθεί υποβολή σχετικών ερωτήσεων προς τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα με 

σκοπό να διακριβωθεί η επάρκεια του έργου που έχει εκτελέσει στο πλαίσιο της διατριβής του/της. 
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Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. 

Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η 

ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και προτείνεται ο ορισμός Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν 

εγκρίνει την αίτηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές 

παρατηρήσεις - βελτιώσεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η οποία κοινοποιείται διά της 

Γραμματείας στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετικής 

Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για 

την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη 

της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του 

άρθρου 39 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4485/2017 και έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με τον 

επιστημονικό πεδίο της Διδακτορικής Διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα 

πρότασης των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 41 παρ. 2 

του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας 

παρουσίασης και αξιολόγησης με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία 

βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

Μετά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος, ο επιβλέπων 

ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής, σε συνεννόηση με 

τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τη γνωστοποιεί στον υποψήφιο, στη Γραμματεία του 

Τμήματος και στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να παραδώσει 

αντίγραφα της διδακτορικής διατριβής σε όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον 

είκοσι (20) μέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης. 

Η  Διδακτορική  Διατριβή  υποστηρίζεται  από  τον/ την υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια για 30-60 λεπτά, 

ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη 

φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα 

λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο/Η υποψήφιος/α επίσης απαντά στις 

ερωτήσεις των μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη σύμφωνη γνώμη της Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία 

δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δυο (2) ώρες. 

Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επταμελής  Εξεταστική  Επιτροπή  συσκέπτεται  χωρίς  την 

παρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και 
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τη συμβολή της στην επιστήμη. Με Βάση αυτά τα κριτήρια, διατυπώνει την τελική της κρίση και τη 

Βαθμολογεί. 

Η έγκριση και βαθμολόγηση Βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με 

πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρακτικό 

υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής 

και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (ν. 

4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18). Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη 

κλίμακα: 

• Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής). 

• Άριστα. 

• Λίαν Καλώς. 

• Καλώς. 

Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής, ο Υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να καταθέσει στη 

Γραμματεία του Τμήματος ένα αντίτυπο της τελικής έκδοσης της διατριβής σε έντυπη μορφή (για το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών) και δύο αντίτυπα σε ψηφιακή μορφή (ένα 

για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και ένα για τη Βιβλιοθήκη του 

Τμήματος). Η διδακτορική διατριβή, που γράφεται στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να περιέχει σύντομη 

περίληψη στην αγγλική γλώσσα. Η διδακτορική διατριβή, εφόσον γράφεται στην Αγγλική Γλώσσα, πρέπει 

να συνοδεύεται από: α) σύντομη περίληψη στην ελληνική γλώσσα, η οποία να περιγράφει επαρκώς το 

αντικείμενο της διατριβής, καλύπτοντας όλα τα αντίστοιχα κεφάλαια, β) λεξικό αντιστοίχισης των τεχνικών 

όρων που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της διατριβής με τους αντίστοιχους ελληνικούς όρους. 

 

Άρθρο 11 

Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων 

Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του 

Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του 

Σώματος το Πρακτικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης 

και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση του/της 

υποψήφιου/ας. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να παρίσταται 

και ο/η Κοσμήτορας. 
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Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδάκτορος 

ακολουθούν τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Η τελετή διενεργείται τρεις (3) φορές ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας πριν από την αναγόρευση και καθομολόγηση του/της από την Συνέλευση 

του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης Επιτυχούς Αποπεράτωσης. 

Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα 

(μεμβράνη), υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την Προϊστάμενο/η 

Γραμματείας του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Άρθρο 12 

Λόγοι Διαγραφής 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μετά από εισήγηση 

της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα. 

Στην απόφαση τεκμηριώνονται οι λόγοι διαγραφής. 

Ειδικότερα, ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον 

αρνητικές Εκθέσεις Προόδου. 

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται αυτοδίκαια μετά από αίτηση του/της. 

 

Άρθρο 13 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος μέχρι την έγκριση του παρόντος ακολουθούν και 

ολοκληρώνουν  τις σπουδές τους με τον προϋπάρχοντα κανονισμό. 
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3. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης 

Η Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αφορά στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην 

αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος, καθώς και στην υποστήριξη 

της λειτουργίας της ΠΑ. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία των 

φοιτητών προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους και να εργαστούν σε φορείς με αντικείμενο εργασίας συναφές με τις σπουδές τους. Οι 

δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης αφορούν την ενδυνάμωση των 

γνώσεων των φοιτητών επιδιώκοντας καλύτερη αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά 

την διάρκεια των σπουδών τους και ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα 

της χώρας. 

 

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει εισαχθεί από το 2010 ως μάθημα επιλογής με τίτλο “Πρακτική 

Άσκηση Φοιτητών”. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών παρέχει 5 ECTS και ισοδυναμεί με ένα μάθημα επιλογής. Στο πρόγραμμα σπουδών των 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών παρέχει 15 ECTS, δε συμμετέχει βαθμολογικά στον 

καθορισμό του βαθμού πτυχίου,  δε συμμετέχει στο συνολικό αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση του 

πτυχίου, και καταγράφεται μόνο στο παράρτημα διπλώματος. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών μπορεί να 

υλοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους, και οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους 

εξ’ αυτών.  

 

Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε στην 36η/12.02.2020 γενική συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Στο πρόγραμμα ΠΑ έχει δικαίωμα να συμμετέχει οποιοσδήποτε φοιτητής του Τμήματος που έχει 

ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών του. 

 

Διάρκεια και Υποχρεώσεις 

Η Πρακτική Άσκηση έχει ελάχιστη διάρκεια τρεις (3) μήνες. Η μέγιστη διάρκεια καθορίζεται από τον τρόπο 

που υλοποιείται η ΠΑ. Σε περίπτωση που είναι μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, τότε η ΠΑ είναι αυστηρά 3 
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μήνες. Σε περίπτωση που υπάρχει χρηματοδότηση από αλλού, τότε ενδέχεται να είναι έως 6 μήνες. Ο 

φοιτητής μπορεί να πάρει άδεια το ανώτερο 2 ημέρες τον μήνα,  από τον φορέα που πραγματοποιεί 

πρακτική άσκηση. Αν λόγω κωλύματος θέλει να απουσιάσει περισσότερες ημέρες θα πρέπει να τις 

αναπληρώσει σε συνεννόηση με την εταιρία και τον επιβλέποντα καθηγητή.  

 

Ο φοιτητής θα έχει πλήρες ωράριο, τις εργάσιμες ημέρες (πενθήμερη εργασία) και σύμφωνα με το 

πρόγραμμα εργασίας, με στόχο την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Επίσης θα πρέπει να είναι 

επιμελής στην εργασία του, να είναι πειθαρχημένος και να κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στις διάφορες 

βαθμίδες εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμη υποχρεούται να παρευρίσκεται στο χώρο 

απασχόλησης που θα του υποδείξει ο Φορέας, να συμμορφώνεται με το ωράριο λειτουργίας, τους 

κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό 

του φορέα. Η ημερήσια απασχόληση είναι κατ’ ελάχιστο έξι (6) ώρες και δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 

οκτώ (8) ώρες ημερησίως, η ΠΑ δεν επιτρέπει υπερωρίες, ενώ το αντικείμενο απασχόλησης δε θα πρέπει 

να διαφέρει από το δηλωμένο και συμφωνημένο με το Φορέα. Ο φορέας αναλαμβάνει επίσης να παρέχει 

στον ασκούμενο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άσκηση των καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Ο 

φοιτητής δικαιούται να απουσιάσει μόνο μετά από έγκαιρη ενημέρωση του φορέα και του επιβλέποντα 

καθηγητή.  

 

Σε κάθε θέση Πρακτικής Άσκησης, ορίζεται από τον Τμηματικά Υπεύθυνο ΠΑ ένας επόπτης καθηγητής, 

μέλος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η ακαδημαϊκή εποπτεία 

των ασκούμενων φοιτητών γίνεται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος. Ο  ρόλος του επόπτη καθηγητή 

είναι να παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή κατά την εκπόνηση της ΠΑ τόσο με άμεση επικοινωνία, 

όσο και με συνεργασία με τον επιβλέποντα στο φορέα, να συζητά με τον φοιτητή προβληματισμούς και 

ερωτήματα που έχουν προκύψει, να καθοδηγεί το φοιτητή κατά την ΠΑ και να ρυθμίζει όλα τα 

ζητήματα ακαδημαϊκής φύσης που προκύπτουν. Για κάθε φοιτητή που ολοκληρώνει την ΠΑ, ο επόπτης 

καθηγητής καταθέτει στον Τμηματικά Υπεύθυνο ΠΑ το ανάλογο έντυπο αξιολόγησης του. 

 

Ο φοιτητής θα απασχολείται αποκλειστικά σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο σπουδών του 

Τμήματος του. Ο φορέας δεσμεύεται ότι δε θα απασχολήσει το φοιτητή σε θέματα άσχετα με το 

αντικείμενο σπουδών του φοιτητή. 

 

Δεν επιτρέπεται να εκπονηθεί Πρακτική Άσκηση σε φορέα που υπάρχει συγγένεια (έως και τρίτου βαθμού) 

του καταρτιζόμενου με το προσωπικό και τη Διοίκηση του φορέα. 
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Δεν επιτρέπεται να εκπονηθεί Πρακτική Άσκηση σε φορέα στον οποίο ο φοιτητής εκπονεί τη διπλωματική 

του εργασία στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

 

Δεν επιτρέπεται να εκπονηθεί Πρακτική Άσκηση σε υπηρεσία εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 

Ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει το μάθημα Πρακτική Άσκηση στο εξάμηνο που υλοποιείται. Η ΓΣ του 

Τμήματος, έχει αποφασίσει ότι οι φοιτητές που έχουν επιλεχθεί να εκπονήσουν ΠΑ θα πρέπει να 

καταθέσουν αίτηση τροποποίησης δηλώσεων μαθημάτων, σε περίπτωση που ΔΕΝ έχουν δηλώσει το 

μάθημα Πρακτική Άσκηση σε εκείνο το εξάμηνο. 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε φορείς απασχόλησης πρέπει να έχει εκπαιδευτικό, αλλά και 

επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο φοιτητής που ασκείται σε έναν φορέα πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις 

και να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους του φορέα, ώστε να αποκτήσει 

επαγγελματική συνείδηση και να μη δημιουργεί προβλήματα στο φορέα. Στο πλαίσιο της πρακτικής τους 

άσκησης οι φοιτητές υποχρεούνται: 

 να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες, γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση, η αμοιβή 

και η κατοχύρωση των ημερών που ασκήθηκαν, 

 να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την 

περαιτέρω συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τις φορείς απασχόλησης, 

 να απευθύνονται στον επόπτη καθηγητή για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, 

 να φροντίζουν για την τακτική προσέλευσή τους στο φορέα απασχόλησης, την πιστή τήρηση των 

ωραρίων και την υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται, συμβουλευόμενοι τον 

επόπτη τους από το φορέα, 

 να συμπληρώνουν εγκαίρως τα έντυπα που απαιτούνται για την εκπόνηση ΠΑ 

Τρόποι Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης 

Οι 3 διαφορετικές επιλογές που έχουν οι φοιτητές για επίσημη Πρακτική Άσκηση είναι: (α) Πρακτική 

Άσκηση στο εξωτερικό με χρηματοδότηση από το Erasmus+, (β) Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα με 

χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, (γ) Πρακτική άσκηση οπουδήποτε με χρηματοδότηση από την εταιρία.  
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Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό με χρηματοδότηση από το Erasmus+ 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση σε μια Ευρωπαϊκή  χώρα, θα πρέπει να 

έρθουν σε επικοινωνία με τον Τμηματικά Υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus+, για να πληροφορηθούν 

για τη διαδικασία αίτησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και εκπόνησης της ΠΑ στο εξωτερικό. Με το 

πέρας της ΠΑ ο Τμηματικά Υπεύθυνος του προγράμματος Erasmus+ θα ενημερώσει τη γραμματεία για την 

επιτυχή ολοκλήρωση προκειμένου να καταγραφεί η εκπόνηση της ΠΑ στο φάκελο του φοιτητή. 

 

Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 

Κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο λαμβάνει μια χρηματοδότηση για εκπόνηση πρακτικής άσκησης φοιτητών. Ο 

ιδρυματικά υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης, κατανέμει τη χρηματοδότηση σε κάθε Τμήμα του 

Πανεπιστημίου, αφού μελετήσει τις ανάγκες και την απορρόφηση της χρηματοδότησης από κάθε Τμήμα 

τις προηγούμενες χρονιές. 

 

Μόλις ενημερωθεί ο Τμηματικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης για τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ με 

χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, διχοτομεί τον αριθμό σε διαθέσιμες θέσεις για την πρώτη περίοδο αιτήσεων 

και για τη δεύτερη περίοδο αιτήσεων. Υπάρχουν δύο περίοδοι αιτήσεων, ώστε να δοθεί κίνητρο σε 

φοιτητές που δεν επιλέχθηκαν στην πρώτη περίοδο να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα μαθήματα, και 

άρα τη συνολική βαθμολογία τους στην ΠΑ και συνεπώς την ιεράρχησή τους στη δεύτερη περίοδο.  

 

Η πρώτη περίοδος αιτήσεων συνήθως γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής Σεπτεμβρίου και 

μόλις γίνει η κατανομή των θέσεων από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο ΠΑ. Τα τελευταία χρόνια, η πρώτη 

περίοδος αιτήσεων διαρκεί τις πρώτες 3 εβδομάδες του Νοεμβρίου. 

 

Η δεύτερη περίοδος αιτήσεων συνήθως γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής Φεβρουαρίου. Τα 

τελευταία χρόνια, η δεύτερη περίοδος αιτήσεων διαρκεί τις πρώτες 3 εβδομάδες του Μαρτίου. 

 

Και στις 2 περιόδους, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί στην περίοδο που θα επιλέξει ο φοιτητής, 

με καταληκτική ημερομηνία 31 Οκτωβρίου. 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, 

όπως και Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων. 
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Η διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης χωρίζεται σε 4 στάδια: 

1. Ο Τμηματικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές του Τμήματος μέσω 

ανακοίνωσης για την έναρξη υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής 

Άσκησης, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. Η ανακοίνωση δημοσιοποιείται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος, στους πίνακες ανακοινώσεων από τη γραμματεία του Τμήματος, στο 

μάθημα Πρακτική Άσκηση στο eclass, και στον ιστοχώρο ΠΑ του ΠΔΜ https://internship.uowm.gr/ . 

2. Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα πρέπει να 

ακολουθήσουν το ακόλουθο link https://arch.ece.uowm.gr/iposition/ και να συνδεθούν ως 

«Φοιτητές» με τους ιδρυματικούς τους κωδικούς. Έπειτα να συμπληρώσουν πλήρως και να 

υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, με όλα τα στοιχεία τους, εξάμηνο, Α.Ε.Μ.,  βαθμοί, ΑΦΜ, 

ΑΜΚΑ, ΑΜΑ ΙΚΑ, ΑΔΤ, Αστ. Αρχή Έκδοσης, ΔΟΥ, τηλέφωνο, e-mail, τον αριθμό τραπεζικού 

λογαριασμού και το IBAN της τράπεζας στην οποία είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Υποχρεωτικά  

θα πρέπει να ανεβάσουν στο iposition και το πλήρες PDF της βαθμολογίας τους (όλες τις σελίδες) 

ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων. Για να θεωρείται πλήρης 

η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το PDF της βαθμολογίας και τα προσωπικά 

στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις μετά τη λήξη της περιόδου 

αιτήσεων, απορρίπτονται. Η βαθμολογία θα πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στην 

ηλεκτρονική γραμματεία. Σε περίπτωση που κάποιος έχει περάσει περισσότερα μαθήματα από ότι 

όφειλε, επιλέγει και τα απορρίπτει και συνεπώς δε τα λαμβάνει υπόψιν ούτε στο μέσο όρο, ούτε 

στον αριθμό περασμένων μαθημάτων. 

3. Ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει από τη διαθέσιμη λίστα τη ή τις θέσεις του φορέα για πρακτική 

άσκηση. Αν δεν υπάρχει η θέση του φορέα, ο φοιτητής επιλέγει τη γενική θέση πρακτικής 

άσκησης. Σε αυτήν την περίπτωση η θέση θα αντιστοιχηθεί στον επιθυμητό φορέα, ΑΝ επιλεγεί ο 

φοιτητής να υλοποιήσει την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.  

4. Ο φοιτητής που θα πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση θα επιλεγεί σύμφωνα με τον ακόλουθο 

αλγόριθμο αξιολόγησης: 

Οι φοιτητές τοποθετούνται ιεραρχικά σε μια λίστα από τη ψηλότερη βαθμολογία προς τη 

χαμηλότερη, ως προς τον αλγόριθμο ΠΑ. Κάθε φορά επιλέγονται οι Χ φοιτητές με την υψηλότερη 

βαθμολογία, όπου το Χ σχετίζεται με τον προϋπολογισμό για την ΠΑ. 

https://internship.uowm.gr/
https://arch.ece.uowm.gr/iposition/
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Ο αλγόριθμός λαμβάνει υπόψιν το εξάμηνο του φοιτητή, τον αριθμό των υποχρεωτικών 

μαθημάτων που έπρεπε να είχε περάσει, τον αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων που έχει περάσει, 

τον αριθμό των μαθημάτων επιλογής που έπρεπε να είχε περάσει, τον αριθμό μαθημάτων 

επιλογής που έχει περάσει, το μέσο όρο των βαθμών των μαθημάτων επιλογής και το μέσο όρο 

των βαθμών των υποχρεωτικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος των μαθημάτων κορμού έχει 

συντελεστή βαρύτητας 2.0, ενώ των μαθημάτων επιλογής 1.5. 

Φοιτητές που έχουν περάσει περισσότερα μαθήματα από αυτά που ορίζονται στο πρόγραμμα 

σπουδών για το εξάμηνο τους, απορρίπτουν τα επιπρόσθετα μαθήματα, και συνεπώς δε 

λαμβάνονται υπόψιν στην παρακάτω εξίσωση. 

Η εξίσωση υπολογισμού της βαθμολογίας ΠΑ για κάθε φοιτητή είναι: 

(
𝑛𝑘
𝜎𝜅

+

𝑛𝜀
𝜎𝜀
2
) ∗ (

avg𝑘 ∗ 𝛽𝜅+avg𝜀 ∗ 𝛽𝑒
2

) ∗ 100 

 n αριθμό μαθημάτων (nk αριθμός μαθημάτων κορμού που πέρασε ο φοιτητής,  nε αριθμός 

μαθημάτων επιλογής που πέρασε ο φοιτητής), 

 σ συνολικό αριθμό (σκ συνολικός αριθμός μαθημάτων κορμού για το εξάμηνο του φοιτητή, σε 

συνολικός αριθμός μαθημάτων επιλογής για το εξάμηνο του φοιτητή) 

 avg μέσος όρος (avgκ μέσος όρος βαθμών μαθημάτων κορμού,  avgε μέσος όρος βαθμών 

μαθημάτων επιλογής) 

 β βάρος (βκ βάρος μαθημάτων κορμού με τιμή 2.0, βε βάρος μαθημάτων επιλογής με τιμή 1.5) 

Σημείωση: Αξιολογείται ο φοιτητής ως προς το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο που έχει ολοκληρώσει στο 

πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί. Μαθήματα που πιθανόν έχει περάσει και βρίσκονται σε μεγαλύτερα 

εξάμηνα δε λαμβάνονται υπόψιν. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των τελευταίων επιλέγεται αρχικά ο φοιτητής που είναι στο μεγαλύτερο έτος 

σπουδών και σε περίπτωση που δεν οδηγεί σε μοναδική επιλογή, επιλέγεται ένας φοιτητής με δημόσια 
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κλήρωση από τους ισοβαθμίσαντες φοιτητές του μεγαλύτερου έτους σε αυτή τη θέση, από την επιτροπή 

αξιολόγησης αιτήσεων. 

Για παράδειγμα, ένα άτομο που βρίσκεται στο  8ο εξάμηνο, και έχει περάσει 39 μαθήματα κορμού από τα 

42 (αφού έχει ολοκληρώσει το 7ο εξάμηνο), 2 μαθήματα επιλογής από 2, με μέσο όρο μαθημάτων κορμού 

8.371 και μέσο όρο μαθημάτων επιλογής 10, θα έχει συνολική βαθμολογία ΠΑ: 2267. 

Στη λήξη της προηγούμενης περιόδου Πρακτικής Άσκησης, η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων 

αναρτά την ιεραρχημένη λίστα των φοιτητών με φθίνουσα σειρά ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης του 

Τμήματος.  

Ενστάσεις επί της ιεράρχησης απευθύνονται στην τριμελή επιτροπή ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης (η 

ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία και φέρει υποχρεωτικά αριθμό πρωτοκόλλου) και μπορούν να γίνουν 

εντός 7 ημερών από την ημέρα που αναρτήθηκε η ιεραρχημένη λίστα. 

Το τελικό πρακτικό επιλογής των φοιτητών επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 

Καλούνται οι πρώτοι φοιτητές να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αντιστοίχησης σε θέση ΠΑ, αφού 

επικοινωνήσουν με το φορέα και συμφωνήσουν αμοιβαία την περίοδο υλοποίησης της Πρακτικής 

Άσκησης εντός 2 μηνών. Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκαιρα, τότε ακυρώνεται ο πρώτος και 

καλείται ο επόμενος φοιτητής να ολοκληρώσει την διαδικασία, κοκ.  

Ο φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει το φορέα κατ’ ελάχιστο 2 μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης 

ΠΑ, λόγω διαδικασιών που πρέπει να υλοποιηθούν από το Τμήμα και τον ΕΛΚΕ. 

Η περίοδος της ΠΑ ξεκινάει υποχρεωτικά πάντα στην πρώτη εργάσιμη μέρα του μήνα που θα επιλέξει ο 

φοιτητής. 

Ο φοιτητής ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από το 

Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ 

(https://atlas.grnet.gr/PracticeOffers), αφού πρώτα συνδεθεί με τους ιδρυματικούς κωδικούς.  

 

Μέσω του ΑΤΛΑΣ ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει θέσεις Πρακτικής Άσκησης με βάση 

διάφορα κριτήρια, όπως το γνωστικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή εκπόνησης, την ημερομηνία 

καταχώρισης, κλπ. Η λίστα με τους συνεργαζόμενους φορείς ανανεώνεται συνεχώς.  

https://submit-atlas.grnet.gr/
https://atlas.grnet.gr/PracticeOffers
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Ο φοιτητής που έχει επιλεχθεί για την εκπόνηση ΠΑ και συνεχίζει το ενδιαφέρον του για το πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης και αφού έχει ενημερωθεί μέσω του Κόμβου Πρακτικής Άσκησης  ΑΤΛΑΣ 

(https://submit-atlas.grnet.gr/) για τους συνεργαζόμενους φορείς καθώς και για τις διαθέσιμες θέσεις, 

ενημερώνει τον Τμηματικά Υπεύθυνο της ΠΑ ή τη Γραμματεία ΠΑ για το φορέα που θέλει και τη περίοδο, 

οι οποίοι τοποθετούν τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο φοιτητής στη συνέχεια εκτυπώνει μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος iposition την αίτηση, την υπογράφει και την υποβάλει στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος. Στο iposition ο φοιτητής συμπληρώνει τα υπόλοιπα στοιχεία όπως πλήρες 

βιογραφικό σημείωμα, τηλέφωνα, διευθύνσεις κ.α. Η αίτηση δεν επιτρέπεται να φέρει κενά πεδία. 

Πρακτική Άσκηση σε φορέα της επιλογής του φοιτητή 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση σε φορέα που δεν υπάρχει στη λίστα με τους 

συνεργαζόμενους φορείς, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία της αρεσκείας τους, η οποία 

πρέπει να έχει δραστηριότητα συναφή με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Αρχικά ο φοιτητής θα 

πρέπει να τονίζει στην εταιρία που προσεγγίζει ότι η εταιρία δεν υποχρεούται να του καταβάλει 

οποιαδήποτε αποζημίωση καθώς και ότι δεν έχει καμία υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης απέναντι του. 

Η μηνιαία αποζημίωση και η ασφάλιση αναλαμβάνονται από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.  

 

Εφόσον η εταιρεία δεχθεί να τον απασχολήσει, ο φοιτητής ενημερώνει το υπεύθυνο στέλεχος του φορέα 

για την εγγραφή που πρέπει να κάνει στον Κόμβο Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ. 

 

Δηλώνεται ρητώς ότι φορείς που δεν έχουν σχέση με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα θα 

απορρίπτονται. Ο Τμηματικά Υπεύθυνος θα κρίνει τη συνάφεια ενός φορέα με το Τμήμα. 

  

 Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης υπογράφεται το πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στο φοιτητή, 

το φορέα και το Τμήμα. Το πρωτόκολλο συνεργασίας βρίσκεται στον ιστοχώρο iposition και μπορεί ο 

φοιτητής να το εκτυπώσει και να το δώσει στην εταιρία.  

 

Ο φοιτητής οφείλει να περάσει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να υπογράψει και να παραλάβει τη 

σύμβαση του με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τη Βεβαίωση Εργοδότη με την οποία θα 

απευθυνθεί στο ΙΚΑ για την έκδοση ΑΜΑ ΙΚΑ. 

 

https://submit-atlas.grnet.gr/
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Πριν ξεκινήσει την εκπόνηση ΠΑ ο φοιτητής, θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τη Γραμματειακή 

Υποστήριξη της ΠΑ, ώστε να ενημερωθεί αν όλες οι προαπαιτούμενες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και 

αν μπορεί να ξεκινήσει την ημερομηνία που δήλωσε. Σε περίπτωση προβλήματος, θα υπάρξει 

καθυστέρηση στην έναρξη της Πρακτικής Άσκησης. Δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει ΠΑ, χωρίς ο φοιτητής να 

έχει λάβει την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της αντιστοίχησης από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης. 

 

Τέλος, ο κάθε ασκούμενος φοιτητής μπορεί να επικοινωνήσει με το υπεύθυνο στέλεχος του φορέα στον 

οποίο θα απασχοληθεί για περισσότερες πληροφορίες (π.χ. ωράριο εργασίας του φορέα κτλ).  

 

Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης 

Στο τέλος κάθε μήνα κατατίθεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου στο λογαριασμό της 

Τράπεζας που έχει δηλώσει ο κάθε φοιτητής το ποσό που έχει οριστεί από τον ΕΛΚΕ και την Ιδρυματικά 

Υπεύθυνη της ΠΑ.  

 

Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα με χρηματοδότηση από την εταιρία 

Υπάρχουν εταιρίες που χρηματοδοτούν ΠΑ στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Οι φοιτητές που θέλουν να 

εκπονήσουν ΠΑ με αυτόν τον τρόπο και να λάβουν τα ανάλογα ECTS, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους 

φοιτητές που εκπονούν ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ (παράγραφος “Διάρκεια και Υποχρεώσεις”) και συγκεκριμένα: 

 Ο φοιτητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να βρει μια εταιρία που χρηματοδοτεί ΠΑ σε 

αντικείμενα συναφή με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. 

 Η εταιρία αναλαμβάνει πλήρως την ασφάλιση του φοιτητή. 

 Η εταιρία αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση ελάχιστης αμοιβής εργαζόμενου (δεν 

επιτρέπεται δωρεάν εργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία). 

 Η διάρκεια είναι  3 μήνες κατ ελάχιστον. 

 Η φοιτητής θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τον Τμηματικά Υπεύθυνο της ΠΑ, 

τουλάχιστον 1 μήνα ΠΡΙΝ ξεκινήσει η ΠΑ και να τον ενημερώσει λεπτομερώς για την ΠΑ. Σε 

περίπτωση που ο Τμηματικά Υπεύθυνος την εγκρίνει, ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει άμεσα 

αίτηση έγκρισης ΠΑ στο Τμήμα ΗΜΜΥ, με χρηματοδότηση από την εταιρία, πριν ξεκινήσει 

η πρακτική άσκηση, με ενδεικτικό κείμενο: 

  

“Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την πρακτική μου άσκηση στην εταιρία ________, στη 
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διεύθυνση ________ με αντικείμενο ______ και χρονική περίοδο ______ και θα ήθελα με 

την επιτυχή ολοκλήρωση να καταγραφεί στο φάκελο για το παράρτημα διπλώματος. 

Δηλώνω ότι η συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκησης καλύπτεται ασφαλιστικά και 

οικονομικά από την εταιρία και δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική ή ασφαλιστική 

απαίτηση από το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο. Δηλώνω ότι θα σας φέρω τη βεβαίωση 

πρακτικής άσκησης με περιγραφή των καθηκόντων μου και υπογραφή από τον 

επιβλέποντα καθηγητή και συμπληρωμένο το αναλυτικό βιβλίο πρακτικής άσκησης 

φοιτητή με τη λήξη της ΠΑ.” 

 

 Ο φοιτητής θα πρέπει να περιμένει την έγκριση της αίτησης του από τη γενική συνέλευση 

του Τμήματος, πριν ξεκινήσει την ΠΑ. 

 Ο φοιτητής λαμβάνει την έγκριση εκπόνησης ΠΑ από το Τμήμα και ενημερώνει την εταιρία 

να προβεί στα δέοντα. 

 Σε περίπτωση που η ΠΑ εκπονείται σε επιχείριση εντός της Ελλάδας η εταιρία θα πρέπει 

να στείλει ΠΡΙΝ την έναρξη της ΠΑ, την επιστολή ενημέρωσης στο Τμήμα για απασχόληση 

φοιτητή στα πλαίσια ΠΑ που βρίσκεται στο eclass στο μάθημα ΠΑ (αρχείο:  

επιστολή_εταιρίας_για_ΠΑ_εκτός_προγράμματος.doc). Με αυτή δηλώνει τη διάρκεια, το 

αντικείμενο, τη τοποθεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας, τον επιβλέποντα στην εταιρία, τη 

δήλωση ότι θα καλύψει πλήρως ασφαλιστικά και οικονομικά το φοιτητή και δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση από το Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο. 

 Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής θα πρέπει να φέρει εντός ενός 

μηνός: 

◦ τη βεβαίωση πρακτικής άσκησης με περιγραφή των καθηκόντων και υπογραφή και 

σφραγίδα από τον επιβλέποντα της εταιρίας  

◦ το βιβλίο πρακτικής άσκησης που υπάρχει για τους φοιτητές που κάνουν πρακτική. 

◦ Σε περίπτωση που η ΠΑ εκπονείται εντός Ελλάδας, το παρουσιολόγιο που βρίσκεται 

στο eclass και αναγράφει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης κάθε ημέρας με 

υπογραφή και σφραγίδα από την εταιρία, και το συνολικό αριθμό ωρών που 

εργάστηκε. 

◦ Ατομική σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή παρόμοιο έγγραφο όπου φαίνεται το 

αντικείμενο της πρόσληψης, το ωράριο εργασίας και η χρονική περίοδος. 
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◦ Σε περίπτωση που η ΠΑ εκπονείται εντός Ελλάδας, βεβαίωση εργοδότη ότι κατά την 

περίοδο εκπόνησης της ΠΑ ο φοιτητής ήταν ασφαλισμένος. 

◦ Σε περίπτωση που η ΠΑ εκπονείται εντός Ελλάδας, αντίγραφο αναγγελίας της 

πρόσληψης. 

 

 

 Λήξη Πρακτικής Άσκησης 

Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης και την ηλεκτρονική κατάθεση των εντύπων πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών, αναλόγως του προγράμματος σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής, είτε λαμβάνει 5 ECTS, 

βαθμολογείται από τον επόπτη καθηγητή και αναγνωρίζεται ως μάθημα επιλογής (για το πρόγραμμα 

σπουδών ΤΜΠΤ), είτε λαμβάνει 15 ECTS και καταγράφεται στο φάκελο για το παράρτημα διπλώματος. 

Επίσης, σε περίπτωση που η ΠΑ χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, λαμβάνει Βεβαίωση Συμμετοχής στο 

πρόγραμμα μέσα από το λογαριασμό του στο ΑΤΛΑΣ. 

 

 Έναρξη Ισχύος Κανονισμού 

Ο κανονισμός αυτός τίθεται σε ισχύ από την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Χρήσιμες πληροφορίες 

 

 Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού 

Σε περίπτωση που εκπονείται ΠΑ με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ, για την πληρωμή του, ο φοιτητής πρέπει 

να έχει τραπεζικό λογαριασμό σε Οποιαδήποτε Τράπεζα, τον οποίο θα πρέπει να αναγράφει στην αίτηση 

του [Αριθμός Λογαριασμού και ΙΒΑΝ]. Αν δεν διαθέτει, τότε σπεύδει στο υποκατάστημα της περιοχής του 

και ζητεί να ανοιχθεί λογαριασμός στο όνομά του, αναφέροντας ότι είναι φοιτητής σε Πρακτική Άσκηση, 

ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικά για το άνοιγμα του λογαριασμού. 

Για την έκδοση τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει ο φοιτητής να ενημερωθεί για τις απαραίτητες 

ενέργειες από την Τράπεζα που επιθυμεί να γίνει πελάτης. 

 

 Έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ 

Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων κατά την περίοδο της 

άσκησής τους. Οι φοιτητές που δεν έχουν Α.Μ.Α. του ΙΚΑ από προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή 

οικογενειακή ασφάλεια θα πρέπει να απευθυνθούν στο οικείο ΙΚΑ για την έκδοση του και έπειτα να 

συμπληρώσουν το Α.Μ.Α. ΙΚΑ στην ιστοσελίδα τους. 

Ο Α.Μ.Α. εκδίδεται στο ΙΚΑ για μια φορά, την πρώτη εβδομάδα της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή και 

αφού έχει λάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης την Βεβαίωση Εργοδότη. Σε καμία περίπτωση δε 

μπορεί ο Α.Μ.Α. του ΙΚΑ να ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο. 

 

Για την έκδοση Α.Μ.Α. του ΙΚΑ θα πρέπει ο φοιτητής να έχει μαζί του ενδεικτικά τα παρακάτω (ο φοιτητής 

πρέπει να ενημερωθεί από τον ΙΚΑ για αλλαγές στην λίστα των δικαιολογητικών):  

 βεβαίωση εργοδότη, 

 ένα (1) αντίγραφο ταυτότητας, 

 ένα (1) αντίγραφο του παραστατικού της εφορείας όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του φοιτητή, 

 ένα (1) αντίγραφο βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης στο όνομα του φοιτητή, 

 ένα (1) αντίγραφο του ΑΜΚΑ. 

Στο Ι.Κ.Α. θα δοθεί στον φοιτητή να συμπληρώσει μια «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου».1  

                                                 

1  Το έντυπο «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου» του ΙΚΑ υπάρχει και στην πλατφόρμα e-class στα «Έντυπα 

φοιτητή» . 
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Σε περίπτωση που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ, στα στοιχεία του εργοδότη θα συμπληρώσει τα 

ακόλουθα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών: 

Α.Μ.Ε. 9206169184 

Επωνυμία Εργοδότη: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  

Διεύθυνση: Κοίλα Campus ΠΔΜ, 50100, Κοζάνη. (Τηλέφωνο: 2461056480) 

Ο φοιτητής μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε ΙΚΑ (σε οποιαδήποτε πόλη) στο Τμήμα Μητρώου 

Ασφαλισμένων.  

 

Έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

Ο φοιτητής που δεν είναι σίγουρος αν διαθέτει ΑΜΚΑ επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ 

(https://www.amka.gr/AMKAGR/) και εφόσον δεν διαθέτει απευθύνεται σε ένα ΚΕΠ για την έκδοση του, 

έχοντας μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά (http://www.amka.gr/aparaitita.html ). 

  

Εξυπηρέτηση φοιτητών 

Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες σχετικά με την διαδικασία Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής 

μπορεί να απευθύνεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, 

53100 Φλώρινα) τις ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών (Δευτέρα -Τετάρτη - Πέμπτη 10.00-14.00) ή να 

αποστείλει τις απορίες  μέσω της πλατφόρμας e-class ή να επισκεφτεί τον Τμηματικά Υπεύθυνο ΠΑ. 

 

  

https://www.amka.gr/AMKAGR/
http://www.amka.gr/aparaitita.html
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4. Κανονισμός Κινητικότητας 

Κανονισμός Κινητικότητας ERASMUS+ 
Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, (υπ. Αριθμ. 14/13-1-

2016 συνέλευση), οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας των φοιτητών/τριών του ΠΔΜ για τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι:  

1. Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ 

ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο ΠΔΜ, σύμφωνα με τη Φ. 

151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία. 

2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές/τριες και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό). Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες κατά τη χρονική στιγμή της μετακίνησής τους θα πρέπει 

είναι εγγεγραμμένοι/ες τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών. Κατά συνέπεια, αιτήσεις συμμετοχής 

μπορούν να υποβληθούν και από το πρώτο έτος σπουδών με τον όρο να έχουν εξεταστεί επιτυχώς 

τουλάχιστον σε τέσσερα (4) μαθήματα του πρώτου έτους. Για φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων ετών, ο 

ελάχιστος αριθμός των μαθημάτων στα οποία θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς ανέρχεται στα οκτώ 

(8).  

Σημείωση: Το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει τη δυνατότητα ύπαρξης των «φοιτητών/τριών ERASMUS 

χωρίς υποτροφία» δηλ. φοιτητών/τριών που πληρούν τα κριτήρια κινητικότητας και επωφελούνται από 

όλα τα πλεονεκτήματα της ιδιότητας του/της φοιτητή/τριας Erasmus χωρίς να λαμβάνουν υποτροφία 

κινητικότητας ERASMUS.  

3. Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας στο 

εξωτερικό εφόσον έχουν εξασφαλίσει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη επιβλέποντος Καθηγητή/τριας και 

έχει καθοριστεί επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τριας στο ίδρυμα υποδοχής.  

4. Προκειμένου να ικανοποιούνται οι όροι και οι απαιτήσεις του προγράμματος Erasmus+, που αφορούν 

στον ελάχιστο αριθμό ECTS που πρέπει να συγκεντρώσει ο/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της 

κινητικότητάς του/της για σπουδές, θα πρέπει:  

1. κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής για σπουδές, να υπολείπονται 

τουλάχιστον 50 ECTS για τη λήψη του πτυχίου.  

2. κατά την ημερομηνία έναρξης των σπουδών στο εξωτερικό να απομένουν τουλάχιστον 30 ECTS 

για τη λήψη του πτυχίου. 

5. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα 

στο Ίδρυμα Υποδοχής ή της αγγλικής. 

6. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 6.  
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7. Φοιτητές/τριες οι οποίοι μετακινήθηκαν για σπουδές κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στο 

πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus ή Erasmus+, έπονται στον πίνακα κατάταξης, εφόσον η αίτησή 

τους αφορά στον ίδιο κύκλο σπουδών στον οποίο έχουν ήδη μετακινηθεί  

8. Οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν να επιλέξουν στο Ίδρυμα Προορισμού μαθήματα στα οποία έχουν 

εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα τους.  

9. Οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες θα πρέπει τόσο κατά το χρόνο έναρξης της περιόδου 

κινητικότητας όσο και το χρόνο της επιστροφής τους να διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα και ΔΕΝ 

μπορούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ 

για σπουδές.  

10. Κατά το εξάμηνο συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, οι φοιτητές/τριες δηλώνουν στις γραμματείες 

των Τμημάτων τους μόνο τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών καθώς και όσα αποτυπώνονται 

στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) που έχουν συνάψει. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές/τριες δεν 

μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα Erasmus+. Επιτρέπεται ωστόσο η συμμετοχή τους στην επαναληπτική εξεταστική του 

Σεπτεμβρίου στο Τμήμα τους για το σύνολο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στην δήλωση του/της 

κάθε φοιτητή/τριας που κατατέθηκε στην αρχή του εξαμήνου στην Γραμματεία του Τμήματος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι φοιτητές/τριες με χώρα προέλευσης εκτός Ελλάδας, οι οποίοι αιτούνται 

μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα.  

Προκειμένου οι φοιτητές/τριες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+, θα πρέπει να 

καταθέσουν στον/στην Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο/η Καθηγητή/τρια του Τμήματος τους, εντός των 

προθεσμιών που ανακοινώνονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αίτησης Συμμετοχής στην κινητικότητα Erasmus για σπουδές  

2. Αναλυτική Βαθμολογία  

3. Τίτλους γλωσσομάθειας (απλό αντίγραφο)  

4. Βιογραφικό Σημείωμα  

5. Πιστοποιήσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, διακρίσεις κ.α.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων φοιτητών/τριών 

ERASMUS πραγματοποιείται από τον/την Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο Erasmus και η σχετική λίστα κατάταξης 

των υποψηφίων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί ως υπότροφοι 

Erasmus για σπουδές, θα λάβουν στο e-mail που έχουν δηλώσει, μήνυμα που θα τους/τις καλεί να 
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επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό. 

 

 

 

 

Μοριοδότηση φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές 

 
1. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

Επίπεδο Γλωσσομάθειας Γλώσσα Χώρας Υποδοχής Αγγλικών  

B1 10 0 

B2 15 5 

C1 20 10 

C2 30 20 

 

Στην περίπτωση που η ομιλούμενη γλώσσα στη χώρα υποδοχής είναι τα Αγγλικά προστίθενται και οι δύο 

γλώσσες. 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Βαθμολογία Μόρια 

6,0-6,49 0 

6,5-6,99 10 

7,0-7,49 15 

7,5-7,99 20 

8,0-8,49 25 

8,5-8,99 30 

9,0-9,49 35 

9,5-10 50 

 

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων ο/η Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η του 

Τμήματος διενεργεί συνέντευξη µε τους/τις ισοβαθμούντες/σες υποψήφιους/ες προκειμένου να 

αξιολογηθούν στοιχεία της προσωπικότητας του/της φοιτητή/τριας καθώς και τα πρόσθετα προσόντα που 

αναφέρει ο/η υποψήφιος/α στο βιογραφικό του/της σημείωμα. 
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5. Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους φοιτητές του τμήματος στον τελευταίο χρόνο των 

σπουδών τους. Η επιτυχής διεκπεραίωση της ΔΕ, υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του τμήματος, αποτελεί 

απαραίτητη, ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος του Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κάθε ΔΕ εκπονείται από 

ένα ή δυο άτομα. Σε περίπτωση που εκπονείται από δυο άτομα θα πρέπει να καταθέτονται δυο ξεχωριστά 

κείμενα, και να βαθμολογείται το κάθε κείμενο ξεχωριστά. 

 
Η διπλωματική εργασία εκπονείται σε στενή συνεργασία και καθοδήγηση του φοιτητή από ένα 

επιβλέποντα μέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ο 

επιβλέπων μπορεί να ορίζει ένα συνεπιβλέποντα κατά την αίτηση ανάληψης ΔΕ. Για λόγους ομαλότητας 

των διαδικασιών, θέματα που προτείνονται και επιβλέπονται από μέλη που δεν ανήκουν στο μόνιμο 

εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος (όπως συμβασιούχοι διδάσκοντες, μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ άλλων 

Τμημάτων) απαιτούν έναν συνεπιβλέποντα μέλος ΔΕΠ του τμήματος, που ορίζεται κατά την αίτηση 

ανάληψης ΔΕ. 

 

 
Δικαίωμα ανάληψης 
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να αναλάβουν ΔΕ μετά την ολοκλήρωση των 8 πρώτων εξαμήνων των 

σπουδών τους και εφόσον ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων που οφείλουν δεν 

υπερβαίνει τα 50 ECTS. Στον αριθμό αυτό δεν προσμετρούνται τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου.    

 

 
Διαδικασία Ανάθεσης ΔΕ 
Η διαδικασία ανάθεσης γίνεται κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων. Κάθε μέλος ΔΕΠ ανακοινώνει 

τουλάχιστον 2 θέματα. Κάθε μέλος ΔΕΠ είναι και ο επιβλέπων στο θέμα που έχει προτείνει και ένας από 

τους εξεταστές. Τα θέματα αναρτώνται στον ιστοχώρο του Τμήματος ή στις προσωπικές σελίδες των μελών 

του. 

 

Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν ΔΕ καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος το έντυπο ανάληψης 

διπλωματικής με τον τίτλο και τον επιβλέποντα καθηγητή, το οποίο το υπογράφει ο επιβλέπων ή οι 

επιβλέποντες. 
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Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποφασίσει να αλλάξει θέμα και επιβλέποντα, θα πρέπει υποχρεωτικά να 

ενημερώσει πρώτα τον προηγούμενο επιβλέποντα και στη συνέχεια να προβεί σε νέα αίτηση ανάληψης ΔΕ 

στην περίοδο που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία.  Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να έχει περάσει ένα 

ακαδημαϊκό εξάμηνο ανάμεσα σε δυο διαδοχικές δηλώσεις ΔΕ του ίδιου φοιτητή. 

 

Οι ΔΕ που ολοκληρώνονται με επιτυχία, κατατίθενται στη Γραμματεία σε ημερομηνίες που 

ανακοινώνονται για να παρουσιαστούν και να εξεταστούν. 

 
 
Περίοδος εκπόνησης ΔΕ 
Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης ΔΕ είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια 

εκπόνησης. Ο επιβλέπων, όμως, μπορεί να αιτηθεί προς τη Συνέλευση του Τμήματος, την ακύρωση της 

ανάθεσης από τη Γραμματεία, αν δεν υπάρχει πρόοδος στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας από το 

φοιτητή, και έχει παρέλθει τουλάχιστον 1 έτος από την έναρξή της. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης ο 

επιβλέπων μπορεί να παραχωρήσει άδεια πρόσβασης εκτός διδακτικών ωρών στο εργαστήριο του. Στην 

περίπτωση αυτή ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου και την 

προσωπική του ασφάλεια. 

 

 
Αντικείμενο της ΔΕ 
Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν πρωτότυπου συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει 

την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος και να 

στοχεύει στην προαγωγή τους. Η ΔΕ εκπονείται σε στενή συνεργασία με τον ή τους επιβλέποντες και ο 

φοιτητής οφείλει να τους ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο ή τα προβλήματα 

που έχει. 

 

Η ΔΕ μπορεί να αναφέρεται σ’ ένα από τα εξής είδη: 

 ερευνητική εργασία, 

 αντιμετώπιση πρωτότυπου προβλήματος εφαρμογής, 

 συστηματική και σε βάθος βιβλιογραφική κριτική ανασκόπηση ενός θέματος. 

 

Ανεξάρτητα από το είδος της ΔΕ, ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό της είναι η πρωτοτυπία. Η πρωτοτυπία 

είναι δυνατόν να αναφέρεται στην: 
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 κάλυψη βιβλιογραφικού κενού (π.χ. παραγωγή νέας θεωρίας ή/και νέων δεδομένων), 

 αποτελεσματική τροποποίηση μιας θεωρητικής ανάλυσης, 

 επιτυχή επίλυση ενός πρωτότυπου προβλήματος, 

 τροποποίηση ή/και συμπλήρωση των χρησιμοποιουμένων μεθοδολογιών επίλυσης ενός 

προβλήματος, εξαγωγή νέων συμπερασμάτων. 

  
 
 
Κείμενο ΔΕ 
Το κείμενο στην Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πληρότητα και επιστημονικότητα, 

δομή κι οργάνωση, γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια, πρωτοτυπία και δημιουργικότητα. Η εργασία 

αναμένεται να συνιστά ένα λογικά οργανωμένο κείμενο με μεγάλη εσωτερική συνοχή και πρωτοτυπία, στο 

οποίο η αλληλουχία των πληροφοριών και των επιχειρημάτων (από την εισαγωγή έως και τα 

συμπεράσματα) να είναι αποτελεσματική και ευρηματική, ενώ οι μεταξύ τους συνδέσεις να είναι ισχυρές. 

Το όλο κείμενο καλείται να χαρακτηρίζεται από επιστημονική πειθώ και να εγείρει νέες προσεγγίσεις στον 

επιστημονικό διάλογο. Απαραίτητη είναι η απουσία γραμματικών, ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, 

σε βαθμό που να μπορεί να ειπωθεί πως, ως γραπτό κείμενο, η εργασία έχει δημοσιεύσιμο επίπεδο. 

 

 Το κείμενο της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι συμβατό με τις παρακάτω οδηγίες: 

 Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.  

 Η βιβλιογραφία πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο Vancouver ή το πρότυπο Harvard ή το πρότυπο 

περιοδικού IEEE. 

 Όλες οι απαραίτητες αναφορές στο κείμενο παρουσιάζονται στο τέλος της εργασίας στο ειδικό 

τμήμα που ονομάζεται «Βιβλιογραφία». 

 Η ράχη του κειμένου προαιρετικά να έχει τον τίτλο, το ονοματεπώνυμο στο πάνω μέρος και τη 

χρονολογία στο κάτω. 

 Όταν χρησιμοποιούνται διαγράμματα, εικόνες ή πίνακες τα οποία δεν προκύπτουν από τα 

αποτελέσματα της ΔΕ, πρέπει να αναφέρεται και η πηγή τους 

Η δομή του κειμένου είναι η εξής: 

 Εξώφυλλο 

 Το εξώφυλλο της εργασίας δεν ακολουθεί κάποιο σχεδιαστικό πρότυπο. Θα πρέπει όμως να 

αναγράφονται υποχρεωτικά οι παρακάτω πληροφορίες: Πανεπιστήμιο, Τμήμα, “Διπλωματική 

Εργασία”, τίτλος στα ελληνικά, όνομα φοιτητή, μήνας & έτος εκτύπωσης/παρουσίασης, πόλη, 

όνομα επιβλέποντα. Δεν επιτρέπεται εξώφυλλο στην αγγλική γλώσσα, εκτός αν όλη η διπλωματική 
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εργασία είναι στα αγγλικά. Όμως, μπορεί ο φοιτητής να προσθέσει μια 2η σελίδα μετά το ελληνικό 

εξώφυλλο, με το αντίστοιχο αγγλικό. Ασφαλώς, το εξώφυλλο θα πρέπει να διατηρεί μια 

σοβαρότητα, και να μην έχει περιττά στοιχεία (π.χ. comics ή φωτογραφία του φοιτητή). Δεν 

επιτρέπονται τα στοιχεία του εξωφύλλου να είναι όλα ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

 Μια σελίδα τίτλου, που επαναλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με το εξώφυλλο. 

 Περίληψη στα ελληνικά (το πολύ μια σελίδα), και λέξεις κλειδιά. 

 Περίληψη στα αγγλικά  (το πολύ μια σελίδα), και λέξεις κλειδιά. 

 Σελίδα Πνευματικών Δικαιωμάτων. 

 Προαιρετικά ακολουθούν ευχαριστίες. 

 Σελίδα περιεχομένων (προτείνεται η αυτόματη δημιουργία των περιεχομένων με το σχετικό 

εργαλείο που έχει κάθε σύγχρονος επεξεργαστής κειμένου). 

 Επεξήγηση συντομογραφιών. 

 Κεφάλαια θεματικών ενοτήτων. 

 Παραρτήματα. 

 Βιβλιογραφικές Αναφορές. 

Το τελικό κείμενο της διπλωματικής εργασίας ελέγχεται από τον επιβλέποντα με τη χρήση του λογισμικού 

turnitin το οποίο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση λογοκλοπής. Ο επιβλέπων θα πρέπει να επιλέξει την 

προβολή κειμένου (Text-only Report) και να εκτυπώσει την πρώτη σελίδα για να τη δώσει στο φοιτητή (ή 

εναλλακτικά, να αποθηκεύσει ως PDF το Text-only Report, και να το στείλει στο φοιτητή για να εκτυπώσει 

αυτός την πρώτη σελίδα). Η πρώτη σελίδα του Text-only Report, αναφέρει το ποσοστό λογοκλοπής, που 

πρέπει να είναι σύμφωνο με το ποσοστό που έχει ορίσει το Τμήμα, στον Κανονισμό Λογοκλοπής Εργασιών. 

Η πρώτη σελίδα παραδίδεται υποχρεωτικά κατά την κατάθεση της αίτησης εξέτασης στη Γραμματεία, μαζί 

με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

 
 
Παρουσίαση ΔΕ 
Οι υποψήφιοι διπλωματούχοι που έχουν λάβει την έγκριση του επιβλέποντα, καταθέτουν (α) αίτηση στη 

Γραμματεία του Τμήματος (βρίσκεται στο Παράρτημα αυτού του κανονισμού) εντός των ημερομηνιών που 

ανακοινώνονται, (β) μαζί με 2 έντυπα αντίγραφα του κειμένου της ΔΕ (1 για τον επιβλέποντα και 1 για τη 

βιβλιοθήκη), (γ) 1 ψηφιακό αντίγραφο σε οπτικό δίσκο (CD) για τη βιβλιοθήκη, ο οποίος περιλαμβάνει 

εκτός από το κείμενο και τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από το φοιτητή κατά την εκπόνηση της ΔΕ, όπως 

πηγαία αρχεία, αρχεία μετρήσεων κ.α., (δ) την πρώτη σελίδα του Text-only report από το λογισμικό turnitin, 

που αναγράφεται το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης κειμένων, και (ε) το έντυπο παράδοσης της 
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διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 3816/17-3-2017 

(της Συγκλήτου του ΠΔΜ) έγγραφο οδηγιών κατάθεσης εργασιών στο Dspace. 

 

Η δαπάνη εκτύπωσης καλύπτεται από το φοιτητή.  

 

Οι φοιτητές που κάνουν εμπρόθεσμη αίτηση παρουσιάζουν δημόσια τις ΔΕ, σε σχετική ημερομηνία που 

διοργανώνει το Τμήμα τρεις φορές το χρόνο (Οκτώβριο, Μάρτιο, Ιούλιο). Όλες οι ΔΕ παρουσιάζονται και 

εξετάζονται την ίδια μέρα, εφόσον είναι χρονικά εφικτό, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η 

Γραμματεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ύστερα από αίτημα του επιβλέποντα προς τη Συνέλευση του 

Τμήματος η παρουσίαση της ΔΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετική ημερομηνία. Η ημερομηνία 

παρουσίασης δημοσιοποιείται μέσω των έντυπων και διαδικτυακών ανακοινώσεων του Τμήματος.  

 

Στο παράρτημα υπάρχει ένας σύντομος οδηγός για την παρουσίαση. 

 
Εξέταση ΔΕ 
Η ΔΕ εξετάζεται από τριμελή επιτροπή: από τον επιβλέποντα καθηγητή και δυο ακόμη συνεξεταστές 

σχετικούς με το αντικείμενο της ΔΕ που έχει προτείνει ο επιβλέποντας. Κατά την παρουσίαση της ΔΕ 

πρέπει να παρευρίσκονται όλοι στο χώρο με φυσική παρουσία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. όταν το 

Τμήμα λειτουργεί σε καθεστώς τηλεργασίας/ τηλεκπαίδευσης) ή ύστερα από αίτημα μέλους της 

εξεταστικής επιτροπής προς τη Συνέλευση, επιτρέπεται και η τηλε-παρουσία (π.χ. ePresence ή Zoom ή 

Skype). Ως βαθμός της ΔΕ δίνεται ο μέσος όρος των τριών παραπάνω βαθμολογητών. Σε περίπτωση που ο 

βαθμός της διπλωματικής δεν είναι προβιβάσιμος, ο φοιτητής μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στο θέμα 

ή να αιτηθεί αλλαγή θέματος. Οι συνεξεταστές μπορεί να είναι και διδάσκοντες που συνεπίβλεψαν το 

θέμα. Επίσης μπορεί να είναι ερευνητές, μέλη ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων, ή διακεκριμένοι επιστήμονες. Οι 

εξεταστές θα πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. 

 

Η βαθμολόγηση των διπλωματικών εργασιών γίνεται με βάση τα ακόλουθα γενικά κριτήρια κατά σειρά 

σπουδαιότητας: 

 Στοιχεία πρωτοτυπίας (επιθυμητό) και συνεισφορά στην ευρύτερη γνωστική περιοχή. 

 Βαθμός επίτευξης των προδιαγεγραμμένων στόχων. 

 Ποιότητα του έργου. 

 Ποσότητα του έργου. 

 Αρτιότητα κειμένου. 
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 Προφορική παρουσίαση. 

 Γνώση του αντικειμένου κατά τις προφορικές ερωτήσεις εξέτασης. 

 Επιμέλεια και εμφάνιση. 

 

Θέματα ερμηνείας του παρόντος κανονισμού εκπόνησης διπλωματικών εργασιών κατά την εφαρμογή του, 

καθώς και θέματα που δεν καλύπτονται από αυτόν 

 

Θέματα ερμηνείας του παρόντος κανονισμού εκπόνησης διπλωματικών εργασιών κατά την εφαρμογή του, 

καθώς και θέματα που δεν καλύπτονται από αυτόν θα αντιμετωπίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ρωτήσει εγγράφως το Τμήμα και θα λάβει απάντηση από την επόμενη 

Συνέλευση.  

 

Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε στη Συνέλευση Τμήματος ΗΜΜΥ 48/9-20-2020.  
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Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα 

Οι διπλωματικές εργασίες προστατεύονται με το νόμο των πνευματικών δικαιωμάτων (Ν.2121/93). Η 

διπλωματική εργασία αποτελεί προϊόν συνεργασίας του φοιτητή και των μελών Δ.Ε.Π. που επιβλέπουν την 

εκπόνησή της στο Π.Δ.Μ. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν και τα πνευματικά δικαιώματα στη δημοσίευση 

των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και στις ανακοινώσεις 

τους σε επιστημονικά συνέδρια. Στις δημοσιεύσεις αυτές τηρείται η επιστημονική δεοντολογία. Η 

διπλωματική εργασία και ότι άλλο έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της εκπόνησης ή θα προκύψει από αυτήν 

όπως τα πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης, προστατεύονται με τη νομοθεσία 

Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στο φοιτητή, τα μέλη ΔΕΠ που έχουν επιβλέψει και 

αναφέρονται στη δήλωση ανάθεσης της διπλωματικής εργασίας, και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στη λίστα των ατόμων που έχουν 

πνευματικά δικαιώματα μπορεί να προστεθούν και διδάσκοντες ΠΔ407/80 ή άλλα άτομα ή ερευνητικά 

ιδρύματα που έχουν συμβάλλει δημιουργικά στην επιτυχή ολοκλήρωση τους, ύστερα από έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης. 

 

Σχετικά με τις διπλωματικές του Τμήματός μας, ο φοιτητής θα πρέπει να τοποθετήσει μια σελίδα στην 

οποία θα αναφέρεται το κείμενο της σελίδας πνευματικών δικαιωμάτων (βρίσκεται στο Παράρτημα). 

 

Με την αίτηση ανάληψης της ΔΕ ο φοιτητής συμφωνεί ότι τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας 

ανήκουν στον ίδιο, στον ή στους επιβλέποντες και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που δημοσιευτεί τμήμα της ΔΕ ή ολόκληρη η ΔΕ σε 

οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το Τμήμα και το 

Πανεπιστήμιο. 

 

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας και την επιτυχή εξέτασή της, οφείλει κατά την 

παράδοση της εργασίας στη Γραμματεία, να επισυνάψει και  σχετικό υλικό σε οπτικό δίσκο που έχει 

αναπτυχθεί στα πλαίσια της εκπόνησης, όπως πηγαίος κώδικας, σχηματικά, βάσεις δεδομένων, αρχεία 

μετρήσεων κτλ. 

 

Σε περίπτωση χρηματοδοτούμενης έρευνας, μπορεί να μην εκχωρηθεί το δικαίωμα πνευματικής 

ιδιοκτησίας της διπλωματικής εργασίας, αλλά μόνο το δικαίωμα χρήσης/εκμετάλλευσης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας (δεδομένα, μελέτες, προγράμματα, εφαρμογές, πρωτότυπα, κλπ) στον 
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Επιστημονικό Υπεύθυνο ή/και χρηματοδότη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση μεταξύ του 

ΗΜΜΥ και του παραγγέλοντα φορέα. 
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Σχετικά με τη σημασία της λογοκλοπής 

Η λογοκλοπή2  αναφέρεται ως η ιδιοποίηση ή κλοπή ξένης πνευματικής δημιουργίας με ανήθικο, 

παράνομο τρόπο. Λογοκλοπή αποτελεί η οικειοποίηση ενός έργου, μιας ιδέας, μιας εικόνας, κλπ χωρίς να 

γίνεται σχετική αναφορά στο δημιουργό, άσχετα αν υπάρχει ή όχι πρόθεση. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ως λογοκλοπή θεωρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 

 Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου από έντυπη ή ηλεκτρονική πηγή, χωρίς χρήση εισαγωγικών 

και χωρίς παράθεση της πηγής 

 Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου με χρήση εισαγωγικών, αλλά χωρίς παράθεση της πηγής 

 Οικειοποίηση ιδέας ή παράφραση κειμένου, χωρίς παράθεση της πηγής 

 Μετάφραση και οικειοποίηση ξενόγλωσσου κειμένου, χωρίς παράθεση της πηγής 

 Χρήση εικόνων, φωτογραφιών, κλπ από το Διαδίκτυο, χωρίς παράθεση της πηγής 

 

Η λογοκλοπή δεν επιτρέπεται σε κανένα κείμενο, και ιδιαίτερα σε ακαδημαϊκά κείμενα όπως μια 

Διπλωματική Εργασία. Σε περίπτωση που ο επιβλέποντας ή το Τμήμα ανακαλύψουν ότι το κείμενο είναι 

προϊόν λογοκλοπής ή περιέχει τέτοια στοιχεία και παρουσιάζονται ως πρωτότυπα κείμενα ή εικόνες του 

φοιτητή, τότε θα εξεταστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναλόγως της σοβαρότητας μπορεί να 

επιβληθούν μέτρα όπως: 

 επανα-συγγραφή των τμημάτων του κειμένου ή όλης της εργασίας, 

 αλλαγή θέματος ΔΕ 

 άλλα 

 

 

Η Διπλωματική εργασία διέπεται από τις οδηγίες που καθορίζει ο κανονισμός Λογοκλοπής Εργασιών του 

ΗΜΜΥ, και ο φοιτητής που ασχολείται με την ΔΕ του, θα πρέπει να τον έχει μελετήσει. 

 
Η δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων που ακολουθεί, θα πρέπει να τοποθετείται υποχρεωτικά μέσα στο 

κείμενο της διπλωματικής και στα έντυπα και στα ψηφιακά αντίγραφα.  

                                                 

2Τριανταφυλλίδης On-Line.Ηλεκτρονικά Λεξικά. Ανακτήθηκε 18 Μαρτίου, 2016, από 

http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm. 
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Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα Διπλωματική Εργασία με τίτλο 

“_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________” 

καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν 

στα πλαίσια αυτής της εργασίας και αναφέρονται ρητώς μέσα στο κείμενο που συνοδεύουν, 

και η οποία έχει εκπονηθεί στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του μέλους του Τμήματος κ. 

________________________________________________________________________________ 

αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής 

πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε 

που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον. Τα σημεία 

όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, αρχεία ή / και πηγές άλλων συγγραφέων, 

αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά 

περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή 

τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για 

σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να 

αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που 

αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον 

συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο 

εκφράζουν τον συγγραφέα και μόνο. 

Copyright (C) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή & Επιβλέποντα/ες, Έτος, Πόλη 

Copyright (C) ________________________, ____________________ , _______ , ____________ 

Υπογραφή Φοιτητή:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(το έντυπο παραδίδεται στον επιβλέποντα καθηγητή με ευθύνη του φοιτητή)  

 

 Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 ΕΠΩΝΥΜΟ  :    ___________________________________ 

 ΟΝΟΜΑ  :   ___________________________________ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :   ___________________________________ 

 Α.Ε.Μ.  :  ___________ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ *  :   ________ 

Β. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

          Ο φοιτητής 

 

                  (Υπογραφή ) 

 
      Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ     

  

  

                                                               (Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή) 

 

                                               Κοζάνη   …/…/20…. 
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Οδηγίες Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας 

• Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας στο Τμήμα μας διαρκεί 15 λεπτά. Ακολουθούν: (α) έως 5 

λεπτά μια επίδειξη λειτουργίας (αν υπάρχει demo), και (β) ερωτήσεις. 

• Η παρουσίαση αποτελείται από την 1η διαφάνεια με την πρόταση “Διπλωματική Εργασία”, τίτλο, 

όνομα επιβλέποντος, ημερομηνία και Τμήμα.  

• Η 2η διαφάνεια παρουσιάζει το περίγραμμα της παρουσίασης.  

• Ακολουθεί ένας περιορισμένος αριθμός διαφανειών (ενδεικτικά 15 διαφάνειες) “καθαρού 

περιεχομένου παρουσίασης”. Σε αυτό τον αριθμό δεν προσμετρούνται συνδετικές διαφάνειες (π.χ. 

διαφάνειες με μόνο τίτλο όπως “Ακολουθεί η αρχιτεκτονική του συστήματος” ή διαφάνειες που 

επαναλαμβάνουν το περίγραμμα της παρουσίασης). 

• Από τις 15 διαφάνειες, το πολύ 5 διαφάνειες αποτελούν την εισαγωγή, την παρουσίαση του 

προβλήματος και το θεωρητικό υπόβαθρο, δηλαδή υλικό που προϋπήρχε της διπλωματικής εργασίας 

και δε δημιουργήθηκε από το φοιτητή. 

• Οι υπόλοιπες 10 διαφάνειες, αφορούν την εργασία του φοιτητή, δηλαδή το έργο που έχει κάνει. 

Ενδεικτικά: αλγόριθμος, κύκλωμα, προσομοίωση, πειράματα, μετρήσεις, συμπεράσματα, 

φωτογραφίες κυκλώματος, μελλοντικές επεκτάσεις. 

• Τα συμπεράσματα να μην είναι απλές λέξεις ή φράσεις, αλλά να περιέχουν ρήματα ή επιρρήματα ή 

επίθετα. Π.χ. δε θα υπάρχει μια φράση “κατανάλωση ενέργειας”, αλλά “χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας” ή “βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας”. 

• Πρέπει να υπάρχει αρίθμηση σε όλες τις διαφάνειες (εκτός της πρώτης). 

• Το κείμενο στις διαφάνειες να είναι λιτό και ουσιαστικό. 

• Ο φοιτητής πρέπει να διατηρεί μια οπτική επαφή με το κοινό. 

• Δεν επιτρέπονται τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, είτε μέσα στο κείμενο, είτε σε σχήματα, 

εικόνες, screenshot, πίνακες. 

• Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον μια φορά πιο πριν, πρόβα την παρουσίαση, στην 

οποία θα την έχει χρονομετρήσει, για να βεβαιωθεί ότι ολοκληρώνεται σε 20 λεπτά. 

• Κατά την ημέρα της εξέτασης, το αρχείο της παρουσίασης να είναι ταυτόχρονα και σε PPT και σε PDF 

(λόγω πιθανότητας μη συμβατότητας του αρχείου PPT/PPTX). 

• Προτείνεται η αποφυγή κίνησης και εφέ εναλλαγής γιατί αποσπούν την προσοχή των ακροατών από 

το περιεχόμενο της παρουσίασης. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(το έντυπο παραδίδεται συμπληρωμένο στη Γραμματεία  μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που αναγράφει ο κανονισμός) 

 Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

Α.Ε.Μ.   

Τηλέφωνο  

Β.ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελληνικά) 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Γ.ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αγγλικά) 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Δ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση  Φοιτητή 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

Παρατηρήσεις 

Εξώφυλλο κειμένου με στοιχεία:  Πανεπιστήμιο, Τμήμα, “Διπλωματική 
Εργασία”, τίτλος στα ελληνικά, όνομα φοιτητή, μήνας & έτος 
παρουσίασης, πόλη, όνομα επιβλέποντα. 

  

Σελίδα πνευματικών δικαιωμάτων μέσα στο κείμενο της διπλωματικής   

1 σελίδα περίληψη στα Ελληνικά με τίτλο και λέξεις κλειδιά μέσα στο 
κείμενο της διπλωματικής 

  

1 σελίδα περίληψη στα Αγγλικά με τίτλο και λέξεις κλειδιά μέσα στο 
κείμενο της διπλωματικής 

  

Εκτυπωμένο Κείμενο   

Ψηφιακός Οπτικός Δίσκος με κείμενο PDF, κείμενο 
WORD/Latex/LibreOffice, πηγαία αρχεία, πηγαίοι κώδικες 

  

1η σελίδα turnitin του text-only-report μαζί με την αίτηση   

Έντυπο Παράδοσης εργασίας για το dspace   

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
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Κανονισμός Ελέγχου Λογοκλοπής Εργασιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους οι φοιτητές εκπονούν διάφορες 

εργασίες, συμπεριλαμβανομένου και των τελικών Διπλωματικών εργασιών. Όλες οι εργασίες που εκπονούνται 

στο Τμήμα από τους φοιτητές διέπονται από τον Κανονισμό Ελέγχου Λογοκλοπής, που παρουσιάζεται σε αυτό 

το έγγραφο. 

 

Ειδικά οι διπλωματικές εργασίες είναι κείμενα που απαιτούν μεταξύ άλλων εκτενή βιβλιογραφική έρευνα. 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας υπάρχει ο κίνδυνος να παρατεθούν ή να αντιγραφούν τμήματα κειμένων ή και 

αυτούσια κείμενα που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων πηγών. Ο κανονισμός στοχεύει στην 

προστασία των φοιτητών και του Τμήματος από περιστατικά λογοκλοπής και να διασφαλίσει την απαραίτητη 

πρωτοτυπία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών του Τμήματος. στο να εξηγήσει τι είναι 

λογοκλοπή, ποια ανασταλτικά μέτρα λαμβάνει το Τμήμα  για να την αποτρέψει καθώς και τη διαδικασία 

ελέγχου που ακολουθείται από την επιτροπή ανίχνευσης λογοκλοπής. 

 

Ορισμός Λογοκλοπής 
Η λογοκλοπή (plagiarism) ορίζεται ως η ακούσια ή εκούσια αντιγραφή κειμένου, σχημάτων, πινάκων, ιδεών 

χωρίς να υπάρχει σαφής αναφορά στην προέλευση. Επιπρόσθετα, η αυτο-λογοκλοπή (self-plagiarism), είναι η 

αντιγραφή κειμένου του ίδιου συγγραφέα, που είχε παρουσιαστεί σε κάποιο άλλο κείμενο, χωρίς να γίνεται 

αναφορά στο αρχικό.  

 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οποιοδήποτε ερευνητικό πόνημα έχει αναφορές σε προηγούμενα έργα, όμως δεν 

είναι αποδεκτή η αντιγραφή κειμένου, ιδεών, σχημάτων και πινάκων χωρίς σαφή οριοθέτηση της πηγής.  

 

Επειδή το κείμενο της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας αναρτάται σε αποθετήρια, σε περίπτωση 

λογοκλοπής, ο αρχικός δημιουργός των κειμένων, μπορεί να προβεί σε νομικές ενέργειες προς τον φοιτητή 

που φέρεται ότι έχει αντιγράψει κείμενα χωρίς αναφορά στην αρχική πηγή. Κατά συνέπεια το Τμήμα και ο 

φοιτητής οφείλουν να διασφαλίσουν ότι ακόμη και ακούσια η οποιαδήποτε εργασία δεν είναι προϊόν 

λογοκλοπής. 
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Μέτρα Αποφυγής της Λογοκλοπής στο Τμήμα 

Το Τμήμα γνωρίζοντας τη σημασία της αποφυγής της λογοκλοπής στις εργασίες των φοιτητών του, έχει 

αποφασίσει τα παρακάτω μέτρα: 

• Ο κανονισμός δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 

[https://www.ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=OriginalityRegulation]. 

• Οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τον κανονισμό κατά την έναρξη εκπόνησης της 

Εργασίας τους. 

• Στις πρώτες σελίδες της Εργασίας θα πρέπει να εσωκλείεται η δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων, 

που υποδηλώνει ότι ο δημιουργός (ο φοιτητής στην προκειμένη περίπτωση) αναλαμβάνει πλήρως και 

αποκλειστικά την ευθύνη σε περίπτωση ακούσιας ή εκούσιας λογοκλοπής. 

• Πριν την κατάθεση της Εργασίας, ο Επιβλέπων Καθηγητής την ελέγχει με βάση δείκτη ομοιότητας 

(similarity index). Ο δείκτης ομοιότητας δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% κατά τον έλεγχο της 

εργασίας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο δείκτης ομοιότητας ξεπερνάει το ποσοστό αυτό, ο 

φοιτητής ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, το οποίο συνοδεύεται από την αναλυτική 

έκθεση αναφοράς, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι πηγές από τις οποίες προέρχονται τα τμήματα 

κειμένου που εντόπισε το εργαλείο Turnitin ως αποτελέσματα λογοκλοπής. Ο φοιτητής υποχρεούται 

να διορθώσει την Εργασία εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής, με την υποχρέωση 

παρουσίασης και εξέτασης την ημέρα που έχει οριστεί από το Τμήμα. Στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί ξανά ότι ο δείκτης ομοιότητας ξεπερνάει το 30%, η ημερομηνία υποβολής της Εργασίας 

μετατίθεται την επόμενη εξεταστική περίοδο.  

• Κατά την υποβολή της Εργασίας στη Γραμματεία, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει την 

πρώτη σελίδα της αναφοράς αξιολόγησης από το Text-only Report, που εξάγεται από το εργαλείο 

ελέγχου λογοκλοπής Turnitin, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναγράφεται ο δείκτης ομοιότητας. Σε κάθε 

περίπτωση, η ημερομηνία αναφοράς αξιολόγησης θα πρέπει να είναι μικρότερη από επτά ημέρες (7) 

από την υποβολή της Εργασίας. [Δείγμα της αναφοράς βρίσκεται στο παράρτημα αυτού του 

κανονισμού]. 

• Ο έλεγχος λογοκλοπής πραγματοποιείται στο τελικό κείμενο της Εργασίας που υποβάλλεται στη 

Γραμματεία χρησιμοποιώντας το πηγαίο αρχείο κειμένου (πχ Microsoft Word) ή το αντίστοιχο αρχείο 

PDF, το οποίο φέρει ενσωμάτωση της ελληνικής γραμματοσειράς. 

• Στο Τμήμα λειτουργεί Επιτροπή Λογοκλοπής που μπορεί να επικαιροποιεί τον κανονισμό, να προτείνει 

νέα μέτρα και να εκπαιδεύει τους επιβλέποντες στη χρήση του λογισμικού αποτροπής της λογοκλοπής. 

Μπορεί να διεξάγει ενημερωτικά σεμινάρια προς τους φοιτητές του Τμήματος, για την έγκαιρη 

https://www.ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=OriginalityRegulation
https://www.ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=OriginalityRegulation
https://www.ece.uowm.gr/fetch_html.php?html=OriginalityRegulation
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ευαισθητοποίησή τους στα ζητήματα της λογοκλοπής. Παράλληλα, ενημερώνει και εισηγείται στη 

Συνέλευση του Τμήματος για ζητήματα λογοκλοπής που ανακύπτουν και δεν καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό.   

 

Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε στη Συνέλευση Τμήματος ΗΜΜΥ 48/9-20-2020. 

 

Παράρτημα: Δείγμα Πρώτης σελίδας αναφοράς Text-only report Turnitin 
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