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1. Γενικά 
Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) είναι υποχρεωτική προκειμένου οι 

Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες (ΜΦ) να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η ΔΕ είναι μάθημα 

υποχρεωτικό που αποδίδει, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ, στον/στην ΜΦ 

δέκα πιστωτικές μονάδες (10 ECTS) και αποτελεί ερευνητική εργασία σε πεδίο συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο του Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μέσω Έρευνας «Ευφυή 

Συστήματα Πληροφορικής» και της ειδίκευσης που ακολουθεί ο/η κάθε ΜΦ, και όπως αυτή 

αποτυπώνεται μέσω: της συνάφειας της ερευνητικής πορείας του στην Θεματική Περιοχή του ΠΜΣ 

στην οποία έχει επιλεχθεί, του ερευνητικού προβλήματος που έχει τεθεί στο μάθημα ΕΣΠ 201 και 

των εργασιών που υποβάλλονται στα πλαίσια των μαθημάτων ΕΣΠ 202 και ΕΣΠ 302. 

 Η ΔΕ Εκπονείται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών και μετά την ολοκλήρωσή της 

αξιολογείται από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Το αντικείμενο της ΜΔΕ πρέπει να έχει ερευνητικό 

χαρακτήρα, να είναι πρωτότυπο και να συνδέεται με τις δημοσιεύσεις που έχουν υποβληθεί ή 

έχουν γίνει δεκτές κατά τη διάρκεια φοίτηση του/της ΜΦ. Επισημαίνεται ότι με ευθύνη του/της 

Επιβλέποντος/ουσας και του/της ΜΦ όλες οι ΔΕ, θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής 

Δεοντολογίας και Ηθικής της έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

2. Θέμα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) 
Η Μεταπτυχιακή ΔΕ διαπραγματεύεται ένα ερευνητικό αντικείμενο Πληροφορικής και είναι 

δυνατόν να κινείται είτε σε αμιγώς θεωρητικό επίπεδο, είτε να στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου ευφυούς συστήματος Πληροφορικής ή στην παραγωγή αντίστοιχης 

μεθοδολογίας. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του θέματος και της μεθοδολογίας θα πρέπει να 

διασφαλίζουν τη σημαντικότητα της έρευνας, δηλαδή την ερευνητική συνεισφορά της στη 

θεωρητική βιβλιογραφία ή/και στην επίλυση μεθοδολογικών ζητημάτων ή/και στο επίπεδο των 

πρακτικών εφαρμογών. Η πρωτοτυπία του θέματος διασφαλίζεται και από το γεγονός ότι 

προηγούνται τα μαθήματα που απαιτούν τη συγγραφή και υποβολή ερευνητικών εργασιών σε 

επιστημονικό συνέδριο (μάθημα Β εξαμήνου – ΕΣΠ202) και επιστημονικό περιοδικό αντίστοιχα 

(μάθημα Γ εξαμήνου - ΕΣΠ302). Η ΔΕ θα πρέπει μπορεί να ολοκληρωθεί εντός ενός ακαδημαϊκού 

εξαμήνου. 

 

3. Διαδικασία υποβολής και έγκρισης θέματος Μεταπτυχιακής ΔΕ 
Ο/Η ΜΦ έχει δικαίωμα υποβολής του προτεινόμενου θέματος της ΔΕ που επιθυμεί, εφόσον έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα των δύο προηγούμενων εξαμήνων. Ο/Η ΜΦ θα πρέπει 

εφόσον έχει καταλήξει μετά από συζήτηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια να 

υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κατά την εγγραφή του στο Γ εξάμηνο φοίτησης, στην 

οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της ΜΔΕ, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα. Η 

Γραμματεία του ΠΜΣ προωθεί τις αιτήσεις στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Η Συντονιστική 

Επιτροπή μελετά όλες τις προτάσεις και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τον κατάλογο με 

τα θέματα των ΜΔΕ και τους/τις επιβλέποντες/ουσες καθηγητές/τριες. Η Συνέλευση του Τμήματος 

μετά από σχετική συζήτηση εγκρίνει και δημοσιοποιεί τον τελικό κατάλογο των θεμάτων των ΜΔΕ 

και των επιβλεπόντων καθηγητών/τριών (άρθρο 14 Κανονισμού Λειτουργίας ΠΜΣ). Υπάρχει η 

δυνατότητα στον/στην ΜΦ έως το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους, μετά από αιτιολογημένη αίτηση 

του προς τη Γραμματεία του ΠΜΣ, να προτείνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου θέματος της 

ΔΕ του/της, οπότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τελική έγκριση από τη Συνέλευση του 



Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.  

 

4. Επίβλεψη Μεταπτυχιακής ΔΕ 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, ύστερα από την αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης μετ. 

φοιτητή/τριας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια της ΜΔΕ και με την ολοκλήρωση 

της συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της 

οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα. Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει 

ταυτόχρονα, την επίβλεψη έως τριών(3) ΔΕ ανά έτος (κύκλο σπουδών). 

 

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της Μεταπτυχιακής ΔΕ μπορεί να ανήκει σε όλες τις κατηγορίες 

διδασκόντων/ουσών που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο ΠΜΣ (σύμφωνα με το άρθρο 36 του 

ν. 4485/2017). Τα λοιπά μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να ανήκουν σε όλες τις 

κατηγορίες διδασκόντων που δύναται να αναλάβουν διδακτικό έργο σε ΠΜΣ σύμφωνα με το 

άρθρο 36 του Ν. 4485/17. Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια 

ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.  

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό 

χρονικό διάστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου ή κατόπιν αίτησης του/της ΜΦ, στις 

προαναφερόμενες περιπτώσεις, η ΣΕ δύναται να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, 

στην αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

Η ΣΕ υποχρεούται να ενημερώνει για τις αποφάσεις της, τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

5. Χρόνος εκπόνησης Μεταπτυχιακής ΔΕ και πιστωτικές μονάδες (ECTS)  
Η ΔΕ εκπονείται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου των σπουδών. Εφόσον, ο/η ΜΦ δεν είναι 

σε θέση να ολοκληρώσει τη ΔΕ, μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο (ένα εξάμηνο), είναι δυνατόν να 

ζητήσει παράταση για ένα ακόμη ακαδημαϊκό εξάμηνο (εξέταση στην αμέσως επόμενη εξεταστική 

περίοδο). Το αίτημα της παράτασης υποβάλλεται γραπτά στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η παράταση 

εξετάζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. 

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια κατά τη 

διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής του/της εργασίας αποτιμάται μεταξύ διακοσίων 

πενήντα (250) και τριακοσίων (300) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε δέκα (10) 

πιστωτικές μονάδες. Ως εκ τούτου, η μέση ωριαία απασχόληση την εβδομάδα υπολογίζεται δέκα 

(10) έως δώδεκα(12) ώρες κατά προσέγγιση. Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου και η εξέτασή της γίνεται κατά τη λήξη του Γ’ 

εξαμήνου.  

 

6. Γλώσσα συγγραφής και δομή Μεταπτυχιακής ΔΕ  
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής ΔΕ είναι η Ελληνική ή η Αγγλική γλώσσα. Ο/η ΜΦ 

επιλέγει τη γλώσσα συγγραφής κατά τη δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος στο Γ’ εξάμηνο. Η ΔΕ 

είναι ατομική και ακολουθεί συγκεκριμένο πρότυπο υποβολής σε Microsoft Word και Latex, καθώς 

και πρότυπο παρουσίασης Microsoft Powerpoint το οποίο παρέχεται στους ΜΦ (Παράρτημα ΧΧΧ). 

Το κείμενο της διατριβής θα πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον σε 25.000 λέξεις και να 

περιλαμβάνει:  



• Εισαγωγή στο θέμα 

• Εκτενή Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

• Θεωρητική ανάπτυξη (θεωρητικό υπόβαθρο και θεωρητική πρόταση) 

• Μεθοδολογία/έρευνα 

• Αποτελέσματα 

• Συμπεράσματα 

• Μελλοντική έρευνα 

• Βιβλιογραφία 

• Παραρτήματα 

• Λοιπά παραδοτέα, εφαρμογές (εφόσον υφίστανται) 

 

 

7. Διαδικασία τελικής κατάθεσης, εξέτασης και αξιολόγησης 
Μεταπτυχιακής ΔΕ 

Για να εγκριθεί η ΔΕ, ο/η ΜΦ θα πρέπει (i) να υποβάλλει εργασία υπό μορφή άρθρου σε διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό με κριτές, (ii) να έχει παρουσιάσει την εργασία του σε διεθνές συνέδριο 
και (iii) να την υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα 

από τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι ΜΦ παραδίδουν ηλεκτρονικό αντίτυπό 

της στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μέσω της πλατφόρμας eclass. Επισημαίνεται ότι η 

κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να 

γίνεται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, 

τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της εξέτασης σε επόμενη 

εξεταστική περίοδο. 

Οι ΜΦ υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγραφέας αυτής της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της 

είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες 

πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων ή ιδεών, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε 

παραφρασμένες. Επιπλέον, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά, 

ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία».  

Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την υποστήριξή της ενώπιον της Εξεταστικής 
Επιτροπής (παρ. 4 άρθρο 34 Ν.4485/2017). Ακολουθείται η εξής διαδικασία (απόφαση της υπ’ 
αριθμ. 10/05.11.2015/θέμα 2.1.8 Συνεδρίασης της Συγκλήτου): 

• Η γραμματεία του Π.Μ.Σ. αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα (e-mail) για το θέμα την ώρα 
και την αίθουσα της δημόσιας παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας (πρότυπο 
ανακοίνωσης φαίνεται στο Έντυπο 19.3) 

• Τα τρία (3) μέλη της εξεταστικής επιτροπής δύνανται να είναι παρόντες/παρούσες την ώρα 
της εξέτασης-παρουσίασης ή να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

• Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας. 

Συνεδριάζει νομίμως, μόνο όταν παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της (εδάφιο 5 παρ. 1 

άρθρο 14 Ν.2690/1999). Κατά την ημέρα της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριμελούς 

Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την 

εξεταζόμενη, ακολούθως αποφαίνονται για τον τελικό αξιολογικό βαθμό, συντάσσουν το 

σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης (παρουσιάζεται στο Έντυπο 19.5), το υπογράφουν και 



σε επόμενο χρόνο το παραδίδουν στη Γραμματεία. Η ημέρα της εξέτασης καθορίζεται από 

την Τριμελή Επιτροπή. Για την έγκριση της Μεταπτυχιακής ΔΕ απαιτείται σωρευτικά: α) η 

σύμφωνη γνώμη των 2/3 των Μελών της Επιτροπής και β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας 

των τριών μελών της επιτροπής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του πέντε (5), εκτός εάν στον 

Κανονισμό του Π.Μ.Σ. ορίζεται ελάχιστος βαθμός επιτυχίας ανώτερος του πέντε (5). Η 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00). 

 

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής της, μετά από δύο μήνες, 

αφού ο/η ΜΦ βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση 

αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, ο/η ΜΦ αποκλείεται από τη χορήγηση του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή ΔΕ, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η 

Επιτροπή και πριν την καθομολόγηση του ΜΦ κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Παν. Αιγαίου σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται στον ιστότοπο 

της οικείας Σχολής (άρθρο 34, παράγραφος 5, Νόμος 4485/2017). Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά 

την έκδοση/έκθεση/προβολή σε οποιαδήποτε μορφή των διατριβών και των όποιων προϊόντων 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκπόνηση τους, οι μετ. φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να 

αναφέρουν: το όνομα του Ιδρύματος, της Σχολής, του Τμήματος και του ΠΜΣ στο οποίο 

εκπονήθηκε η ΜΔΕ, τον πλήρη τίτλο και το έτος ολοκλήρωσης της. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

δύναται να κάνει χρήση των έργων αυτών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, μόνο 

εφόσον αναφέρονται η πηγή και ο/η δημιουργός του έργου. 

 

 

 

 

 


