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Άρθρο 1 ∆υνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 
 
1. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική. Στους/Στις φοιτητές/φοιτήτριες που 
εγγράφονται στο ∆΄ έτος σπουδών παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής 
εργασίας.  
2. ∆ικαίωµα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες οι 
οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους στο µάθηµα 
«Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι». Επιπλέον,  οι  φοιτητές/φοιτήτριες  που  
θα  εκπονήσουν πτυχιακή εργασία  στην  οποία  θα  απαιτείται  στατιστική  
επεξεργασία  δεδομένων  θα  πρέπει  να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το 
μάθημα «Περιγραφική Στατιστική». Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει σε περίπτωση που 
ο/η επιβλέποντας/ουσα κρίνει διαφορετικά. 
3. Στη σύνθεση του πτυχίου, η πτυχιακή εργασία ισοδυναµεί µε 9 διδακτικές 
µονάδες και ενέχει τη θέση τριών (3) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων.  
 
Άρθρο 2  ∆ιαδικασία εποπτείας 
 
1. Μπορούν να επιβλέπουν πτυχιακές εργασίες: α) Όλα τα µέλη ∆.Ε.Π. του 

Τ.Ε.Ε.Π.Η., β) τα µέλη ∆.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων που διδάσκουν µε ανάθεση στο 



Τ.Ε.Ε.Π.Η. (εφόσον το επιθυµούν), γ) τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.∆Ι.Π. που είναι κάτοχοι 
∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, δ) οι διδάσκοντες/ουσες με σύμβαση που είναι 
κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (εφόσον διδάσκουν στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. και στα 
δυο εξάµηνα του ακαδηµαϊκού έτους και εφόσον το επιθυµούν), και ε) τα µέλη 
Ε.Ε.Π. και Ε.∆Ι.Π. και οι διδάσκοντες/ουσες με σύμβαση ειδικών γνωστικών 
αντικειµένων (µουσική, αισθητική αγωγή, θέατρο, κλπ.). 

 
2. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.∆Ι.Π. (που απασχολείται αποκλειστικά στο 

Τ.Ε.Ε.Π.Η.) έχει τη δυνατότητα να εποπτεύσει, κάθε ακαδηµαϊκό έτος, έως 5 
πτυχιακές εργασίες. Εξαιρούνται – εφόσον το επιθυµούν- τα µέλη του Τ.Ε.Ε.Π.Η. 
τα οποία απουσιάζουν, κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους, µε 
εκπαιδευτική άδεια πάνω από τρεις (3) µήνες. 

 
3. Στις αρχές του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους, οι έχοντες/ουσες δικαίωμα 

εποπτείας πτυχιακών εργασιών υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γ.Σ. α) τα 
θέματα ή τις θεματικές ενότητες πτυχιακών εργασιών που προτείνουν και 
σύντομη περιγραφή του θέματος ή της ενότητας, καθώς και β) τα κριτήρια βάσει 
των οποίων θα γίνει η επιλογή των φοιτητών/τριών. Η Γ.Σ. εγκρίνει τον κατάλογο 
των θεμάτων ή/και θεματικών ενοτήτων και αυτός αναρτάται στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων.  

 
4. Μέχρι το τέλος του εαρινού εξαμήνου, από την ανάρτηση του παραπάνω 

καταλόγου, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής των φοιτητών/τριών και 
κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος η σχετική δήλωση «Εκπόνησης 
Πτυχιακής Εργασίας» υπογεγραµµένη από τον/την επόπτη/τρια και τον/την 
φοιτητή/φοιτήτρια. 

 
5. Η Γραµµατεία του Τµήµατος καταρτίζει τον κατάλογο των πτυχιακών εργασιών 

που εκπονούνται και ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γ.Σ.  
 
6. Η Γ.Σ. ορίζει, για κάθε πτυχιακή εργασία ένα µέλος ∆.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. το 

οποίο μαζί µε τον Επόπτη της Πτυχιακής Εργασίας απαρτίζει την ∆ιµελή 
Εξεταστική Επιτροπή. Σε επόμενη Γ.Σ. μπορεί να γίνει αλλαγή µέλους της 
∆ιµελούς Εξεταστικής Επιτροπής εφόσον απαιτηθεί.  

 
Άρθρο 3 Εκπόνηση και περιεχόµενο πτυχιακών εργασιών 
 
1. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατοµικά ή – σε περίπτωση συνεργασίας (έως 2 

φοιτητές/φοιτήτριες) - προσδιορίζεται σαφώς η συµβολή κάθε 
φοιτητή/φοιτήτριας. 

2. Το αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας είναι µιας περιορισµένης έκτασης 



βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα ή βιβλιογραφική επισκόπηση, όπως αυτή 
ορίζεται στα πλαίσια των γνωστικών αντικειµένων που θεραπεύει το Τ.Ε.Ε.Π.Η.  

3. Μικρή τροποποίηση του θέµατος της πτυχιακής εργασίας µπορεί να γίνει στη 
διάρκεια εκπόνησής της.  

 
Άρθρο 4 ∆ηµόσια παρουσίαση –  βαθµολόγηση 
 
1. Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της πτυχιακής εργασίας ο/η 

φοιτητής/φοιτήτρια παραδίδει 2 αντίτυπα, ένα για κάθε µέλος της Εξεταστικής 
Επιτροπής, τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν τη δηµόσια παρουσίαση.  

2. Η ηµέρα και η ώρα της δηµόσιας παρουσίασης καθορίζεται από τη Γραµµατεία 
του Τµήµατος, κατόπιν συνεννόησης, και αναρτάται στους Πίνακες 
Ανακοινώσεων.  

3. Οι δημόσιες παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών λαμβάνουν χώρα: α) εντός 
της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και του δεκαπενθήμερου που προηγείται, 
β) εντός της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου και του δεκαπενθήμερου 
που έπεται, γ) εντός της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου και του 
δεκαπενθήμερου που έπεται. Στις δημόσιες παρουσιάσεις των πτυχιακών 
μπορούν να παρίστανται διδάσκοντες και φοιτητές/τριες του Τμήματος. 

4. Η πτυχιακή εργασία βαθµολογείται σε κλίµακα βαθµολογίας από το 1 έως το 10 
και µε βάση το 5.  

5. Μετά το πέρας της δηµόσιας παρουσίασης, τα µέλη της ∆ιµελούς Επιτροπής 
συσκέπτονται και αποφασίζουν για τη βαθµολογία. Συντάσσουν και 
υπογράφουν Πρακτικό, στο οποίο αναγράφεται ο βαθµός και τυχόν 
παρατηρήσεις, το οποίο κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος µαζί µε 1 
(ένα) αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας σε έντυπη µορφή και 2 (δύο) 
αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή. Ένα αντίγραφο (ηλεκτρονική µορφή) 
φυλάσσεται στο Αρχείο της Γραµµατείας και δύο αντίγραφα (ένα έντυπο και ένα 
ηλεκτρονικό) κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής.  

6. Το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου της πτυχιακής εργασίας πρέπει να περιείχει τα 
εξής στοιχεία: ονοµασία Παν/µίου, Σχολής, Τµήµατος, ονοµατεπώνυµο/αα 
του/των φοιτητή/ών που την εκπόνησε/αν, Αριθµό Μητρώου (Α.Ε.Μ.)  τίτλο 
πτυχιακής εργασίας, ονοµατεπώνυµο επιβλέποντα καθηγητή, ονοµατεπώνυµο 
δεύτερου µέλους της ∆ιµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τόπος και ηµεροµηνία 
εξέτασης. Κάθε ηλεκτρονικό αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας θα δίνεται στη 
Γραµµατεία σε ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Κάθε ψηφιακός δίσκος θα περιέχει 
ένα αρχείο pdf µε το κείµενο της πτυχιακής εργασίας και ένα ξεχωριστό αρχείο 
doc. Το αρχείο doc θα έχει όλα τα στοιχεία της πτυχιακής εργασίας (σε ελληνικά 
και αγγλικά) δηλ. τα στοιχεία που περιέχει το εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας, 
περίληψη (µέχρι δεκαπέντε γραµµές) και πέντε λέξεις-κλειδιά. Στο εξώφυλλο 
του ψηφιακού δίσκου (CD/DVD) να υπάρχει σµίκρυνση της σελίδας του τίτλου 



της πτυχιακής εργασίας. 
7. (Βλ. Παράρτημα Ι  – Παραδοτέα πτυχιακής, Παράρτημα ΙΙ - Υπόδειγμα 

εξωφύλλου Πτυχιακής) 
8. Το πλήρες κείµενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι προσβάσιµο σε αναγνώστες 

της Βιβλιοθήκης της Σχολής ή σε χρήστες του ∆ιαδικτύου µόνο εφόσον υπάρξει 
συναίνεση του/των συγγραφέα/ων. 

 
Άρθρο 5 Ακύρωση της δήλωσης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία λαµβάνεται είτε µετά 
από αίτηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας είτε µετά από εισήγηση του/της 
επόπτη/τριας δύναται να ακυρωθεί η δήλωση για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 
Στην περίπτωση αυτή, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, προκειµένου να ολοκληρώσει τις 
σπουδές του/της, υποχρεούται να εγγραφεί σε τρία (3) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 
µαθήµατα. Ωστόσο, αν ο/η φοιτητής/φοιτήτρια επιθυµεί να εκπονήσει Πτυχιακή 
Εργασία σε άλλο γνωστικό αντικείµενο (θεµατική ενότητα), ακολουθείται η 
διαδικασία που ακολουθείται και για τους/τις υπόλοιπους/υπόλοιπες 
φοιτητές/φοιτήτριες (διάρκεια εκπόνησης ένα ακαδηµαϊκό έτος). Οι αιτήσεις αυτής 
της µορφής εξετάζονται από τη Γ.Σ. του Τµήµατος. 
 


