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Άρθρο 16
Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

1. Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να  
έχει  σχέση  με  τα  πραγματικά  προβλήματα  της  παραγωγής  και  των  υπηρεσιών.
Τα τακτικά και έκτακτα μέλη του Ε.Π. προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας τα οποία εγκρίνονται  
από  την  ομάδα  μαθημάτων  και  ανακοινώνονται  έγκαιρα  στους  σπουδαστές.
Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και  
ο εξοπλισμός καθώς επίσης τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του Τ.Ε.Ι. Πτυχιακή εργασία μπορεί να  
πραγματοποιηθεί επίσης εκτός Τ.Ε.Ι., σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις  
κ.λ.π., ύστερα από απόφαση του συμβουλίου του τμήματος. Τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών  
εργασιών και κάθε σχετικό θέμα καθορίζει με απόφασή της η ομάδα μαθημάτων. Τα θέματα των  
πτυχιακών εργασιών πρέπει να είναι σχετικά με την κατεύθυνση του τμήματος

.
2. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τρεις (3) σπουδαστές με  
ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.

3. Κάθε τακτικό ή έκτακτο μέλος του Ε.Π. του τμήματος στα πλαίσια απασχόλησης τους αναλαμβάνει  
υποχρεωτικά την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών, ανάλογα με τις ώρες διδακτικού έργου που  
του έχει ανατεθεί. Ο αριθμός πτυχιακών εργασιών που μπορούν να επιβλέπουν τα μέλη του Ε.Π.  
καθορίζεται από το συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., ύστερα από εισηγήσεις των συμβουλίων των τμημάτων.

4. Από την ομάδα μαθημάτων ορίζεται για κάθε τμήμα πτυχιακής εργασίας ένα τακτικό ή έκτακτο  
μέλος του Ε.Π. που επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους σπουδαστές  
στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε  
χώρους και σε εξοπλισμό και εποπτεύει τα μέλη του Ε.Τ.Π. όπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία.  
Επίσης εισηγείται στον προϊστάμενο του τμήματος τη διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών  
για αναλώσιμα υλικά κ.λ.π. Για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός Τ.Ε.Ι., ο  
επιβλέπων  εκπαιδευτικός  περιορίζεται  στο  επιστημονικό  Τεχνικό  μέρος  της  εργασίας.  Επίβλεψη  
πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε τακτικά ή έκτακτα μέλη Ε.Π. άλλου τμήματος ή γενικού  
τμήματος μετά από κοινή απόφαση των συμβουλίων των δύο τμημάτων.

5. Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου  
εξαμήνου  σπουδών,  ανάλογα  με  την  έκταση  και  τις  απαιτήσεις  του  θέματος.  Η  διάρκεια  της  
εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) εξάμηνα. Στην περίπτωση  
υπέρβασης  του  ορίου  των  τριών  (3)  εξαμήνων  ανατίθεται  στο  σπουδαστή  νέο  θέμα  πτυχιακής  
εργασίας.

6.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  πτυχιακής  εργασίας  και  ύστερα  από  έγκριση  του  επιβλέποντα  
εκπαιδευτικού, υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στο τμήμα. Το συμβούλιο του τμήματος ορίζει  
ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας,  
ή  αριθμού  πτυχιακών  εργασιών  ενώπιον  τριμελούς  επιτροπής  από  μέλη  του  Ε.Π.  του  τμήματος  
συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι εισηγητής. Την παρουσίαση αυτή μπορούν να  
παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές της σχολής.

7.  Σε  περίπτωση  έλλειψης  μελών  του  Ε.Π.  συναφούς  ειδικότητας  στο  ίδιο  τμήμα,  η  επιτροπή  



συμπληρώνεται από μέλη άλλου τμήματος ή γενικού τμήματος που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο.  
Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές  
και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της  
λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην  
επεξεργασία  του  θέματος  σπουδαστές.  Τα  μέλη  της  επιτροπής  εξέτασης  της  πτυχιακής  εργασίας  
αποφασίζουν, κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, για το βαθμό  
που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεργασίας  
χωριστά.

 
8.  Σε  περίπτωση  που  μια  πτυχιακή  εργασία  κριθεί  ελλιπής,  αναπέμπεται  για  συμπληρωματική  
επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης, όπως ορίζεται στις  
παραγράφους 6 και 7 του άρθρου αυτού.


