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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) είναι υποχρεωτική προκειμένου οι 
φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η ΜΔΕ αποδίδει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
λειτουργίας του ΠΜΣ, στον/στην φοιτητή/τρια τριάντα (30) ECTS και αποτελεί μια ερευνητική 
εργασία σε πεδίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και 
Επικοινωνία» και της ειδίκευσης που ακολουθεί ο/η κάθε φοιτητής/τρια. 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 και να είναι 
πρωτότυπο.   

Επισημαίνεται ότι με ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας και του/της μεταπτυχιακού/ής 
φοιτητή/τριας όλες οι ΜΔΕ, θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και 
Ηθικής της έρευνας του Παν. Αιγαίου.  

2. ΘΕΜΑ ΜΔΕ 
Η ΜΔΕ είναι δυνατόν να κινείται σε αμιγώς θεωρητικό επίπεδο, να περιλαμβάνει έρευνα πεδίου ή 
να στοχεύει στην παραγωγή ενός ολοκληρωμένου προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του 
θέματος και της μεθοδολογίας θα πρέπει να διασφαλίζουν τη σημαντικότητα της έρευνας, δηλαδή 
τη  συνεισφορά  της  στη  θεωρητική  βιβλιογραφία  ή/και  στην  επίλυση μεθοδολογικών ζητημάτων  
ή/και στο επίπεδο των πρακτικών εφαρμογών. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 
ενός ακαδ. εξαμήνου.  

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΔΕ  

Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής του προτεινόμενου θέματος της ΜΔΕ 
που επιθυμεί, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα των δύο προηγούμενων 
εξαμήνων. Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια θα πρέπει εφόσον έχει καταλήξει μετά από 
συζήτηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια να υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. μετά το πέρας του Β’ εξαμήνου φοίτησης (έως το τέλος Ιουνίου κάθε έτους), στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της ΜΔΕ, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα (και ο 
συνεπιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια, εφόσον απαιτείται) και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας. 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 μετ. φοιτητή/φοιτήτρια έως το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του προς τη Γραμματεία του ΠΜΣ, να προτείνει την 
τροποποίηση του εγκεκριμένου θέματος της ΜΔΕ του/της. 

4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΔΕ      
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 συν-
επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, εφόσον απαιτείται) και με την ολοκλήρωση της συγκροτεί την 
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τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η 
επιβλέπων/ουσα (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).  
Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει ταυτόχρονα, την επίβλεψη έως οκτώ (8) 
διπλωματικών εργασιών. 
Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 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) ή να είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας. 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 Π.Μ.Σ.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό 
χρονικό διάστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου ή κατόπιν αίτησης του/της φοιτητή/τριας 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. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΔΕ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η ΜΔE εκπονείται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου των σπουδών. Εφόσον, ο/η φοιτητής/τρια 
δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει τη ΜΔE, μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, είναι δυνατόν να ζητήσει 
παράταση για ένα ακόμη ακαδημαϊκό εξάμηνο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 9.3 
του Κανονισμού Λειτουργίας του  ΠΜΣ (https://ci.aegean.gr/images/Files/ Esoterikos_ kanonismos 
_PMS_2019-2020.pdf). Το αίτημα της παράτασης υποβάλλεται γραπτά στη Γραμματεία του ΠΜΣ, το 
αργότερο, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους ή τις 31 Μαΐου εφόσον η εκπόνηση της ΜΔΔ 
εκπονείται κατά το εαρινό εξάμηνο, εξαιτίας αναστολής σπουδών. 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 επτακοσίων 
πενήντα (750) και εννιακοσίων (900) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες. Ως εκ τούτου, η μέση ωριαία απασχόληση την εβδομάδα υπολογίζεται τριάντα 
δύο (32) έως τριάντα έξι (36) ώρες κατά προσέγγιση.  
Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός 
εξαμήνου. Η εξέτασή της γίνεται κατά τη λήξη του Γ’ εξαμήνου, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει 
τακτοποιήσει το σύνολο των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκαιρη παρουσίαση της εργασίας, ακολουθείται η διαδικασία 
της παράτασης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9.3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.  

6. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΔΕ  
Η γλώσσα συγγραφής της ΜΔΕ μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική. Στη δεύτερη περίπτωση 
απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. στ’ 
του Ν. 4485/2017).  



 - 5 - 

7. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΔΕ 
Μία ΜΔΕ μπορεί να εκπονηθεί από ομάδα 2 έως το πολύ 3 φοιτητών/τριών. Στις ομαδικές ΜΔΕ ο/η 
επιβλέπων/ουσα θα πρέπει να διασφαλίσει τον διακριτό χαρακτήρα της συμβολής του κάθε μέλους 
χωριστά στην εργασία. Σε περίπτωση συλλογικής εργασίας, κατά την εξέταση θεωρείται απαραίτητη 
η παρουσία όλων των μελών της ομάδας και κάθε μέλος θα πρέπει να αναλαμβάνει την παρουσίαση 
της δικής του συμβολής. Στην περίπτωση ομαδικής  ΜΔΕ η βαθμολογία εκδίδεται κατ’ άτομο, καθώς 
ο/η μετ. φοιτητής/τρια αξιολογείται ξεχωριστά στο μέρος που ανέλαβε να εκπονήσει σύμφωνα με 
τα κριτήρια αξιολόγησης. 

8. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΔΕ 
Κάθε ΜΔΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα κεφάλαια: 

- Εισαγωγή με τη διατύπωση του ή των ερευνητικών ερωτημάτων 
-  Ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου/βιβλιογραφική ανασκόπηση  
- Παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας ή της ανάπτυξης/παραγωγής ενός προϊόντος  
- Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας ή του προϊόντος  
- Συμπεράσματα και  
- Βιβλιογραφία/Δικτυογραφία & Αναφορές.  

Ανάλογα με το θέμα της ΜΔΕ είναι δυνατόν το βασικό κείμενο να συνοδεύεται από Παραρτήματα 
που περιλαμβάνουν συμπληρωματικό υλικό, ερωτηματολόγια, πηγές κ.τ.λ.  

Η έκταση του κειμένου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20.000 λέξεις εάν η ΜΔΕ είναι αμιγώς 
βιβλιογραφική, 15.000 λέξεις για τις ΜΔΕ που περιλαμβάνουν πρωτογενή έρευνα και 10.000 λέξεις 
εάν η ΜΔΕ συμπεριλαμβάνει την παραγωγή ενός ολοκληρωμένου προϊόντος. Στον αριθμό των 
λέξεων δε συμπεριλαμβάνεται η βιβλιογραφία και τα ενδεχόμενα Παραρτήματα. 

Εφόσον η ΜΔΕ περιλαμβάνει την παραγωγή ενός ολοκληρωμένου προϊόντος, το κείμενο 
συνοδεύεται από το προϊόν, στην κατάλληλη μορφή. 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΔΕ 
Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει δημόσια 
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 καθηγητή/τριας, οι φοιτητές/τριες παραδίδουν 
ηλεκτρονικώς (ή/και εντύπως εφόσον απαιτηθεί) το αντίτυπό της ΜΔΕ τους στα Μέλη της 
Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την 
έναρξη της εξεταστικής περιόδου, όπως αυτή αναφέρεται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΠΜΣ, το 
οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής 
Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της εξέτασης της ΜΔΕ στην επόμενη εξεταστική 
περίοδο.  
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες 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 
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αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, 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 υπ’ αριθμ. 
10/05.11.2015/θέμα 2.1.8 συνεδρίασης της Συγκλήτου):  
Η ΜΔΕ παρουσιάζεται σε δημόσια διαδικασία. Η δημόσια υποστήριξη συμπεριλαμβάνει την 
προφορική παρουσίαση της ΜΔΕ (μέγιστης διάρκειας 30 λεπτών), την επίδειξη του προϊόντος, 
εφόσον υπάρχει, και ακολουθείται από ερωτήσεις που υποβάλλονται από την Εξεταστική Επιτροπή 
και το κοινό. Στη δημόσια παρουσίαση θα πρέπει να παρευρίσκονται υποχρεωτικά και τα τρία (3) 
μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Σε περίπτωση που σε αυτήν μετέχουν Εξωτερικά Μέλη (μέλη άλλων 
Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.), δίνεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των 
Εξωτερικών Μελών (σχετική η υπ’ αρίθμ. φ122.1/42/23076/β2/24-2-2011, ΚΥΑ (ΦΕΚ 433/17-3-
2011,τ. Β [).  
Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για την εξέταση της ΜΔΕ 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, το υπογράφουν και σε επόμενο χρόνο το 
παραδίδουν στη Γραμματεία. Η ημέρα της εξέτασης καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.   
Για την έγκριση της ΜΔΕ, 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). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00). 
Για την αξιολόγηση της πτυχιακής συνυπολογίζονται: η θεωρητική επάρκεια, η μεθοδολογική 
σαφήνεια, η πληρότητα, η ποιότητα της έρευνας και του προϊόντος που έχει παραχθεί και η δημόσια 
παρουσίαση.  

Ανάλογα με τη φύση της ΜΔΕ, η συνολική αξιολόγηση προκύπτει ως εξής: 
-για αμιγώς θεωρητικές και εργασίες που περιλαμβάνουν έρευνα πεδίου: το κείμενο 80% και η 
παρουσίαση 20%,  
-για εργασίες που περιλαμβάνουν την παραγωγή προϊόντος: το κείμενο 20%, το προϊόν 60% και η 
παρουσίαση 20% 
Η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει εάν η ΜΔΕ γίνεται αποδεκτή ή όχι, και έχει το δικαίωμα:  

(i) να αποδεχτεί την ΜΔΕ ως έχει  
(ii) να την αποδεχτεί με την προϋπόθεση να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές και 

επαναξιολόγηση του κειμένου από την τριμελή επιτροπή (εντός διαστήματος ενός μηνός)  
(iii) να την κρίνει αρνητικά. 

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη χορήγηση 
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και δικαιούται να λάβει μόνο βεβαίωση επιτυχούς 
παρακολούθησης των μαθημάτων του ΠΜΣ. 
Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων 
που προτείνει η Επιτροπή και πριν την καθομολόγηση του μετ. φοιτητή ή της φοιτήτριας 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). Οι μετ. φοιτητές/τριες, ύστερα από αίτημά τους στο Τμήμα Βιβλιοθήκης, έχουν το 
δικαίωμα αναβολής δημοσίευσης της ΜΔΕ τους, στο Αποθετήριο μέχρι και 3 χρόνια όταν:  

● Θέλουν να υποβάλουν μέρος της εργασίας προς δημοσίευση σε επιστημονικά δημοσιεύματα 
(π.χ. περιοδικά) ή σε κάποιο συνέδριο.  

● Έχουν υποβάλει μέρος του έργου σε διαδικασία κατοχύρωσης, π.χ. σε περιπτώσεις πατέντας.  
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● Διαπραγματεύονται την εμπορική εκμετάλλευση μέρους του έργου.  
● Έχουν κάποιον άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο αναφέρουν στο αίτημά τους.  

Μέχρι τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, στο Αποθετήριο θα είναι αναρτημένα μόνο τα 
στοιχεία περιγραφής της εργασίας, ενώ αφού περάσουν τρία χρόνια θα αναρτάται το πλήρες κείμενο 
της ΜΔΔ.  

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.  

 

 


