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1. ΕισαγωγήΣυ
 μφωνα με το 5ετε
ς  προ
 γραμμα σπουδω
 ν του Τμή
 ματος Μήχανικω
 ν  Πλήροφορική
 ς  καιΥπολογιστω
 ν,  το 10o εξα
 μήνο των σπουδω
 ν προορι
ζεται για τήν εκπο
 νήσή Διπλωματική
 ςΕργασι
ας  (ΔΕ),  ή  οποι
α  ε
χει  ερευνήτικο
 ,  μελετήτικο
 ,  αναπτυξιακο
  ή
 /και  εφαρμοσμε
νοερευνήτικο
  χαρακτή
 ρα και εκπονει
ται απο
  κα
 θε φοιτήτή
 , ει
τε ατομικα
 , ει
τε σε συνεργασι
αμε ε
ναν ακο
 μή φοιτήτή
  (υπο
  τήν πρου9 πο
 θεσή ο
 τι ει
ναι διακριτή
  ή ατομική
  εργασι
α και ήσυμβολή
  και των δυ
 ο φοιτήτω
 ν το
 σο κατα
  τήν εκπο
 νήσή ο
 σο και κατα
  τήν παρουσι
ασή τήςεργασι
ας). Με τή ΔΕ Παρε
χεται ή δυνατο
 τήτα στους φοιτήτε
ς να αποκτή
 σουν σήμαντικε
ςεμπειρι
ες απο
  τήν ολοκλήρωμε
νή μελε
τή σε βα
 θος ενο
 ς  θε
ματος τής ειδικο
 τήτας τους.  Ηεκπο
 νήσή τής ΔΕ ει
ναι υποχρεωτική
  και αντιστοιχει
  σε ε
να πλή
 ρες εξα
 μήνο με 30 ECTS. Ταθε
ματα  των  ΔΕ  καθορι
ζονται  απο
  το  διδακτικο
  προσωπικο
  του  Τμή
 ματος  καιανακοινω
 νονται  στους  φοιτήτε
ς.  Οι  ΔΕ  διπλωματικε
ς  επιβλε
πονται  απο
  με
λή  ΔΕΠ  τουΤμή
 ματος και α
 λλες κατήγορι
ες διδακτικου
  προσωπικου
 . Η ΔΕ εργασι
α ολοκλήρω
 νεται μετήν  παρουσι
ασή
  τής  σε  τριμελή
  επιτροπή
  αξιολο
 γήσής  και  τήν  υποβολή
  τής  σχετική
 ςτεκμήρι
ωσής και υλικου
  απο
  τον/τους φοιτήτή
 /φοιτήτε
ς στο Τμή
 μα. Στον  παρο
 ντα  Κανονισμο
  Διπλωματική
 ς  Εργασι
ας  εξειδικευ
 ονται  το  πλαι
σιο  και  οιδιαδικασι
ες που διε
πουν τήν εκπο
 νήσή των ΔΕ, συ
 μφωνα με το 5ετε
ς Προ
 γραμμα Σπουδω
 ντου Τμή
 ματος Μήχανικω
 ν Πλήροφορική
 ς  και Υπολογιστω
 ν και τον Εσωτερικο
  Κανονισμο
Λειτουργι
ας του Πανεπιστήμι
ου Δυτική
 ς Αττική
 ς.
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2. Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Η  θεματολογι
α  των  ΔΕ  περιλαμβα
 νει  ε
να  ευρυ
  φα
 σμα  των  γνωστικω
 ν  περιοχω
 ν  τήςειδικο
 τήτας  του  Μήχανικου
  Πλήροφορική
 ς  και  Υπολογιστω
 ν  και  αποσκοπει
  στήνολοκλή
 ρωσή  των  γνω
 σεων  των  φοιτήτω
 ν  στο  αντικει
μενο  τής  ΔΕ  και  γενικο
 τερα  στήνανα
 πτυξή  τής  ικανο
 τήτας  επεξεργασι
ας  αυτοτελω
 ν  θεμα
 των  με
σω  των  διαδικασιω
 ν  τήςμελε
τής και τής ε
ρευνας. Οι φοιτήτε
ς καλου
 νται να αντιμετωπι
σουν και να επιλυ
 σουν ε
να ή
περισσο
 τερα προβλή
 ματα σε θεωρήτικο
  ή
  εφαρμοσμε
νο επι
πεδο, με
σω τής συ
 νθεσής καιαξιοποι
ήσής  των  γνω
 σεων  που  αποκτή
 θήκαν  κατα
  τήν  δια
 ρκεια  των  σπουδω
 ν  τους.Επιπλε
ον καλου
 νται να αντιμετωπι
σουν θε
ματα που αφορου
 ν στήν οργα
 νωσή τής εργασι
αςαλλα
  και  στή  διαχει
ρισή  του  χρο
 νου  με  στο
 χο  τήν  ολοκλή
 ρωσή  τής  ΔΕ  εντο
 ς  τουπροδιαγεγραμμε
νου χρονικου
  πλαισι
ου. Τε
λος, ή ΔΕ παρε
χει στους φοιτήτε
ς τήν ευκαιρι
α ναπαρουσια
 ζουν  και  τεκμήριω
 νουν  τήν  δουλεια
  τους,  καθω
 ς  και  να  συγγρα
 φουν  ε
ναεπιστήμονικο
 /τεχνικο
  κει
μενο με σεβασμο
  στους κανο
 νες δεοντολογι
ας. Μετα
  τήν επιτυχή
  ολοκλή
 ρωσή τής Διπλωματική
 ς Εργασι
ας, ο φοιτήτή
 ς /τρια θα ει
ναι σεθε
σή: 
 Να  ορι
ζει  με  σαφή
 νεια  τις  παραμε
τρους  ενο
 ς  προβλή
 ματος  και  να  εστια
 ζει  σταουσιαστικο
 τερα σήμει
α για τήν επι
λυσή
  του
 Να μελετα
  με κριτικο
  και συνθετικο
  πνευ
 μα, τήν τρε
χουσα βιβλιογραφι
α (state of the art)και να συνοψι
ζει τήν υπα
 ρχουσα επιστήμονική
  γνω
 σή και τεχνογνωσι
α που αφορα
  στήνθεματολογι
α του
 Να σχεδια
 ζει  και  να  εκτελει
  ε
να  ερευνήτικο
  πλα
 νο  εντο
 ς  προκαθορισμε
νου  χρονικου
πλαισι
ου. 
 Να σχεδια
 ζει, να προσομοιω
 νει ή
 /και να κατασκευα
 ζει πρωτο
 τυπο υλικο
  / λογισμικο
  γιατήν επιλεχθει
σα λυ
 σή 
 Να συντα
 σσει ε
να πλή
 ρες επιστήμονικο
 /τεχνικο
  δοκι
μιο στο οποι
ο  θα πραγματευ
 εταιτήν  θεματολογι
α  του  και  θα  παραθε
τει  με  σαφή
 νεια  τα  αποτελε
σματα  τής  δουλεια
 ςτής/του 
 Να αναλυ
 ει αποτελε
σματα και να εξα
 γει συμπερα
 σματα
 Να  οργανω
 νει  μια  ολοκλήρωμε
νή  παρουσι
ασή  με  χρή
 σή  ψήφιακω
 ν  εργαλει
ων  σεακροατή
 ριο 
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3. Διαδικασίες Διπλωματικής ΕργασίαςΗ εκπο
 νήσή ΔΕ ει
ναι υποχρεωτική
  και ανατι
θεται κατα
  το 10ο εξα
 μήνο σε ε
να φοιτήτή
  ή
  τοπολυ
  σε δυ
 ο φοιτήτε
ς,  εφο
 σον το απαιτει
  ή φυ
 σή του θε
ματος . Στήν περι
πτωσή αυτή
 ,  οεπιβλε
πων με εισή
 γήσή
  του δήλω
 νει ο
 τι θα ει
ναι διακριτή
  ή ατομική
  εργασι
α και ή συμβολή
και των δυ
 ο φοιτήτω
 ν το
 σο κατα
  τήν εκπο
 νήσή ο
 σο και κατα
  τήν παρουσι
ασή τής εργασι
ας.Ο  ελα
 χιστος  χρο
 νος  ολοκλή
 ρωσής  τής  ΔΕ  ει
ναι  ε
να  ακαδήμαι9κο
  εξα
 μήνο.  Ο  χρο
 νοςολοκλή
 ρωσής  μπορει
  να  παραταθει
  κατα
  ε
να  εξα
 μήνο  με  τή  συ
 μφωνή  γνω
 μή  τουεπιβλε
ποντα καθήγήτή
 .  Σε εξαιρετικε
ς περιπτω
 σεις και υ
 στερα απο
  αιτιολογήμε
νο αι
τήματου  φοιτήτή
 ,  ο  χρο
 νος  ολοκλή
 ρωσής  τής  εργασι
ας  μπορει
  να  παραταθει
  για  ε
να  ακο
 μήεξα
 μήνο. Μετα
  το πε
ρας των τριω
 ν (3) εξαμή
 νων ο φοιτήτή
 ς θα πρε
πει να καταθε
σει εκ νε
ουαι
τήσή ανα
 λήψής. Οι φοιτήτε
ς με αι
τήσή
  τους προς τή Συνε
λευσή του Τμή
 ματος, μπορου
 ν να αιτήθου
 ν το πολυ
μι
α φορα
  τήν αλλαγή
  θε
ματος διπλωματική
 ς εργασι
ας ή
 /και επιβλε
ποντος.Η γλω
 σσα  συγγραφή
 ς  των διπλωματικω
 ν  εργασιω
 ν  του  Τμή
 ματος  ει
ναι  ή  Ελλήνική
  ή
  ήΑγγλική
  μετα
  απο
  συνεννο
 ήσή με τον επιβλε
ποντα Καθήγήτή
 .
3.1. Επίβλεψη ΔΕΗ ΔΕ εκπονει
ται  με επι
βλεψή ή οποι
α  εγκρι
νεται  απο
  τήν Συνε
λευσή του Τμή
 ματος.  Τήνεπι
βλεψή αναλαμβα
 νουν τα με
λή ΔΕΠ, καθω
 ς και εκπαιδευτικο
  προσωπικο
  του Τμή
 ματος,κα
 τοχοι διδακτορικου
  διπλω
 ματος, σε θε
ματα συναφή
  με το διδακτορικο
  τους ή
  το ευρυ
 τεροεπιστήμονικο
  και ερευνήτικο
  τους ε
ργο. Κατα
  συνε
πεια, ει
ναι δυνατή
  ή ανα
 θεσή επι
βλεψήςΔΕ και σε με
λή ΕΔΙΠ, σε διδα
 σκοντες με συ
 μβασή Π.Δ. 407/1980, σε Διδα
 κτορες ΕΣΠΑ και σεΑκαδήμαι9κου
 ς Υποτρο
 φους, κατο
 χους διδακτορικου
  διπλω
 ματος, για το δια
 στήμα που ε
χουνσυ
 μβασή  με το Τμή
 μα.  Στή περι
πτωσή  ο
 που  τήν επι
βλεψή  αναλαμβα
 νει  προσωπικο
  τουΤμή
 ματος με συ
 μβασή ορισμε
νου χρο
 νου, στήν αι
τήσή ανα
 λήψής πρε
πει να περιλαμβα
 νεταικαι ε
να με
λος ΔΕΠ του Τμή
 ματος με τήν ιδιο
 τήτα του συνεπιβλε
ποντος, για να εξασφαλιστει
ή απρο
 σκοπτή ολοκλή
 ρωσή τής ΔΕ σε περι
πτωσή που αυτή
  γι
νει μετα
  τή λή
 ξή τής συ
 μβασήςτου αρχικου
  επιβλε
ποντος. Στήν περι
πτωσή που συντρε
χουν λο
 γοι π.χ. εκπαιδευτική
 ς α
 δειας, συνταξιοδο
 τήσής ή
  α
 λλοιπου επιβα
 λλουν τήν απουσι
α του επιβλε
ποντος με
λους ΔΕΠ κατα
  τήν περι
οδο εξε
τασής τήςΔΕ αυτο
 ς αντικαθι
σταται απο
  τή Συνε
λευσή του Τμή
 ματος . Κατα
  τήν ε
ναρξή τής εκπο
 νήσής τής διπλωματική
 ς εργασι
ας ο Επιβλε
πων Καθήγήτή
 ς και οιφοιτήτε
ς  διαμορφω
 νουν απο
  κοινου
  ε
να πλαι
σιο συνεργασι
ας,  το οποι
ο  περιλαμβα
 νει  τογενικο
  πλα
 νο και το χρονοδια
 γραμμα εξε
λιξής τής εργασι
ας, καθω
 ς και τή συχνο
 τήτα τωνσυναντή
 σεω
 ν τους. Οι τελευται
ες αποσκοπου
 ν στήν ενήμε
ρωσή του επιβλε
ποντος για τήνπορει
α τής εργασι
ας, στήν επι
λυσή ενδεχο
 μενων προβλήμα
 των που προκυ
 πτουν κατα
  τήνπορει
α τής εργασι
ας και στήν παροχή
  καθοδή
 γήσής απο
  με
ρους του για τα επο
 μενα βή
 ματα.Ο βασικο
 ς  ρο
 λος του επιβλε
ποντος καθήγήτή
  ει
ναι να βοήθή
 σει αρχικα
  στήν επιλογή
  τουθε
ματος  και  στή συνε
χεια,  κατα
  τήν εκπο
 νήσή  τής  διπλωματική
 ς  εργασι
ας,  να  προτει
νεικατευθυ
 νσεις εργασι
ας, να υποδεικνυ
 ει τροποποιή
 σεις στήν ανα
 πτυξή δρα
 σής (σε επι
πεδομελε
τής αλλα
  και ερευνήτική
 ς  δραστήριοποι
ήσής),  να προτει
νει διορθωτικε
ς  παρεμβα
 σεις
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στα  κει
μενα  που  του  παραδι
δουν  οι  φοιτήτε
ς  και  να  διασφαλι
ζει  τήν  αντικειμενική
διεξαγωγή
  τής αξιολογική
 ς διαδικασι
ας.
3.2. Ανάληψη ΔΕΤα  θε
ματα  ΔΕ  καθορι
ζονται  απο
  το  διδακτικο
  προσωπικο
  του  τμή
 ματος  και  γι
νονταιδιαθε
σιμα  στους  φοιτήτε
ς  με  τήν  ε
ναρξή  κα
 θε  ακαδήμαι9κου
  εξαμή
 νου.  Κα
 θε  με
λος  ΔΕΠεισήγει
ται στήν αρχή
  του εξαμή
 νου τα θε
ματα των ΔΕ που επιθυμει
  να επιβλε
ψει, τα οποι
αεγκρι
νονται απο
  τήν Συνε
λευσή του Τμή
 ματος και ανακοινω
 νονται εγκαι
ρως στους φοιτήτε
ς.Οι  φοιτήτε
ς  δυ
 νανται  να  προτει
νουν  στον  επιβλε
ποντα  καθήγήτή
  το  θε
μα  για  το  οποι
οενδιαφε
ρονται  και  εφο
 σον  υπα
 ρξει  συμφωνι
α,  τα  ενδιαφερο
 μενα  με
ρή  προχωρου
 ν  στήνυποβολή
  σχετική
 ς αι
τήσής προς τήν Συνε
λευσή του Τμή
 ματος, με
σω τής Γραμματει
ας Η ανακοι
νωσή των προτεινο
 μενων θεμα
 των περιλαμβα
 νει τον τι
τλο τής εργασι
ας, ενω
  μπορει
να περιλαμβα
 νει συ
 ντομή περιγραφή
  του περιεχομε
νου, των αναμενο
 μενων αποτελεσμα
 των,προαπαιτου
 μενες γνω
 σεις, και ενδεικτική
  βιβλιογραφι
α.Δικαι
ωμα ανα
 λήψής ΔΕ ε
χουν οι  φοιτήτε
ς  που ε
χουν ολοκλήρω
 σει  το 8ο τυπικο
  εξα
 μήνοσπουδω
 ν. Η ανα
 λήψή τής ΔΕ γι
νεται οποιαδή
 ποτε στιγμή
  εντο
 ς του 9ου τυπικου
  εξαμή
 νουσπουδω
 ν. Οι φοιτήτε
ς που δικαιου
 νται να αναλα
 βουν ΔΕ επιλε
γουν το θε
μα που τους ενδιαφε
ρει καιαφου
  ε
ρθουν σε επικοινωνι
α με το με
λος ΔΕΠ που το προτει
νει υποβα
 λλουν τήν αντι
στοιχήαι
τήσή  στήν  Γραμματει
α.  Το  ε
ντυπο  τής  αι
τήσής  ει
ναι  διαθε
σιμο  στήν  ιστοσελι
δα  τουΤμή
 ματος. 
3.3. Συγγραφή ΔΕΗ συγγραφή
  τής ΔΕ ει
ναι αποκλειστικα
  ε
ργο του φοιτήτή
 , γι
νεται ο
 μως με τήν καθοδή
 γήσήτου επιβλε
ποντος. Το κει
μενο τής ΔΕ μπορει
 να ει
ναι γραμμε
νο στήν Ελλήνική
  ή
  τήν Αγγλική
γλω
 σσα συ
 μφωνα με τήν αι
τήσή ανα
 λήψής και πρε
πει να περιλαμβα
 νει τουλα
 χιστον 10.000λε
ξεις (70 σελι
δες), περιλαμβανομε
νων των πινα
 κων, των σχήμα
 των και τής βιβλιογραφι
ας(εκτο
 ς  απο
  τα  Παραρτή
 ματα).  Μεγα
 λή  ε
μφασή  δι
δεται  στή  σωστή
  συ
 νταξή  και  στήνορθογραφι
α του κειμε
νου. Η ΔΕ παραδι
δεται σε σελι
δες μεγε
θους Α4, με δια
 στήμα 1.15, μεγραμματοσειρα
  Times new Roman μεγε
θους 11 στιγμω
 ν, τι
τλους κεφαλαι
ων Arial 12 boldκαι  περιθω
 ρια  25  mm αριστερα
 ,  πα
 νω,  κα
 τω  και  δεξια
 .  Σχετικο
  προ
 τυπο  αρχει
ο  ει
ναιδιαθε
σιμο στήν ιστοσελι
δα του Τμή
 ματος.Ενδεικτικα
  ή δομή
  τής ΔΕ αποτελει
ται απο
 : 1) Εξω
 φυλλο που  αναφε
ρει  το Πανεπιστή
 μιο  Δυτική
 ς  Αττική
 ς,  τή  Σχολή
  Μήχανικω
 ν,  τοΤμή
 μα Μήχανικω
 ν Πλήροφορική
 ς και Υπολογιστω
 ν, τον ακριβή
  τι
τλο τής εργασι
ας, τοονοματεπω
 νυμο του φοιτήτή
 , καθω
 ς και το μή
 να και ε
τος υποβολή
 ς2) Σελι
δα με τις δήλω
 σεις περι
 Πνευματικω
 ν Δικαιωμα
 των και Λογοκλοπή
 ς 3) Σελι
δα  τι
τλου  με  αναγραφή
  των  ονομα
 των  τής  τριμελου
 ς  επιτροπή
 ς  και  τή  γλω
 σσασυγγραφή
 ς τής ΔΕ4) Περι
λήψή 300 λε
ξεων που να αναφε
ρει το προ
 βλήμα που εξετα
 ζεται και για ποιο λο
 γοεξετα
 ζεται, τήν μεθοδολογι
α που χρήσιμοποιει
ται, και τα σήμαντικα
  αποτελε
σματα.5) Περι
λήψή στα Αγγλικα
  (Abstract).6) Ευχαριστι
ες (Προαιρετικα
 ).7) Πι
νακα Περιεχομε
νων.
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8) Κατα
 λογο Πινα
 κων.9) Κατα
 λογο Διαγραμμα
 των/Εικο
 νωνΤο κυρι
ως σω
 μα τής ΔΕ ακολουθει
 τήν παρακα
 τω ενδεικτική
  δομή
 :1) Εισαγωγή
  2) Τα επιμε
ρους κεφα
 λαια στα οποι
α παρατι
θενται:
 Επισκο
 πήσή του πεδι
ου, προσδιορισμο
 ς του προβλή
 ματος και διεθνή
 ς εμπειρι
α.
 Μεθοδολογι
α και Εργαλει
α
 Ανα
 λυσή του προβλή
 ματος και συ
 νθεσή λυ
 σής
 Παρουσι
ασή των αποτελεσμα
 των 
 Κριτικο
 ς σχολιασμο
 ς των αποτελεσμα
 των σε σχε
σή με τήν βιβλιογραφι
α, προτα
 σεις για τήν μελλοντική
  αξιοποι
ήσή τους κ.α. 3) Συμπερα
 σματα4) Βιβλιογραφι
α5) Παραρτή
 ματα

3.4. Ολοκλήρωση – Αξιολόγηση ΔΕΗ εκπο
 νήσή τής ΔΕ ολοκλήρω
 νεται ο
 ταν ο επιβλε
πων κρι
νει ο
 τι οι απαιτή
 σεις που τε
θήκανστήν περιγραφή
  τής ΔΕ και ή
 ταν γνωστε
ς στο φοιτήτή
  ή
 δή απο
  τήν ανα
 λήψή τής ΔΕ, ε
χουνπλήρωθει
  σε ικανοποιήτικο
  βαθμο
  ως προς το ευ
 ρος κα
 λυψής του θε
ματος, τήν εμβα
 θυνσήστο  θε
μα,  τα  παραχθε
ντα  αποτελε
σματα  και  τήν  ποιο
 τήτα  του  κειμε
νου  τής  ΔΕ  πουσυνε
γραψε ο φοιτήτή
 ς. Ιδιαι
τερή προσοχή
  δι
δεται σε θε
ματα Ακαδήμαι9κή
 ς Δεοντολογι
ας καιαποφυγή
 ς  λογοκλοπή
 ς,  και  ως  εκ  του
 του  ο  επιβλε
πων  οφει
λει  να  προβει
  σε  ε
λεγχοομοιο
 τήτας τής ΔΕ με υπα
 ρχοντα κει
μενα. Γι’ αυτο
  το λο
 γο προβλε
πεται για ο
 λες τις ΔΕ ήχρή
 σή  του  ειδικου
  λογισμικου
  ανι
χνευσής  και  αποτυ
 πωσής  του  ποσοστου
  ταυ
 τισήςακαδήμαι9κω
 ν  εργασιω
 ν  με  το  περιεχο
 μενο  α
 λλων  πήγω
 ν  απο
  βα
 σή  δεδομε
νων  του.  Οε
λεγχος με
σω του ειδικου
  λογισμικου
  πρε
πει να ε
χει προήγήθει
  τής εξε
τασής τής εργασι
ας.Με τον ε
λεγχο αυτο
  προκυ
 πτει μι
α αναφορα
  αυθεντικο
 τήτας (Originality Report) στήν οποι
ααναφε
ρεται  το  ποσοστο
  ταυ
 τισής.  Η  τελική
  κρι
σή  ο
 σον  αφορα
  στήν  αξιολο
 γήσή  τήςαναφορα
 ς, γι
νεται απο
  τον επιβλε
ποντα. Αφου
  με
σω αυτή
 ς τής διαδικασι
ας επαλήθευθει
  ήαυθεντικο
 τήτα  και  ή  πρωτοτυπι
α  τής  εργασι
ας,  εγκρι
νεται  απο
  τον  επιβλε
ποντα  ήπαρουσι
ασή
  τής ενω
 πιον τής Τριμελου
 ς Επιτροπή
 ς.  Στις περιπτω
 σεις που θα διαπιστωθει
ει
τε ομοιο
 τήτα κειμε
νου με υπα
 ρχοντα κει
μενα που υπερβαι
νει το ανωτε
ρω ποσοστο
 , ει
τελογοκλοπή
  κειμε
νου  κατα
  τα  ανωτε
ρω,  ή  ΔΕ  επιστρε
φεται  απο
  τον  επιβλε
ποντα  στοφοιτήτή
  για διο
 ρθωσή και επανυποβολή
 .Η  Εξε
τασή  τής  ΔΕ  πραγματοποιει
ται  μετα
  το  πε
ρας  των  εξεταστικω
 ν  περιο
 δωνΦεβρουαρι
ου, Ιουνι
ου και Σεπτεμβρι
ου και στις επο
 μενες δυ
 ο (2) εβδομα
 δες, συ
 μφωνα μετον Εσωτερικο
  Κανονισμο
  Λειτουργι
ας του ΠΑΔΑ. Για τήν εξε
τασή τής ΔΕ οι ενδιαφερο
 μενοιφοιτήτε
ς  υποβα
 λλουν,  εντο
 ς  αποκλειστική
 ς  προθεσμι
ας,  στή  Γραμματει
α  του  Τμή
 ματοςαι
τήσή  για  εξε
τασή  Διπλωματική
 ς  Εργασι
ας  συνοδευο
 μενή  απο
  τήν  Εισή
 γήσή  τουεπιβλε
ποντος  ΔΕΠ.  Αφου
  εγκριθει
  ή  αι
τήσή  εξε
τασής,  ορι
ζεται  απο
  τον  επιβλε
πονταΚαθήγήτή
  σε συνεννο
 ήσή με το φοιτήτή
  ή ήμερομήνι
α εξε
τασής. Ο φοιτήτή
 ς ε
χει τήν ευθυ
 νήτής κατα
 θεσής αντιτυ
 που τής ΔΕ, σε ήλεκτρονική
  ή
 /και σε ε
ντυπή μορφή
  για τήν επιτροπή
εξε
τασής. Τα με
λή τής Τριμελου
 ς Επιτροπή
 ς παρακολουθου
 ν τήν παρουσι
ασή τής εργασι
αςκαι  υποβα
 λλουν  ερωτή
 σεις,  ω
 στε  να  διαμορφω
 σουν  α
 ποψή  για  τήν  ορθο
 τήτα  και  τήνπλήρο
 τήτα τής προσε
γγισής που ακολουθή
 θήκε και τής λυ
 σής που δο
 θήκε στο προ
 βλήμα
6



καθω
 ς και για το βαθμο
  συμμετοχή
 ς καθενο
 ς απο
  τους συμμετε
χοντες στήν εκπο
 νήσή τήςεργασι
ας φοιτήτε
ς, σε περι
πτωσή που ει
ναι περισσο
 τεροι του ενο
 ς. Τα με
λή τής Τριμελου
 ςΕπιτροπή
 ς  κρι
νουν  και  βαθμολογου
 ν  ανεξα
 ρτήτα καθε
ναν  απο
  τους  συμμετε
χοντες  στήνομα
 δα εκπο
 νήσής τής εργασι
ας φοιτήτε
ς. Ο βαθμο
 ς τής διπλωματική
 ς εργασι
ας προκυ
 πτειαπο
  το  με
σο  ο
 ρο  τής  βαθμολογι
ας  των  μελω
 ν  τής  Τριμελου
 ς  Επιτροπή
 ς.  Ο  επιβλε
πωνκαθήγήτή
 ς  υποβα
 λλει  στή  Γραμματει
α  του  Τμή
 ματος  το  πρακτικο
  εξε
τασής  με  τήβαθμολογι
α  των μελω
 ν.  Στή συνε
χεια ή Γραμματει
α  του Τμή
 ματος  καταχωρει
  τή ΔΕ στοφοιτήτολο
 γιο  προκειμε
νου  ο  φοιτήτή
 ς  να  ενήμερωθει
  για  τήν  ολοκλή
 ρωσή
  τής  και  νααναρτή
 σει τή Διπλωματική
  Εργασι
α στο Ιδρυματικο
  Αποθετή
 ριο ΠΟΛΥΝΟΗ. Εα
 ν  μια  διπλωματική
  εργασι
α  κριθει
  ελλιπή
 ς,  αναπε
μπεται  για  συμπλήρωματική
επεξεργασι
α.  Στήν  περι
πτωσή  αυτή
  ή  παρουσι
ασή  λαμβα
 νει  χω
 ρα  σε  ήμερομήνι
α  πουυποδεικνυ
 ει  ή  Τριμελή
 ς  Επιτροπή
 ,  μετα
  απο
  συνεννο
 ήσή  με  το  φοιτήτή
 ,  οπο
 τεεπαναλαμβα
 νεται ή διαδικασι
α  εξε
τασής,  ο
 πως ορι
ζεται στις  ανωτε
ρω παραγρα
 φους τουα
 ρθρου αυτου
 . Στήν παρουσι
ασή τής εργασι
ας δυ
 νανται να παρι
στανται και α
 λλα με
λή τήςακαδήμαι9κή
 ς  κοινο
 τήτας  (διδα
 σκοντες,  προπτυχιακοι
  και  μεταπτυχιακοι
  φοιτήτε
ς,υποψή
 φιοι διδα
 κτορες, κ.λπ.)
3.5. Ανάρτηση ΔΕ στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Όλες οι  ολοκλήρωμε
νες ΔΕ κατατι
θενται  στο Ιδρυματικο
  Αποθετή
 ριο του Πανεπιστήμι
ουσυ
 μφωνα με τήν Πολιτική
  Ιδρυματικου
  Αποθετήρι
ου του Πανεπιστήμι
ου Δυτική
 ς  Αττική
 ςπου ει
ναι αναρτήμε
νή στήν ιστοσελι
δα του Τμή
 ματος. Ο φοιτήτή
 ς αναρτα
  τήν ΔΕ συ
 μφωναμε  τις  οδήγι
ες  που  βρι
σκονται  στον  ιστο
 τοπο  https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/  .  Στή  συνε
χεια,  το  Ιδρυματικο
  Αποθετή
 ριο,  ενήμερω
 νει  με
σω  e-mail  το  φοιτήτή
  για  τήνε
γκρισή  τής  αι
τήσής  ανα
 ρτήσής  τής  ΔΕ  το  οποι
ο  αποτελει
  και  τή  σχετική
  Βεβαι
ωσήανα
 ρτήσής ΔΕ. 
Η  βεβαι
ωσή  ανα
 ρτήσής  αποστε
λλεται  ήλεκτρονικα
  απο
  τή  βιβλιοθή
 κή  του  ΠΑΔΑ(ιδρυματικο
  αποθετή
 ριο του ΠΑΔΑ) στή Γραμματει
α του Τμή
 ματος.
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ABSTRACT

The present thesis concerns the 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας και γίνεται μια

ιστορική αναδρομή γύρω από τις μεθόδους που έχουν παρουσιαστεί σε αυτήν την περιοχή.

 

1.1 Περιγραφή του αντικειμένου της διπλωματικής εργασίας 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι .

 

1.2 Ιστορική αναδρομή 

Κατά καιρούς….
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Πίνακας 1.1: Συντελεστές φίλτρων Χ.Σ και Υ.Σ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Στο  παράρτημα  αυτό  παρατίθεται  ο  κώδικας  ανάπτυξης  της  παρούσας

εφαρμογής. 
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