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                                                                  Αθήνα, 11/11/2021 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΜΣ 

 
Μετά από ερωτήσεις που υπήρξαν από  μεταπτυχιακούς φοιτητές που αφορούν στην 
κατάθεση της διπλωματικής εργασίας διευκρινίζονται  τα κάτωθι: 
 

1. Στο μέιλ που αναφέρει η ανακοίνωση θα πρέπει να σταλεί για το αρχείο της 
γραμματείας και το φάκελο των φοιτητών, και το εξώφυλλο σε ένα αρχείο (για να 
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου η κατάθεση της διπλωματικής εμπρόθεσμα και να 
φαίνεται ξεκάθαρα ο τίτλος για την καταχώρηση του βαθμού από τη μηχ/ση) και όλο 
το κείμενο της εργασίας (το οποίο θα πρέπει να σταλεί και αυτό σε μορφή PDF σε 
άλλο αρχείο στο ίδιο μέιλ, έως τις 20/12/2021), προκειμένου να το λάβουν οι 
διδάσκοντες που θα είναι στην τριμελή, καθώς τα ηλεκτρονικά αυτά ταχυδρομεία τα 
διαχειρίζεται το Συντονιστικό των ΠΜΣ και τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν.  Σε 
περίπτωση που κάποιο μέλος ΔΕΠ έχει ζητήσει σε έντυπη μορφή την διπλωματική 
εργασία θα του  παραδοθεί και με αυτό τον τρόπο (με κατάθεση στη γραμματεία για 
να μπει στη θυρίδα του). 

2. Η εργασία θα πρέπει όπως αναφέρεται να είναι σε μορφή pdf. (Σε μορφή word θα 
πρέπει λογικά να έχει σταλεί σε κείμενα μέχρι την ολοκλήρωσή της, ώστε ο/η 
επιβλέπων/ουσα  να κατευθύνει και να κάνει διορθώσεις στον φοιτητή/τρια). 

3. Για τη δήλωση περί λογοκλοπής δύναται να ενσωματωθεί η ακόλουθη υπεύθυνη 
δήλωση που υπάρχει στα χρήσιμα έντυπα της γραμματείας στην ιστοσελίδα μας, 
ακολουθήστε το σύνδεσμο: 

https://deps.panteion.gr/wp-content/uploads/2021/04/pms-ipefth-dilosi-13-1-16.pdf 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη 

δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

deps.panteion.gr 

ή να γραφεί ένα κείμενο που να έχει το ίδιο νόημα και περιεχόμενο.  
 

https://deps.panteion.gr/wp-content/uploads/2021/04/pms-ipefth-dilosi-13-1-16.pdf
https://deps.panteion.gr/wp-content/uploads/2021/04/pms-ipefth-dilosi-13-1-16.pdf
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4. Εντός της προθεσμίας κατάθεσης της διπλωματικής (από σήμερα έως τις 20/12/21) 
θα πρέπει να αποσταλεί αίτηση για παράταση, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος,  προς 
τη Γραμματεία και το Συντονιστικό του ΠΜΣ με πλήρη ιατρική αιτιολόγηση (από 
δημόσιο νοσοκομείο). Η παράταση είναι μόνο για ένα μήνα σχεδόν, έως 15/1/22. 

5. Μνεία για τα πνευματικά δικαιώματα δύναται να  συμπεριληφθεί εφόσον το  
επιθυμείτε.             

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στη διπλωματική σας! 

 

                                       

 
                                                    Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
                                


