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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ότι για την παρουσίαση 
Πτυχιακών Εργασιών κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, καθορίστηκαν οι παρακάτω 
ημερομηνίες: 
 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 

1 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΕΜΠΤΗ 09:00΄—18:00΄ 
ΜΙΚΡΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

2 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΠΕΜΠΤΗ 09:00΄—18:00΄ 
ΜΙΚΡΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

3 5 ΜΑΪΟΥ 2022 ΠΕΜΠΤΗ 09:00΄—18:00΄ 
ΜΙΚΡΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

4 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΠΕΜΠΤΗ 09:00΄—18:00΄ 
ΜΙΚΡΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

5 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΕΜΠΤΗ 09:00΄—18:00΄ 
ΜΙΚΡΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 30 ΛΕΠΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που προγραμματίζουν να παρουσιάσουν Πτυχιακή Εργασία πρέπει να 
έχουν υπόψη τους τα εξής: 

1. Για την συγγραφή των Πτυχιακών Εργασιών ισχύουν οι Προδιαγραφές του Τμήματος  οι οποίες 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.  http://mech.uop.gr/ekpaideysi/ptyxiakiergasia/ 

2. Για την συμμετοχή σε παρουσίαση, και εφόσον έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 4 
μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης, υποβάλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος από τον 
επιβλέποντα καθηγητή Αίτηση Εγγραφής για παρουσίαση, με τα ονόματα της επιτροπής 
εξέτασης που προτείνονται, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία 
παρουσίασης, προκειμένου να γίνει σύνταξη και έγκαιρη ανακοίνωση του προγράμματος των 
παρουσιάσεων. Οι φοιτητές οφείλουν να υπενθυμίζουν στον επιβλέποντα την έγκαιρη υποβολή 
της Αίτησης Εγγραφής για παρουσίαση. 

3. Ταυτόχρονα με την Αίτηση Εγγραφής παραδίδονται στα μέλη της Επιτροπής  τρία τεύχη της 
εργασίας με ευθύνη του επιβλέποντα.  

Μετά την επιτυχή παρουσίαση και βαθμολόγηση της Πτυχιακής και εφόσον το τεύχος δεν 
χρειάζεται περαιτέρω διορθώσεις οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στον κ. Χαλκιόπουλο 
Αλέξανδρο chalkiop@uop.gr , Υπεύθυνο της Bιβλιοθήκης, 

• το αρχείο PDF με την τελική μορφή της πτυχιακής τους εργασίας, 

• την υπεύθυνη δήλωση για την λογοκλοπή, 

• καθώς και τη δήλωση κατάθεσης. 
(τα έντυπα αυτά έχουν επισυναφθεί στο site). Το email αυτό θα το κοινοποιούν και στην κ. 
Καπογιαννοπούλου Αργυρώ, kapogian@uop.gr , ώστε να κατοχυρωθεί η βαθμολογία τους στο 
σπουδαστικό σύστημα. 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

                      ΚΑΜΒΥΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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