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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Εντός μίας εβδομάδας από την επιτυχή εξέτασή της, η διπλωματική  
εργασία σχεδιασμού κατατίθεται από τους/τις φοιτητές/τριες σε ψηφιακή  
μορφή (pdf) στο Αποθετήριο Εργασιών του Τμήματος. Η κατάθεση γίνεται  
με τη μορφή ενός ηλεκτρονικού φακέλου, με μέγιστο μέγεθος 12 MB, που  
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
 
1) Τεύχος μεγέθους Α3 οριζόντιας διάταξης, έκτασης maximum 10 σελίδων. Σε 
αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται σχέδια, φωτογραφίες και  
απεικονίσεις που να περιγράφουν τα κυριότερα σημεία της εργασίας. 
2) Τεύχος μεγέθους Α4 κατακόρυφης διάταξης με μέγιστο αριθμό σελίδων  
τις 20. Σε αυτό θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί και θα περιγράφει το  
αντικείμενο της εργασίας, στοιχεία της ανάλυσης και της σύνθεσης,  
καθώς και τις απαραίτητες απεικονίσεις (σχέδια, διαγράμματα, φωτογραφίες). 
Παράλληλα, θα περιλαμβάνει περίληψη στην αγγλική γλώσσα του παραπάνω 
κειμένου περιγραφής, έκτασης maximum 2 σελίδων. 
3) Σελίδα μεγέθους Α4 κατακόρυφης διάταξης. Αυτή θα αποτελεί αφίσα της  
εργασίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε έκθεση εργασιών. 
 
Ο τρόπος σχεδιασμού των εξωφύλλων των δύο τευχών Α3 και Α4 είναι  
ελεύθερος. Σε αυτό θα πρέπει απαραίτητα να  
αναγράφονται τα εξής: 

• ο τίτλος της εργασίας στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα 

• το όνομα ή τα ονόματα του/της φοιτητή/τριας ή των φοιτητών/τριών 

• το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας ή των επιβλεπόντων 

• Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ 

• ο μήνας και το έτος εξέτασης (π.χ. Ιούλιος 2021). 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
  
Εντός μίας εβδομάδας από την επιτυχή εξέτασή της, το τελικό τεύχος της  
ερευνητικής διπλωματικής εργασίας κατατίθεται από τους/τις  
φοιτητές/τριες σε ψηφιακή μορφή (pdf) στο Αποθετήριο Εργασιών του  
Τμήματος. Η κατάθεση γίνεται με τη μορφή ενός ηλεκτρονικού αρχείου, με  
μέγιστο μέγεθος 12 ΜΒ. Για τις προδιαγραφές βλ. αναλυτικά τις σχετικές  
οδηγίες στην ενότητα "Θέμα – Έκταση – Δομή" της Ερευνητικής  
Διπλωματικής Εργασίας στον Κανονισμό Εργασιών Διπλώματος. 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Παράλληλα με την κατάθεση των παραπάνω, θα πρέπει να υποβάλλεται  
υπογεγραμμένη από τους/τις φοιτητές/τριες η σχετική δήλωση  
συγκατάθεσης ανάρτησης της εργασίας στο διαδίκτυο (τα σχετικά έγγραφα  



είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο πεδίο Υποδομές -  
Ψηφιακό Αποθετήριο Διπλωματικών και Ερευνητικών Εργασιών). 
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