
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ _ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ _ 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Κανονισμός εργασιών διπλώματος 
 
«Ερευνητική Διπλωματική Εργασία» (12ECTS):  
 
Η εκπόνηση και επιτυχής ολοκλήρωση της «Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας» 
είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τοποθετείται στο 9ο εξάμηνο και αποδίδει 12ECTS. Η 
εκπόνηση της εργασίας μπορεί να γίνει από ένα ή το πολύ δύο άτομα. 
 
Η «Ερευνητική Διπλωματική Εργασία» έχει ως αντικείμενο την αναλυτική 
διερεύνηση, τεκμηρίωση και τη συνθετική επεξεργασία και παρουσίαση ενός 
θέματος που ανήκει στις θεματολογίες του προγράμματος σπουδών του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και των γνωστικών αντικειμένων των πέντε Τομέων.  
 
Προϋποθέσεις 
 
Προϋποθέσεις για την έναρξη εκπόνησης της εργασίας είναι:  

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 207 ECTS  

(εξαιρουμένων των ECTS που προκύπτουν από τις ξένες γλώσσες) και 

συγκεκριμένα: 

102 ECTS από διευρυμένα εργαστήρια (ΕΑ, ΕΒ) και εργαστήρια 
εμβάθυνσης (ΕΜ) 
36 ECTS από εργαστήρια εισαγωγής ή εξειδίκευσης (ΕΕ) και 
εργαστήρια εξειδίκευσης-εμβάθυνσης (ΕΧ) και (ΕΤ) 
69 ECTS από μαθήματα ΤΤ, ΤΗ, ΤΒ 

 
2. Η φοίτηση στο 9ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο. 

 
3. Η παρακολούθηση ειδικού 3ωρου σεμιναρίου με τίτλο «Πληροφοριακή 

παιδεία, βιβλιογραφική έρευνα, διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών και 

κατάρτιση βιβλιογραφίας», το οποίο πραγματοποιείται στη βιβλιοθήκη του 

Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ με την ευθύνη της βιβλιοθήκης του 

Τμήματος. Το σεμινάριο δεν αξιολογείται. 

 
Επίβλεψη 
 
Η επίβλεψη της ερευνητικής εργασίας γίνεται από ένα μέλος Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του 
Τμήματος, με γνωστικό αντικείμενο και ερευνητικά ενδιαφέροντα συναφή με το 
θέμα της  εργασίας. Κατ’ εξαίρεση, και εφ’ όσον αυτό απαιτείται από την 
διεπιστημονική φύση του αντικειμένου, μπορεί να γίνει επίβλεψη από 2 
διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου μέλη ΔΕΠ.  



 
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να καταθέτουν στον/στην επιβλέποντα/ουσα τμήματα 
και ενδιάμεσες επεξεργασίες της εργασίας και να έχουν τακτικές συναντήσεις μαζί 
του/της κατά τη διάρκεια του 9ου εξαμήνου και σε καμία περίπτωση λιγότερες από 
3.  
 
 
 
Θέμα – Έκταση – Δομή 
 
Το θέμα της εργασίας επιλέγεται από τους/τις φοιτητές/τριες σε συνεννόηση με 
τον/την επιβλέποντα/ουσα.  
 
Η έκταση της εργασίας δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 15000 λέξεις, εξαιρουμένης της 
βιβλιογραφίας και των τυχόν παραρτημάτων. 
 
Η εκπόνηση της έρευνας πρέπει να ακολουθεί κοινά αποδεκτούς επιστημονικούς 
και ακαδημαϊκούς κανόνες εκπόνησης έρευνας και παρουσίασης ερευνητικών 
αποτελεσμάτων που αφορούν στη διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος, τη 
σαφήνεια της ερευνητική μεθοδολογίας, την επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και 
τις συστηματικές και αξιόπιστες παραπομπές ή αναφορές. Σε σχέση με τη χρήση 
των πηγών – βιβλίων, άρθρων, εκθέσεων, διαδικτυακών πηγών, αρχιτεκτονικών 
μελετών, καλλιτεχνικών έργων κ.ο.κ - επιλέγεται ενδεδειγμένο και ενιαίο σύστημα 
αναφορών και σύνταξης βιβλιογραφίας και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η 
λογοκλοπή.  
 
Η εργασία συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά περίληψη 300 λέξεων στα ελληνικά και 
αγγλικά, καθώς και 5 κατά το μέγιστο λέξεις-κλειδιά. 

 
Η δομή της εργασίας προκύπτει σε συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα. 
Ενδεικτικά, η εργασία μπορεί να διαρθρώνεται ως εξής: 
 

Πίνακας περιεχομένων 
Κατάλογος πινάκων, εικόνων, διαγραμμάτων, χαρτών, σχεδίων κ.λπ. 
Περίληψη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα (περ. 300 λέξεων).  
Εισαγωγή, η οποία θα οριοθετεί το αντικείμενο, τον/τους στόχο/ους, τα 
ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις της έρευνας και θα εισάγει τη 
μεθοδολογία και τη διάρθρωση της εργασίας. 
Κυρίως μέρος, με διάρθρωση των κεφαλαίων (και ενδεχόμενων ενοτήτων 
και υποενοτήτων), όπου αναπτύσσεται η κεντρική θεματική με γνώμονα τα 
ερευνητικά ερωτήματα και τη μεθοδολογία που μπορεί να περιλαμβάνουν 
θεωρητική και βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενδεχόμενη μελέτη περίπτωσης 
ή παραδειγμάτων, ανάλυση αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών έργων, 
μελετών κλπ.  
Ενότητα συμπερασμάτων, όπου θα επισημαίνεται η νέα γνώση που 
αποκτήθηκε από την έρευνα και θα διαφαίνεται η κριτική τοποθέτηση των 
φοιτητών/τριων πάνω στο υπό μελέτη ζήτημα. Τα συμπεράσματα μπορούν 



να παρέχουν μια συνοπτική επισκόπηση της έρευνας, επικεντρώνοντας 
κυρίως στα βασικά ή πρωτογενή αποτελέσματα. Στο σημείο αυτό οι 
φοιτητές/τριες μπορούν να συζητήσουν τη σχέση μεταξύ μεθόδου, 
αποτελεσμάτων και στόχων / υποθέσεων που τέθηκαν στην εισαγωγή, 
καθώς και τυχόν νέες προοπτικές που αναδύονται από αυτά τα 
αποτελέσματα. 
Βιβλιογραφία 
Παρατήματα       

 
Η εργασία παραδίδεται σε επιμελημένο τεύχος στο συμπεριλαμβάνονται τα 
παραπάνω, με ενδεχόμενες εικόνες, πίνακες, σχέδια, σε ένα ενιαίο σύνολο.  
 
Στο εξώφυλλο της εργασίας θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ονόματα των 
φοιτητών/τριών, ο τίτλος της εργασίας καθώς και ο μήνας και το έτος εξέτασης (π.χ. 
Φεβρουάριος 2020).  
 
Στην πρώτη εσωτερική σελίδα θα αναγράφονται υποχρεωτικά: 
 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ,  
ο τίτλος της εργασίας,  
το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας,  
το όνομα ή τα ονόματα του/της φοιτητή/τριας ή των φοιτητών/τριών, ο μήνας και 
το έτος εξέτασης  (π.χ. Φεβρουάριος 2020). 
 
 
Δήλωση έναρξης και ολοκλήρωσης της εργασίας 
 
Η έναρξη της εργασίας δηλώνεται από τους/τις φοιτητές/τριες στη Γραμματεία των 
Φοιτητικών Θεμάτων στη αρχή του κάθε εξαμήνου σε συγκεκριμένο διάστημα 15 
ημερών που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  
 
Η δήλωση γίνεται σε ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και περιλαμβάνει το/τα όνομα/ονόματα των φοιτητών/τριών και του/της 
επιβλέποντος/ουσας, τον αρχικό τίτλο, καθώς και τη θεματική περιοχή της 
εργασίας. Πριν την κατάθεση της δήλωσης, ο/η επιβλέπων/ουσα θα πρέπει να 
υπογράψει τη δήλωση εγκρίνοντας έτσι το θέμα της εργασίας και αναλαμβάνοντας 
την επίβλεψή της.   
 
 
Παράδοση – Παρουσίαση – Αξιολόγηση εργασίας 

Η εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστο ένα ακαδημαϊκό 
εξάμηνο. 

Οι παρουσιάσεις των ερευνητικών διπλωματικών εργασιών γίνονται κατά τις 3 
προβλεπόμενες περιόδους, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής 



περιόδου των μαθημάτων (Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου), στις 
ημερομηνίες που αναγράφονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο.  

Με την ολοκλήρωση της εργασίας και με τη σύμφωνη γνώμη του/της 
επιβλέποντος/ουσας, οι φοιτητές/τριες δηλώνουν την πρόθεσή τους να 
παρουσιάσουν την εργασία τους και να εξεταστούν στο πλαίσιο της σχετικής 
εξεταστικής περιόδου. Η ανακοίνωση με τις σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση 
αιτήσεων για παρουσίαση/εξέταση ερευνητικών διπλωματικών εργασιών 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης 
των παρουσιάσεων. Στην ήδη κατατεθειμένη δήλωση έναρξης της εργασίας 
συμπληρώνεται ο τελικός τίτλος της εργασίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Η 
δήλωση υπογράφεται εκ νέου από τον/την επιβλέποντα/ουσα, ο/η οποίος/α 
δηλώνει έτσι τη σύμφωνη γνώμη του/της. Ο/Η επιβλέπων/ουσα δηλώνει επίσης, το 
αργότερο δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία εξέτασης των εργασιών, τον/την 
2ο/η αξιολογητή/τρια της εργασίας. 
 
Οι φοιτητές/τριες έχουν υποχρέωση να καταθέσουν, σε ημερομηνία που θα 
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία (7 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των 
παρουσιάσεων), το επιμελημένο τεύχος της εργασίας σε ψηφιακή μορφή (pdf) στην 
σχετική περιοχή στη σελίδα του μαθήματος «Ερευνητική Διπλωματική Εργασία» στο 
elearning.auth.gr. Η Γραμματεία Φοιτητικών Θεμάτων συντάσσει το πρόγραμμα 
παρουσιάσεων των εργασιών αποκλειστικά με βάση τις εργασίες που έχουν 
κατατεθεί εμπρόθεσμα.  

Η εργασία παρουσιάζεται δημόσια ενώπιον ακροατηρίου, με τη μορφή διάλεξης 
διάρκειας 20 λεπτών. Ακολουθεί διάστημα 10 λεπτών για διευκρινίσεις και 
ερωτήσεις από τους/τις βαθμολογητές/τριες (επιβλέπων/ουσα και 
αξιολογητής/τρια) και το ακροατήριο.  

Εντός μίας εβδομάδας από την επιτυχή εξέτασή της, η εργασία κατατίθεται από 
τους/τις φοιτητές/τριες: 

- σε έντυπη μορφή στη βιβλιοθήκη του Τμήματος 

- σε ψηφιακή μορφή (pdf) στο Αποθετήριο Εργασιών του Τμήματος. 

Η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα και τον/την 
αξιολογητή/τρια με γνώμονα την επιστημονική της συγκρότηση, καθώς και την 
επιμέλεια και πληρότητα σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα. Η λογοκλοπή δεν 
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Περιπτώσεις λογοκλοπής αντιμετωπίζονται από 
την συνέλευση του Τμήματος, μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού κανονισμού του 
πανεπιστημίου. Οι δύο (2) βαθμολογίες του/της επιβλέποντα/ουσας και του/της 
αξιολογητή/τριας συμπληρώνονται στο ειδικό έντυπο της Γραμματείας, το οποίο 
κατατίθεται υπογεγραμμένο και από τους/τις δύο, εντός 10 ημερών από την 
εξέταση, στη Γραμματεία Φοιτητικών Θεμάτων. Στην περίπτωση που υπάρχουν, 
κατ’ εξαίρεση, δύο επιβλέποντες-ουσες, συμπληρώνεται ο μέσος όρος της 
βαθμολογίας των δύο, στη θέση της βαθμολογίας του επιβλέποντα-ουσας. Ο 
τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο (2) βαθμολογιών 



(επιβλέποντα/ουσας ή επιβλεπόντων και αξιολογητή-τριας) και ανακοινώνεται από 
τη Γραμματεία.  

Κάθε δημοσίευση ολόκληρης ή μέρους της εργασίας, σε ηλεκτρονικό ή έντυπο 
μέσο, μπορεί να γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον/τη επιβλέποντα/ουσα ή 
τους επιβλέποντες/ουσες καθηγητές. Στη δημοσίευση, πρέπει υποχρεωτικά να 
αναφέρεται: 
1. ότι πρόκειται για διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στο τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΑΠΘ, 2. το όνομα του/της επιβλέποντα/ουσας ή των 
επιβλεπόντων/ουσών. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 «Διπλωματική Εργασία Σχεδιασμού» (30 ECTS) 
 
Η εκπόνηση και επιτυχής ολοκλήρωση της «Διπλωματικής Εργασίας Σχεδιασμού» 
είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, 
τοποθετείται στο 10ο εξάμηνο και αποδίδει 30ECTS. Η εκπόνηση της εργασίας 
μπορεί να γίνει από ένα ή το πολύ τρία άτομα. 
 
Η «Διπλωματική Εργασία Σχεδιασμού» είναι αποτέλεσμα των γνώσεων, των 
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των 
σπουδών στα γνωστικά πεδία της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης και των γνωστικών 
αντικειμένων των Τομέων του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες διατυπώνουν ένα ή 
περισσότερα ερωτήματα σε ένα ερευνητικό σχεδιαστικό πλαίσιο, θέτουν ζητήματα 
προς ανάλυση, προς αναζήτηση, παραμέτρους, προδιαγραφές και οργανώνουν 
σχεδιαστικές προτάσεις που να απαντάνε με τρόπο που αυτοί/ες επιλέγουν στα 
ζητήματα που έχουν θέσει, το οποίο τους απασχολεί και στο οποίο θα 
αξιολογηθούν.  
 
Αντικείμενο 
 
Η «Διπλωματική Εργασία Σχεδιασμού» έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία 
πρότασης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μέσα από τις πολλαπλές κλίμακες, 
θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές εξειδικεύσεις που συνθέτουν το αντικείμενο 
του σχεδιασμού στη σύγχρονη συνθήκη. Η διπλωματική εργασία σχεδιασμού 
μπορεί να εστιάζει σε μία ή να συνθέτει περισσότερες από τις επιμέρους 
εξειδικεύσεις και θεματικές περιοχές του αρχιτεκτονικού έργου με διαφορετικές 
εμφάσεις, με αντίστοιχες απαιτήσεις τεκμηρίωσης, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι 
κατέχουν τα συνθετικά και αναπαραστατικά εργαλεία και την τεχνική επάρκεια και 
έχουν αναπτύξει το προσωπικό τους συνθετικό ιδίωμα. 
 
Η εργασία συντίθεται από τη διατύπωση και ανάπτυξη ερευνητικού σχεδιαστικού 
ερωτήματος, που εκτείνεται σε διαφορετικές κλίμακες του σχεδιασμού και τα 
γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος, κατά την οποία γίνεται χρήση 
όλων των αναλυτικών, συνθετικών και αναπαραστατικών εργαλείων και τεχνικών 
σχεδιασμού, με στόχο τη σύνθεση ολοκληρωμένων προτάσεων αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού, που περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικά σχέδια, μακέτες, αναπαραστάσεις 
του χώρου, κείμενα τεκμηρίωσης και τεχνικές εκθέσεις που απαντούν στο 
ερευνητικό ερώτημα. 
 
 
Προϋποθέσεις 
 
Προϋποθέσεις για την έναρξη εκπόνησης της εργασίας είναι:  

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 228 ECTS  

(εξαιρουμένων των ECTS που προκύπτουν από τις ξένες γλώσσες) και 

συγκεκριμένα:  



114 ECTS από διευρυμένα εργαστήρια (ΕΑ, ΕΒ) και εργαστήρια εμβάθυνσης 

(ΕΜ) 

42 ECTS από εργαστήρια εισαγωγής ή εξειδίκευσης (ΕΕ) και εργαστήρια 

εξειδίκευσης-εμβάθυνσης (ΕΧ) και (ΕΤ) 

72 ECTS από μαθήματα ΤΤ, ΤΗ, ΤΒ ή από ελεύθερες επιλογές από άλλα 

τμήματα. 

2. Η φοίτηση στο 10ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο. 

 
 
Επίβλεψη 
 
Η επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας γίνεται από ένα μέλος Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο, και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα συναφή προς το θέμα της εργασίας. Κατ’ εξαίρεση, και 
εφ’ όσον αυτό απαιτείται από τη διεπιστημονική φύση του αντικειμένου της 
εργασίας, μπορεί να γίνει επίβλεψη από δύο (2) διαφορετικού γνωστικού 
αντικειμένου μέλη ΔΕΠ. 
 
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρουσιάζουν στον/στην επιβλέποντα/ουσα 
τμήματα και ενδιάμεσες επεξεργασίες της εργασίας και να έχουν τακτικές 
συναντήσεις μαζί του/της κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου και σε καμία 
περίπτωση λιγότερες από 5.  
 
 
Δήλωση έναρξης και ολοκλήρωσης της εργασίας 
 
Η έναρξη της εργασίας δηλώνεται από τους/τις φοιτητές/τριες στη Γραμματεία των 
Φοιτητικών Θεμάτων στην αρχή του κάθε εξαμήνου, σε συγκεκριμένο διάστημα 15 
ημερών που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  
 
Η δήλωση γίνεται σε ειδικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και περιλαμβάνει τα ονόματα των φοιτητών/τριών και του/της 
επιβλέποντα/ουσας καθώς και τη θεματική περιοχή της εργασίας.  Πριν την 
κατάθεση της δήλωσης, ο/η επιβλέπων/ουσα θα πρέπει να  υπογράψει τη δήλωση 
εγκρίνοντας έτσι το θέμα της εργασίας και αναλαμβάνοντας την επίβλεψή της.   
 
 
Παράδοση – Παρουσίαση – Αξιολόγηση εργασίας 

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστο ένα 
ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών σχεδιασμού γίνονται κατά τις τρεις 
(3) προβλεπόμενες περιόδους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής 
περιόδου των μαθημάτων (Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου), στις 
ημερομηνίες που αναγράφονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο. 



Με την ολοκλήρωση της εργασίας και με τη σύμφωνη γνώμη του/της 
επιβλέποντος/ουσας, οι φοιτητές/τριες δηλώνουν την πρόθεσή τους να 
παρουσιάσουν την εργασία τους και να εξεταστούν στο πλαίσιο της σχετικής 
εξεταστικής περιόδου. Η ανακοίνωση με τις σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση 
αιτήσεων για παρουσίαση/εξέταση διπλωματικών εργασιών σχεδιασμού αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης των 
παρουσιάσεων. Στην ήδη κατατεθειμένη Δήλωση Έναρξης της εργασίας, 
συμπληρώνεται ο τελικός τίτλος της εργασίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Οι 
φοιτητές/τριες επιλέγουν την Επιτροπή Εξέτασης της εργασίας τους, με αριθμητική 
σειρά προτίμησης, από τον κατάλογο των Επιτροπών που είναι διαθέσιμες. Η 
δήλωση υπογράφεται εκ νέου από τον/την επιβλέποντα/ουσα, ο/η οποίος/α 
δηλώνει έτσι τη σύμφωνη γνώμη του/της. 

Η εργασία παρουσιάζεται δημόσια ενώπιον ακροατηρίου, με τη μορφή σχεδίων, 
μακετών, και άλλων μέσων αναπαράστασης. Η παρουσίαση έχει διάρκεια 30 
λεπτών. Ακολουθεί διάστημα 15 λεπτών για διευκρινίσεις και ερωτήσεις από 
τους/τις βαθμολογητές/τριες και το ακροατήριο.  

Η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα και την τριμελή 
Εξεταστική επιτροπή, με γνώμονα τη συνθετική ποιότητα, τη δημιουργικότητα, την 
τεχνική επάρκεια, την επιμέλεια και πληρότητά της. Οι 4 βαθμολογίες του/της 
επιβλέποντα/ουσας και των μελών της Επιτροπής συμπληρώνονται στο ειδικό 
έντυπο της Γραμματείας, το οποίο κατατίθεται υπογεγραμμένο και από τους/τις 4 
εξεταστές/τριες, εντός 10 ημερών από την εξέταση, στη Γραμματεία Φοιτητικών 
Θεμάτων. Στη περίπτωση που υπάρχουν δύο επιβλέποντες/ουσες: α) κανένας/μια 
από τους δύο δεν μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Εξέτασης, β) ο βαθμός του 
επιβλέποντα/ουσας που συμπληρώνεται στο έντυπο προκύπτει από τον μέσο όρο 
της βαθμολογίας των δύο. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των 
τεσσάρων βαθμολογιών (του/της επιβλέποντα/σας ή των επιβλεπόντων/ουσών και 
των 3 μελών της Επιτροπής Εξέτασης) και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.  

Οι φοιτητές/τριες έχουν υποχρέωση να καταθέσουν, σε ημερομηνία που θα 
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία (7 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των 
παρουσιάσεων), το υλικό της εργασίας (σχέδια, εικόνες και επεξηγηματικά κείμενα) 
σε ψηφιακή μορφή (pdf) στην σχετική περιοχή στη σελίδα του μαθήματος 
«Διπλωματική Εργασία» στο elearning.auth.gr. Η Γραμματεία Φοιτητικών Θεμάτων 
συντάσσει το πρόγραμμα παρουσιάσεων των εργασιών αποκλειστικά με βάση τις 
εργασίες που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα.  
 
 
Εντός μίας εβδομάδας από την επιτυχή εξέτασή της, η εργασία κατατίθεται από 
τους/τις φοιτητές/τριες σε ψηφιακή μορφή (pdf) στο Αποθετήριο Εργασιών του 
Τμήματος. 

Κάθε δημοσίευση ολόκληρης ή μέρους της εργασίας, σε ηλεκτρονικό ή έντυπο 
μέσο, μπορεί να γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον/τη επιβλέποντα/ουσα ή 
τους επιβλέποντες/ουσες καθηγητές. Στη δημοσίευση, πρέπει υποχρεωτικά να 



αναφέρεται: 
1. ότι πρόκειται για διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στο τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΑΠΘ,  

2. το όνομα του/της επιβλέποντα/ουσας ή των επιβλεπόντων/ουσών. 

 

 

 

 

 

28.3.2021 

 


