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 ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
[Γ.Σ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων, 2.2.2000] 

Σε ότι αφορά στις Διπλωματικές Εργασίες, το υλικό το οποίο θα συγκεντρώνεται και θα 
αρχειοθετείται οφείλει να είναι, αφενός μεν αντιπροσωπευτικό της εργασίας, της προβληματικής 
και των προθέσεων του σπουδαστή, αφετέρου δε εύχρηστο. 

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η κατάθεση στη Βιβλιοθήκη τεύχους παρουσίασης της Διπλωματικής 
Εργασίας. 

Το τεύχος θα είναι σε μέγεθος Α3, δεμένο στη στενή πλευρά και θα περιέχει: 

1. Κείμενο στο οποίο θα αναφέρονται η βασική σύλληψη, τα αναλυτικά δεδομένα, το 
κτιριολογικό πρόγραμμα, και οι στόχοι. Επίσης, θα περιγράφεται και θα αιτιολογείται η 
πρόταση. 

2. 10-15 πίνακες οι οποίοι κρίνονται αντιπροσωπευτικοί για την παρουσίαση της εργασίας 
(χάρτες, σχέδια, σκίτσα κλπ.) 

3. 5-20 διαφάνειες των προπλασμάτων εργασίας και αντίστοιχα του τελικού προπλάσματος. 

Το κείμενο παρουσίασης θα παραδίδεται και σε δισκέτα. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των 
σχεδίων είναι σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, τα γραφικά στοιχεία της παραγράφου 2 θα παραδίδονται 
επίσης και σε δισκέτα. 

Για την εξυπηρέτηση της καταλογογράφησης θα κατατίθεται μαζί με το τεύχος της Διπλωματικής 
συμπληρωμένο το συνημμένο Έντυπο 2, το οποίο θα δίδεται από τη Γραμματεία. Η περίληψη δεν 
θα ξεπερνά τις 150 λέξεις και θα παραδίδεται επίσης σε δισκέτα. Το έντυπο θα συμπληρώνεται σε 
συνεργασία με τον επιβλέποντα διδάσκοντα και είναι επιθυμητό να υπάρχει αγγλική μετάφρασή 
του. 

Η κατάθεση του τεύχους και εντύπου στη Βιβλιοθήκη είναι προϋπόθεση για την τελική αξιολόγηση 
του σπουδαστή. Ο σχετικός έλεγχος θα γίνει από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης και τη Γραμματεία του 
Τμήματος. Το κόστος καλύπτεται από την οικονομική ενίσχυση που δίνει το Τμήμα για κάθε 
Διπλωματική Εργασία (100.000 δρχ. για το Ακαδ. ‘Ετος 1999-2000, 150.000 δρχ. για το επόμενο).  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
[Γ.Σ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων, 31.5.2000] 

Αντικείμενο Διπλωματικής Εργασίας 

Η Διπλωματική Εργασία είναι το τελικό ολοκληρωμένο συνθετικό θέμα των αρχιτεκτονικών 
σπουδών και έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Το θέμα της εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του 
Τμήματος. 

Η επεξεργασία του θέματος άπτεται των θεμελιωδών συνιστωσών του αρχιτεκτονικού έργου. Τα 
επίπεδα προσέγγισης κινούνται από τη χωροταξική-πολεοδομικη κλίμακα έως το αντικείμενο και 
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την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια, ενώ ο χαρακτήρας του θέματος προσδιορίζει τα πεδία ιδιαίτερης 
εμβάθυνσης. 

Η Διπλωματική Εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιδρύματος. Το θέμα της δεν μπορεί να 
εντάσσεται σε προγράμματα και απαιτήσεις φορέων ή σε συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς. 

Διαδικασία και προϋποθέσεις εγγραφής 

Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας δηλώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος με αίτηση του 
σπουδαστή. Η αίτηση περιλαμβάνει: τον τίτλο του θέματος με σύντομη περιγραφή του 
αντικειμένου, τον Τομέα στον οποίον θα εκπονηθεί η Διπλωματική Εργασία και τον υπεύθυνο 
διδάσκοντα. Την ευθύνη της Διπλωματικής Εργασίας μπορούν να αναλάβουν περισσότεροι του ενός 
διδάσκοντες, προερχόμενοι από τον ίδιον ή διαφορετικούς Τομείς. Η Γραμματεία βεβαιώνει στην 
αίτηση ότι όλοι οι σπουδαστές της ομάδας πληρούν ως προς τα οφειλόμενα μαθήματα τις 
προϋποθέσεις εγγραφής για Διπλωματική Εργασία και διαβιβάζει την αίτηση στον αντίστοιχο 
Τομέα. Η αίτηση εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, μετά από εισήγηση του 
υπευθύνου. 

Κατά την επεξεργασία κρίνεται σκόπιμο ο σπουδαστής να συμβουλεύεται για συγκεκριμένες 
απόψεις του θέματος και άλλους διδάσκοντες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται «σύμβουλοι καθηγητές». 

Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται από ομάδα δύο σπουδαστών ή ατομικά. Ανάλογα με την έκταση 
του θέματος και μετά από έγκριση του Τομέα, μπορεί οι ομάδες να αποτελούνται από τρία άτομα. 

Προϋπόθεση εγγραφής για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας είναι κάθε μέλος της ομάδας των 
σπουδαστών να οφείλει το πολύ τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου ή μαθήματα προηγούμενων 
εξαμήνων που αντιστοιχούν σε ανάλογη απασχόληση. Ως ανάλογη απασχόληση θεωρείται: 

• 1 Εξαμηνιαίο μάθημα θεωρίας – σύνθεσης (εκτός της Διάλεξης) και 1 μάθημα θεωρίας – 
άσκησης. 

• 2 Εξαμηνιαία μαθήματα θεωρίας – σύνθεσης (αν δεν οφείλεται η Διάλεξη) και 1 μάθημα 
θεωρίας – άσκησης. 

• 4 Μαθήματα θεωρίας – άσκησης. 

Η απασχόληση αυτή μπορεί να αυξηθεί κατά 2 επιπλέον μαθήματα θεωρίας – άσκησης το πολύ. 

Διάρκεια – Παρουσίαση – Εξέταση 

Αιτήσεις για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας υποβάλλονται, όχι πριν την αρχή του 9ου εξαμήνου. 
Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η αίτηση γίνεται δεκτή και κατά τις τρεις περιόδους 
(Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος), η δε διπλωματική δύναται να εξεταστεί το νωρίτερο τη 
μεθεπομένη περίοδο, δηλαδή: 

• Τον Ιούνιο, αν η αίτηση κατατεθεί τον Οκτώβριο 
• Τον Οκτώβριο, αν η αίτηση κατατεθεί τον Φεβρουάριο 
• Τον Φεβρουάριο, αν η αίτηση κατατεθεί τον Ιούνιο 

Μέγιστη διάρκεια είναι ένα ημερολογιακό έτος (διάρκεια τριών περιόδων) με δυνατότητα 
παράτασης για μία ακόμη περίοδο. Περαιτέρω καθυστερήσεις για λόγους ανωτέρας βίας ή 
ουσιαστικών αλλαγών των δεδομένων της Διπλωματικής Εργασίας γίνονται δεκτές μόνο κατ’ 
εξαίρεση και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του υπεύθυνου διδάσκοντα και έγκριση της Γ.Σ. του 
Τομέα. 

Για να έχει δικαίωμα εξέτασης, ο σπουδαστής πρέπει να έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα που 
προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. 
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Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας έχει χαρακτήρα και πληρότητα σπουδαστικής εργασίας 
και όχι επαγγελματικής μελέτης και με αυτή την έννοια πρέπει να περιορίζεται η ποσότητα των 
στοιχείων που την υποστηρίζουν. 

Περιλαμβάνει κείμενο με την προβληματική της εργασίας, σκίτσα και σχέδια, φωτογραφίες, εικόνες, 
μακέτες εργασίας, μία ή (το πολύ) δύο μακέτες του τελικού αποτελέσματος και τυχόν άλλα 
κατάλληλα στοιχεία, οποιασδήποτε μορφής επιλέγει ο σπουδαστής για να αποδώσει με σαφήνεια 
και πληρότητα τη γενική πορεία και το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς του. 

Η παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών οργανώνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή διδασκόντων, διδασκομένων και άλλων ενδιαφερομένων, γεγονός 
που συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιστημονικής συζήτησης αλλά και στη διαμόρφωση, κατά το 
δυνατόν, ενιαίου επιπέδου αξιολόγησης. Ειδικότερα: 

• Επιδιώκεται έγκαιρη δημοσίευση του προγράμματος παρουσιάσεων των Διπλωματικών 
Εργασιών στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ. 

• Προσφέρεται επαρκής χρόνος κατά την παρουσίαση για ελεύθερη κριτική και συζήτηση όλων 
των ενδιαφερομένων διδασκόντων και σπουδαστών. 

• Επιδιώκεται η έκθεση όλων των Διπλωματικών Εργασιών μετά την παρουσίασή τους. 
• Κωδικοποιημένα στοιχεία των Διπλωματικών Εργασιών κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη και τη 

Γραμματεία του Τμήματος πριν από την επίσημη δημοσίευση της Βαθμολογίας. Αναλυτικές 
προδιαγραφές για τον τρόπο παράδοσής τους για τον εμπλουτισμό του Αρχείου Τεκμηρίωσης 
του Τμήματος, υπάρχουν στην από 2-2-2020 σχετική απόφαση Γενικής Συνέλευσης. 

Η εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Διπλωματικών Εργασιών γίνεται από 5-μελή ομάδα 
διδασκόντων, στην οποία μετέχει και ως 6ο μέλος εξωτερικός κριτής, ο οποίος αξιολογεί αλλά δεν 
βαθμολογεί. Η 5μελής ομάδα διδασκόντων αποτελείται από τον «υπεύθυνο διδάσκοντα» που 
ονομάζεται «εισηγητής» και συμπεριλαμβάνει στην βαθμολογία του και την άποψη των υπολοίπων 
(αν είναι περισσότεροι) και 4 μέλη ΔΕΠ, έναν από κάθε Τομέα, που ορίζονται με ευθύνη των 
Τομέων. 

Οι 4 εκπρόσωποι των Τομέων συνιστούν «επιτροπές κριτών» που παρακολουθούν με την ίδια 
σύνθεση μεγάλο αριθμό διπλωματικών εργασιών (της τάξεως των 10), ώστε να μπορούν να 
διαμορφώσουν ενιαίο επίπεδο αξιολόγησης. Κάθε Τομέας ορίζει τον αναγκαίο αριθμό κριτών 
(ανάλογα με τον αριθμό των διπλωματικών) και ένα αναπληρωματικό για την κάλυψη πιθανών 
κενών. 

Οι εξωτερικοί κριτές ορίζονται από ανοιχτό κατάλογο που καταρτίζει το Τμήμα. Κάθε εξωτερικός 
κριτής μετέχει στην ίδια επιτροπή κρίσης μελών ΔΕΠ για ένα αριθμό Διπλωματικών της τάξεως των 
5 (επομένως σε κάθε επιτροπή κρίσης μελών ΔΕΠ αντιστοιχούν 2 εξωτερικοί κριτές). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των Διπλωματικών Εργασιών αναφέρονται στις πιο κάτω γενικές 
κατηγορίες, που συνεκτιμούνται σε συνάρτηση και με το χαρακτήρα της συγκεκριμένης, κάθε φορά, 
εργασίας: 

• Αντικείμενο του θέματος, ερευνητικός χαρακτήρας, βαθμός δυσκολίας 
• Αναγνώριση του προβλήματος. Διατύπωση των συσχετίσεων με τις ευρύτερες κοινωνικές και 

τις ειδικότερες αρχιτεκτονικές συνθήκες που το ορίζουν 
• Στόχος και ειδικότερα σημεία έμφασης του θέματος 
• Ανάλυση – Τεκμηρίωση 
• Διατύπωση του προγράμματος 
• Κεντρική συνθετική ιδέα 
• Πληρότητα της πρότασης 
• Ποιότητα της υποστήριξης 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Γ.Σ. Σχολής Αρχιτεκτόνων, αρ.6/16.1.2019) 

Η Σχολή προκειμένου να καθορίσει ενιαίο τρόπο παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών ορίζει: 

• Aνώτατο όριο Εκτύπωσης Διπλωματικών Εργασιών τις 12 πινακίδες διάστασης Α0, δηλ. 
12m2 (τυπωμένες ή φυσικές).  

• Οι Διπλωματικές Εργασίες θα συνοδεύονται από σκίτσα και προσωπικές σημειώσεις 
όπου θα καταγράφεται η πρόοδος της εργασίας.  

• Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει κατ’ ελάχιστον μία μακέτα. 


