
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠ 

 ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και 
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠ 
[3.4: Διπλωματικές Εργασίες, σελ.63-66] 
[ΦΕΚ 1098/Β/5.9.2000. Απόφαση αριθ. Φ1/232/Β1/404/25.8.2000] 

 

a) Θέση της Δ.Ε. στο Πρόγραμμα Σπουδών και διαδικασία ανάθεσης 

i. Σύμφωνα και με τις παραγράφους 1.2 και 1.3 του παρόντος άρθρου, οι Δ.Ε. έχουν τύπους και 
ουσία το περιεχόμενο και την ελάχιστη διάρκεια (ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο, το 10ο) 
μιας εργασίας υψηλού επιπέδου, με την οποία ολοκληρώνεται και η εξειδίκευση που παρέχει 
το Ε.Μ.Π. μέσω των μαθημάτων κατεύθυνσης, στα τελευταία εξάμηνα των Σπουδών του. 

ii. Η Δ.Ε. εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές σε Τομέα και γνωστικό αντικείμενο της 
επιλογής τους, εντός ή στην ευρύτερη περιοχή του Τομέα, υπό την εποπτεία μέλους Δ.Ε.Π. 
του Τομέα που διδάσκει το συγγενέστερο μάθημα, με τον ενδεχόμενο περιορισμό του 
παρακάτω εδαφίου iv. Το τυπικό μέρος της επιλογής του Τομέα και του θέματος γίνεται 
έπειτα από αίτηση του φοιτητή προς τη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με το 
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Τμήματος. Επί της ουσίας, ο καθορισμός του θέματος και η 
συνακόλουθη επιλογή Τομέα γίνονται: 

1. Με επιλογή από τον φοιτητή μέσα από κατάλογο συγκεκριμένων θεμάτων, που 
ανακοινώνει το κάθε μέλος Δ.Ε.Π. στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

2. Με απευθείας συνεννόηση φοιτητή-μέλους Δ.Ε.Π..  
3. Με πρόταση του φοιτητή, εφόσον γίνει δεκτή από το μέλος Δ.Ε.Π..  
4. Με αίτηση του φοιτητή προς το Τμήμα. 

iii. Μετά την οριστικοποίηση του θέματος το μέλος Δ.Ε.Π. ενημερώνει έγγραφα το Διευθυντή του 
Τομέα, ο οποίος οφείλει να τηρεί αρχείο εκπονούμενων διπλωματικών εργασιών στο Τομέα 
και να ενημερώνει παράλληλα τη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής, 
προκειμένου να προωθηθούν οι αιτήσεις στο Δ.Σ. του Τμήματος για την τελική έγκριση και 
κατανομή των Δ.Ε. 

iv. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. έχει δικαίωμα και υποχρέωση εποπτείας Δ.Ε. στην περιοχή των μαθημάτων 
που διδάσκει και σε συναφή επιστημονικά πεδία. Άρνηση ανάληψης  της επίβλεψης Δ.Ε. δεν 
δικαιολογείται ούτε όταν το αντικείμενο δεν εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
μέλους Δ.Ε.Π.  ούτε όταν κατά την κρίση του ο φοιτητής δεν έχει την επιθυμητή στάθμη. 

v. Το κάθε Τμήμα μπορεί να θέτει ένα κάτω και άνω όριο αριθμού Δ.Ε. μετά από γνώμη των 
Τομέων, εποπτευόμενων ταυτόχρονα από ένα μέλος Δ.Ε.Π., ώστε να διασφαλίζεται αφενός η 
αποτελεσματική επίβλεψη και αφετέρου η ισόρροπη κατά το δυνατόν κατανομή του 
εκπαιδευτικού έργου σε περισσότερα μέλη. 

vi. Δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους της Δ.Ε. είναι η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας 
του φοιτητή, η εκπόνησή της γίνεται ατομικά από τον κάθε φοιτητή ή, αν το απαιτεί η φύση 
του θέματος και κατ’ εξαίρεση πλήρως αιτιολογημένη, από ομάδα φοιτητών υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή τόσο κατά την εκπόνηση όσο 
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και κατά την παρουσίαση. Η έκταση του θέματος πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η ολοκλήρωσή 
του να είναι καταρχήν εφικτή μέσα σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο πλήρους εργασίας του 
φοιτητή, αν και ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από την ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις του θέματος και το βαθμό απασχόλησης. Το σύνολο των εκτιμώμενων ωρών 
συστηματικής απασχόλησης πρέπει να είναι της τάξης των 500 ανά φοιτητή. 

vii. Δεν είναι εν γένει δυνατή η τυπική ανάθεση θέματος Δ.Ε. σε φοιτητή που οφείλει 
περισσότερα από τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου ή ισόποσο αριθμό μαθημάτων άλλων 
εξαμήνων συν άλλα τρία μαθήματα. Η αρμόδια για τις Προπτυχιακές Σπουδές υπηρεσία του 
Τμήματος ενημερώνει έγκαιρα τους Τομείς για τους δικαιούμενους να αναλάβουν Δ.Ε. 
φοιτητές. Τα μέλη Δ.Ε.Π. ανακοινώνουν στη Γραμματεία του Τομέα τα ονόματα των φοιτητών 
που ανέλαβαν Δ.Ε., με κονοποίηση στο γραφεία Π.Σ. του Τμήματος. Παρεκκλίσεις 
επιτρέπονται κατά την κρίση και ευθύνη του επιβλέποντος, προκειμένου ιδιαίτερα για 
προκαταρκτικά στάδια της εκπόνησης της Δ.Ε. (π.χ. βιβλιογραφική ενημέρωση). 

β) Εκπόνηση, παράδοση και εξέταση της Δ.Ε. 

i. Η Δ.Ε. εκπονείται με ευθύνη του φοιτητή, με τη συνεχή παρακολούθηση-βοήθεια του 
επιβλέποντος. Ο Τομέας καλύπτει με ευθύνη του την απρόσκοπτη εκπόνηση και παρουσίαση 
των Δ.Ε., με τα μέσα που διαθέτει και, αν χρειαστεί, σε συνεργασία με την εκτυπωτική 
μονάδα του Ιδρύματος. Πριν από κάθε εξεταστική περίοδο ο επιβλέπων συμπληρώνει σχετική 
έντυπη βεβαίωση για κατ’ αρχήν αποδοχή των διπλωματικών εργασιών που παρακολουθεί. 
Μετά την κατ’ αρχήν αποδοχή της Δ.Ε., οι επιπλέον δαπάνες του φοιτητή για την τελική 
παρουσίαση καλύπτονται από τους Τομείς ή τα Τμήματα, που δικαιούνται να πιστωθούν με 
τα αντίστοιχα ποσά των λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων, κλπ. από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό, μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους, κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους και με άνω όριο το οποίο καθορίζει η Σύγκλητος. 

ii. Η τελική παράδοση της Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και πάντως 
έγκαιρα, δηλαδή το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκάστοτε 
καθοριζόμενη ημερομηνία εξέτασης. Η Δ.Ε. υποβάλλεται στη Διεύθυνση του Τομέα, κατ’ 
αρχήν σε τρία αντίγραφα που διαβιβάζονται αμέσως στα τρία μέλη της εξεταστικής 
επιτροπής. Το τελικό εγκεκριμένο αντίγραφο παραμένει στην κατοχή του επιβλέποντα, ενώ 
άλλα δύο κατατίθενται υποχρεωτικά ανά ένα στην βιβλιοθήκη του Τμήματος και την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη και είναι διαθέσιμα για δανεισμό σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

iii. Το κείμενο της παρουσίασης της Δ.Ε. συντίθεται με επεξεργασία κειμένου σε λογότυπο της 
έγκρισης της Γ.Σ. του Τμήματος και πρέπει να περιλαμβάνει και τα εξής:  

1. Σύνοψη (1.200 έως 2.000 λέξεων) και Περίληψη (300 έως 500 λέξεων) στην Ελληνική και 
μια ξένη γλώσσα (κατά προτίμηση Αγγλική). 

2. Πίνακα περιεχομένων. 
3. Βιβλιογραφικές αναφορές. 

iv. Η εξέταση της Δ.Ε. πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των άλλων 
υποχρεώσεων του Π.Π.Σ. από τον φοιτητή και είναι προφορική και δημόσια, σε ημερομηνίες 
που καθορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος στο πλαίσιο του 
προγράμματος που καταρτίζει η Γραμματεία του Τμήματος. Για την παρουσίαση της κάθε 
εργασίας διατίθενται κατ’ ελάχιστο 30 λεπτά. 

v. Η εξέταση και βαθμολόγηση της Δ.Ε. γίνεται από τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. (τετραμελή 
για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), που εισηγείται η Γ.Σ. του Τομέα και εγκρίνει η Γ.Σ. 
του Τμήματος ή το Δ.Σ. εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί. Τα Τμήματα δικαιούνται να αυξήσουν 
τον αριθμό των μελών της Επιτροπής, με την παρατήρηση ότι τα πρόσθετα μέλη δεν έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στην βαθμολογία. Σε κάθε εξεταστική περίοδο επιδιώκεται ορισμένα 
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μέλη να είναι κοινά στις επιτροπές του Τομέα για τη διασφάλιση της δικαιότερης δυνατής 
συγκριτικής αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα, το κατά το δυνατό 
κοινό μέλος και ένα μέλος με συγγενή εξειδίκευση. Σε περίπτωση εκπόνησης Δ.Ε. στο Τομέα 
από φοιτητή άλλου Τμήματος, το τρίτο μέλος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται από τον 
συγγενέστερο Τομέα του άλλου Τμήματος. 

vi. Φοιτητής που κρίνεται ότι δεν επέτυχε στις προφορικές εξετάσεις της Δ.Ε. μπορεί να υποστεί 
μια ακόμη φορά την εξέταση αυτή σε επόμενη περίοδο, μετά από αίτησή του. Αν αποτύχει 
και δεύτερη φορά, ο φοιτητής με αίτησή του ζητά νέο θέμα στην ίδια ή άλλη περιοχή, 
προκειμένου να εξετασθεί σε επόμενη περίοδο εξετάσεων Δ.Ε.. 

γ) Κριτήρια αξιολόγησης της Δ.Ε. 

1. Από τα κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης της Δ.Ε. αναφέρονται: 
2. Η ενημέρωση στην υπάρχουσα γνώση με αντίστοιχη βιβλιογραφική διερεύνηση. 
3. Η απόκτηση ειδικών δεδομένων (με διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων ή 

συγκέντρωση δεδομένων πεδίου ή αποτελέσματα θεωρητικών υπολογισμών). 
4. Η λογική επεξεργασία (π.χ. επεξεργασία συγκεντρωθέντων δεδομένων, κατάστρωση 

μαθηματικού ομοιώματος, δοκιμές σε Η.Υ., εφαρμογές σε συγκεκριμένα προβλήματα, 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων). 

5. Η δομή της Δ.Ε. και η γραπτή παρουσίασή της, π.χ. η συνοχή του κειμένου, η σωστή 
χρήση της ορολογίας και της γλώσσας, η ακριβής διατύπωση των εννοιών, η 
επιστημονικά ορθή τεκμηρίωση των συμπερασμάτων κλπ. 

6.  Η πρωτοτυπία της Δ.Ε. 
7. Ο ζήλος και οι πρωτοβουλίες του φοιτητή. 
8. Η προφορική παρουσίαση της Δ.Ε. 

Οι συντελεστές βαρύτητας των παραπάνω ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση τους θέματος και 
εκτιμώνται κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. Για την διευκόλυνση της σύνθεσης του 
τελικού βαθμού είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται ειδικά έντυπα. Η τελική βαθμολογία της Δ.Ε. 
προκύπτει ως ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των τριών (ή τεσσάρων για τους Αρχιτέκτονες 
Μηχανικούς) εξεταστών, στρογγυλοποιούμενος προς την πλησιέστερη ακέραια ή μισή μονάδα, με 
κατώτερο βαθμό επιτυχίας το 5,5. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠ 
[3.5. Ακαδημαϊκό ημερολόγιο, σελ.70] 

i. Οι ουσιαστικές συνεργασίες των φοιτητών με τους διδάσκοντες για την ανάθεση και επίβλεψη 
των Δ.Ε. γίνονται προφανώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

ii. Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο ορίζονται οι ημερομηνίες 

1. Έναρξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή Τομέα και θέματος 
διπλωματικής εργασίας, 

2. Λήξης προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων, 
3. Κατανομής διπλωματικών εργασιών από τα Τμήματα, τόσο για το χειμερινό (Οκτ.-Νοεμ.) 

όσο και για το εαρινό (Φεβ.-Μαρ.) εξάμηνο, συνολικής διάρκειας τριών έως τεσσάρων 
εβδομάδων. 

iii. Ομοίως ορίζονται και οι ημερομηνίες των προφορικών εξετάσεων στη διπλωματική εργασία για 
τις περιόδους Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου και Ιουνίου, συνολικής διάρκειας τριών έως τεσσάρων 
εβδομάδων, με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

1. Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών. 
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2. Λήξη προθεσμίας για αποδοχή διπλωματικών εργασιών. 
3. Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών. 
4. Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών. 
5. Κατάθεση βαθμολογίας διπλωματικών εργασιών. 


