
 
 

 
ΘΕΜΑ:   Διεξαγωγή μαθήματος “Διπλωματικής Εργασίας” κατά το χειμερινό εξάμηνο του 
Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

 

Με βάση την υπ’αριθμ. 115744/Ζ1/4-9-2020 (αριθμ. 3707/4-9-2020 ΦΕΚ, τ. β’) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και μέτρα για 
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» και έπειτα από 
ομόφωνη απόφαση όλων των διδασκόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
ΔΠΘ με βάση τις συζητήσεις που προηγήθηκαν στις συνελεύσεις 1η , 2η (18/09/20) και 3η 
(30/09/20) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ενημερώνονται οι φοιτητές για τα παρακάτω:  

Οι διορθώσεις των διπλωματικών εργασιών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ κατά το 
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν με κύρια τη χρήση 
των μέσων εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  Επίσης θα μπορούν να πραγματοποιούνται και 
διορθώσεις με φυσική παρουσία της τριμελούς επιτροπής με τις ομάδες φοιτητών, κατόπιν 
συνεννόησής τους με τον επιβλέποντα καθηγητή. Για το λόγο αυτό μετά τη δεύτερη εβδομάδα 
έναρξης των μαθημάτων δηλαδή μετά τις 16-10 2020 θα προβλέπονται ώρες και χώροι στους 
οποίους θα μπορούν οι φοιτητές να συναντήσουν με φυσική παρουσία τους επιβλέποντες των 
διπλωματικών μετά από συνεννόηση μαζί τους. Οι ώρες και οι χώροι θα γίνει προσπάθεια να 
είναι σταθεροί και να αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου.  

Από την δυνατότητα αυτή(φυσική παρουσία) εξαιρούνται πλήρως οι διδάσκοντες και οι φοιτητές 
του Τμήματος που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (ευπαθείς ομάδες) 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, ο οποίος εγκρίθηκε 
κατά το έτος 2019, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν θέμα διπλωματικής, με  βασική 
προϋπόθεση κάθε μέλος της ομάδας των φοιτητών να μην οφείλει, μέχρι το τέλος του 9ου 
ακαδημαϊκού εξαμήνου, περισσότερα από  τρία συνθετικά θέματα, ετήσια ή εξαμηνιαία, από 
εκείνα που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια των 5ου, 6ου, 7ου και 8ου ακαδημαϊκών εξαμήνων 
 
Η δημόσια παρουσίαση - εξέταση της διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιείται με τα 
εξ αποστάσεως ψηφιακά μέσα.  Στην περίπτωση όμως που αποφασιστεί, ύστερα από 
συνεννόηση της ομάδας φοιτητών  με την τριμελή επιτροπή, η δια ζώσης με φυσική παρουσία 
εξέταση της διπλωματικής εργασίας στο Κτίριο του Τμήματος, αυτή θα πραγματοποιείται χωρίς 
ακροατήριο, με παρουσία μόνο της τριμελούς επιτροπής και της ομάδας φοιτητών.  

Λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19 και καθώς οι βοηθητικοί χώροι υποστήριξης διπλωματικών (καμαρίνια) δεν έχουν τη 
δυνατότητα να επιβλέπονται ως προς την συνεχή τήρηση των απαραίτητων 
μέτρων(αποστάσεις, χρήση μάσκας, απολύμανση προσωπικών αντικειμένων, εξοπλισμών  
κλπ), ούτε να λειτουργούν κατά οιοδήποτε τρόπο πλησίον ή σε κοινούς χώρους με τις αίθουσες 
διδασκαλίας μαθημάτων, με βάση τα υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα μέτρα, η λειτουργία τους 
αναστέλλεται έως ότου ανακοινωθούν νέα μέτρα λειτουργίας των ΑΕΙ.  

 
 

Η Συνέλευση του Διδακτικού Προσωπικού  
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ  


