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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Οι φοιτητές που προγραμματίζουν να αποφοιτήσουν τον Απρίλιο του 2021 

(15/04/2021), καθώς και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στη διπλωματική 

τους εργασία παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία τις αιτήσεις αποφοίτη-

σης και εξέτασης διπλωματικών εργασιών*: 

 

από 15/03/2021 έως και 22/03/2021 

✓ Ηλεκτρονικά, στο email  της Γραμματείας info@cheng.auth.gr  

✓ Οι ίδιοι ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από εσάς στη Γραμμα-

τεία του Τμήματος, με προγραμματισμένο ραντεβού - λόγω των μέτρων 

που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυ-

γή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19- κατόπιν αιτήματος προς την 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας 

 

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα 

στην Γραμματεία πριν την ημερομηνία αποφοίτησης. 

Επίσης όσοι τυχόν διαμένουν στην φοιτητική εστία πρέπει να καταθέσουν και βεβαί-

ωση μη διαμονής πριν την ημερομηνία αποφοίτησης. 

*Το παρόν αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε word και υπογεγραμμένο σε pdf στη Γραμμα-

τεία 

Παρακαλείσθε τα ηλεκτρονικά αρχεία να έχουν ως θέμα :ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΕΜ-

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕ 

mailto:info@cheng.auth.gr


Οι ημερομηνίες εξέτασης των διπλωματικών εργασιών είναι από: 

29/03/2021 έως και 02/04/2021 

Οι φοιτητές υποχρεούνται να αποστείλουν στα μέλη της τριμελούς επιτροπής τη διπλωματική 

εργασία τους (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή ανάλογα με την προτίμησή τους) τουλάχιστον 

επτά ημέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης. 

 

Μετά την επιτυχή εξέταση της διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές υποχρεούνται να αποστεί-

λουν ηλεκτρονικά στo email της Βιβλιοθήκης του Τμήματος (library@cheng.auth.gr)  

τα παρακάτω: 

1. Ένα αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας τους σε μορφή αρχείου .Pdf (μέχρι 30 Mb)  

2. ‘Ενα δεύτερο αρχείο μορφής .doc (Word) με την ελληνική και αγγλική περίληψη αντί-

στοιχα σε μια ενιαία παράγραφο (χωρίς άλλες παραγράφους), μέχρι 500 λέξεις έκαστη, 

δακτυλογραφημένη με πεζούς χαρακτήρες (εκτός από την έναρξη πρότασης και τα κύρια 

ονόματα) και χωρίς μαθηματικούς τύπους ή πολυτονικούς χαρακτήρες. 

Στο εν λόγω αρχείο να αναφέρεται επίσης, ο επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής 

εργασίας, η χρονιά που παραδίδεται και λέξεις ή φράσεις κλειδιά (ελληνικά και αγγλι-

κά). 

3. Το έγγραφο “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” (συμπληρώνεται από τον φοιτη-

τή) 

 

Το έγγραφο “ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” συ-

μπληρώνεται και υπογράφεται από τον φοιτητή και τον επιβλπέπων/ουσα και απο-

στέλλεται στη Γραμματεία ηλεκτρονικά. 

 

 

 Από τη Γραμματεία 

 

https://cheng.auth.gr/wp-content/uploads/2018/03/2.%ce%a3%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1_%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82.pdf
https://cheng.auth.gr/wp-content/uploads/2018/03/1.-eggrafo-paradosis.pdf

