
01ΕΑ10 | Eισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό  
Εξεταστική Σεπτεμβρίου 
 
Για τις εξετάσεις του εργαστηρίου 01ΕΑ10 _ Εισαγωγή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, θα 
πρέπει να καταθέσετε τις εργασίες σας, σε ψηφιακή μορφή, την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 
2021, από τις 9.00 έως τις 21:00 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
01ea10studio@gmail.com 
 
………………………………………………………… 
 
Ειδικότερα θα κατατεθούν τα εξής αρχεία:  
 
_ Portfolio  
1 ενιαίο αρχείο αυστηρώς μέχρι 30ΜΒ, σε μορφή pdf, μέγεθος Α3 και format portrait ή 
landscape με εξώφυλλο/εσώφυλλο με όλα τα στοιχεία μαθήματος (τίτλος εργαστηρίου, 
όνομα φοιτητή/τριας, διδάσκοντες, ημερομηνία), περιεχόμενα ασκήσεων, υποσέλιδο για 
κάθε άσκηση με τίτλο, ονόματα φοιτητών/τριών, όταν πρόκειται για ομαδική άσκηση, 
σύντομο κειμενάκι και όλο το υλικό για κάθε άσκηση, σύμφωνα με την εκφώνηση, στη σειρά 
που επιθυμείτε, καθώς και ό,τι άλλο κρίνετε απαραίτητο, όπως σελίδες ή προσχέδια από το 
sketchbook, gifakia κλπ. 
 
_ Sketchbook 
1 ενιαίο αρχείο αυστηρώς μέχρι 30ΜΒ, σε μορφή pdf, σε ό,τι μέγεθος και format επιθυμείτε, 
που θα περιέχει τα σχετικά με το μάθημα σκίτσα,  σημειώσεις, σκέψεις, κολάζ κλπ ή ακόμη 
κάτι που κρίνετε ενδιαφέρον να συμπεριληφθεί. 
 
Θα θέλαμε τα  αρχεία των εικόνων / σχεδίων / σκίτσων -κατά προτίμηση- να είναι χωρίς 
παραμορφώσεις, σκαναρισμένα και όχι φωτογραφημένα και τα σχέδια να συνοδεύονται 
από την αντίστοιχη γραφική κλίμακα. 
Τα 2 αρχεία (portfolio & sketchbook) θα έχουν τίτλο το επίθετο και το όνομά σας με 
λατινικούς χαρακτήρες και το χαρακτηριστικό P ή S αντίστοιχα για το κάθε αρχείο,  
π.χ. Yannis_Papadopoulos_P.pdf και Yannis_Papadopoulos_S.pdf 
 
 
Σημαντική Διευκρίνιση: Τα δύο αρχεία pdf που ζητούνται (portfolio και sketchbook) μπορεί 
να φτάνουν έως τα 40 ΜΒ το καθένα από αυτά. Η αποστολή των δύο αρχείων θα γίνει 
αποκλειστικά μέσω WeTransfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  01ea10studio@gmail.com 
Το email ενημέρωσης από την υπηρεσία WeTransfer για τη λήψη των αρχείων σας, θα 
επιβεβαιώνει την κατάθεση των εργασιών σας. 
 
 
 
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, 
 
Η διδακτική ομάδα 
Απόστολος Καλφόπουλος, Δώρα Παπίδου, Βανέσσα Τσακαλίδου, Δημήτρης Φράγκος 
 


