
01ΤΗ12_ Ιζηνξία Αξρηηεθηνληθήο 20νο αη./ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 

 

Σύκθωλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηεο Σπγθιήηνπ 

ηνπ Α.Π.Θ., ε επαλαιεπηηθή εμέηαζε ηνπ Σεπηεκβξίνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί εμ’ απνζηάζεωο (ειεθηξνληθά).  

Σπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη “δωληαλή” πποθοπική εξέηαζη, αλά νκάδεο ηωλ 

πέληε θνηηεηώλ-ηξηώλ, ηε Γεςηέπα 24/8/2020. Σηε ζειίδα πνπ αθνινπζεί 

ππάξρεη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, κε ηελ ώξα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο 

ηνπ/ηεο θαζελόο-κηάο. 

Ο ζύλδεζκνο πνπ ζα αθνινπζήζεηε γηα ηελ εμέηαζε είλαη: 

https://authgr.zoom.us/s/97582815144?status=success. Ο ζύλδεζκνο ζα 

είλαη αλνηρηόο από ηηο 9:00 ην πξωί γηα δνθηκαζηηθή είζνδν, αιιά από ηηο 

10:00 πνπ μεθηλάεη ε εμέηαζε ζα κπνξνύλ λα παξακείλνπλ κόλν νη 

εμεηαδόκελνη, βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Από ηηο 10:00 ζα ελεξγνπνηεζεί 

ην “waiting room”. Παξαθαιείζηε γηα ηε ρξήζε ηνπ νλνκαηεπώλπκνύ ζαο 

θαη όρη ζπλζεκαηηθώλ ή ζπληνκνγξαθηώλ. Απαξαίηεηε είλαη ε επίδεημε 

ηεο θνηηεηηθήο ηαπηόηεηαο. Παξαθαιείζηε επίζεο, λα ηεξήζεηε κε αθξίβεηα 

ηελ ώξα πξνζέιεπζεο.  

Η “ύιε” ηνπ καζήκαηνο παξακέλεη ε ίδηα, δειαδή νιόθιεξνο ν 20νο 

αηώλαο, αλεμάξηεηα από ην βηβιίν πνπ παξαιάβαηε θαηά ην εμάκελν ηεο 

παξαθνινύζεζεο.  

Όζνη-εο πξωηνεηείο, δελ παξέδωζαλ εξγαζία θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Ιαλνπαξίνπ, ζα πξέπεη λα ηε ζηείινπλ ειεθηξνληθά ζην e-mail πνπ 

αλαγξάθεηαη παξαθάηω. Η παπάδοζη-αποζηολή ηηρ επγαζίαρ θα 

ππέπει να γίνει έωρ ηην Παπαζκεςή 25/9/2020. Ελδεηθηηθά, ε αλάιπζε 

ηνπ θηηξίνπ πνπ ζαο έρεη αλαηεζεί, κπνξεί λα γίλεη ζε κηα “πηλαθίδα” 

δηαζηάζεωλ Α0.  

Όζνη-εο επηζπκνύλ λα παξαδώζνπλ ην πξναηξεηηθό sketchbook, ζα 

πξέπεη λα ην ζηείινπλ ειεθηξνληθά (ζθαλαξηζκέλν ή θαιά 

θωηνγξαθεκέλν), ζε κνξθή .pdf, επίζεο έωο ηελ Παπαζκεςή 25/9/2020.    

Γηα ηπρόλ πξόβιεκα ή γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε κπνξείηε λα 

επηθνηλωλείηε ζην skotsopo@arch.auth.gr. 

 

Ο δηδάζθωλ ηνπ καζήκαηνο, 

Σνθνθιήο Κωηζόπνπινο 

 

https://authgr.zoom.us/s/97582815144?status=success
mailto:skotsopo@arch.auth.gr


ΑΔΜ ώπα εξέηαζηρ 

7547,7651,7597,8842,9087  10:00-10:30 

9042,9108,8972,9003,8700 10:30-11:00 

8203,9079,9109,9008,9099 11:00-11:30 

8037,8101,8933,9068,9015 11:30-12:00 

9073,8917,9101,9100,8910 12:00-12:30 

7677,8383,9064,9006,8573 12:30-13:00 

7240,9083,9027,9082,8999 13:00-13:30 

9105,7940,9086,9012,9031 13:30-14:00 

8490,9106,8687,8961,9060 14:00-14:30 

6874,9019,9095,8909,8935 14:30-15:00 

8876,9061,9089,8583,7713 15:00-15:30 

8715,8145,8420,9043,9085 15:30-16:00 

6354,9030,8412,9075,8817 16:00-16:30 

8930,8088,7673,9092,8871 16:30-17:00 

8586,9084,9074,8600,8710 17:00-17:30 

8989,9057,8959,9016,9007 17:30-18:00 

8994,8422,6643,7762,8974 18:00-18:30 

8854,9107,8047,9017,9050 18:30-19:00 

9056,9009,8902,8100,8976 19:00-19:30 

9002,9097,8595,9062,8880 19:30-20:00 

9052,9093,9094,8746,9110 20:00-20:30 

8178,8915,9053,8990,9010 20:30-21:00 

8938,9096,9014,8987,9055,8995 21:00-21:30 

8838,8934,9111,9067,8895,9115 21:30-22:00 

 


