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Προκειμένου να συμμετάσχετε στην εξεταστική του Φεβρουαρίου, θα πρέπει 
να καταθέσετε τις εργασίες σας, σε ψηφιακή μορφή, έως την Παρασκευή 5 
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 21:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο Google Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1pyI3ne1rp70M1tJSc-
duD9bstcP4mrWi?usp=sharing 
 
Η πρόσβασή σας στον παραπάνω σύνδεσμο είναι εφικτή είτε με έναν λογαριασμό gmail, είτε με 
τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό με την μορφή @gapps.auth.gr, αφού προηγουμένως γίνει 
ενεργοποίησή του μέσω του συνδέσμου: https://accounts.auth.gr/misc/googleApps.php 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών cloud του ΑΠΘ: 
https://it.auth.gr/el/cloudServices/gapps 
 
 

 
Ειδικότερα:  
_ για τα μαθήματα του κ. Γουρδούκη , θα κατατεθούν τα εξής αρχεία: 

Για την πρώτη άσκηση ένα αρχείο που θα περιλαμβάνει την πινακίδα 
διάστασης 50x70cm, κατά προτίμηση σκαναρισμένη (και όχι 
φωτογραφημένη) σε αρχείο μορφής .pdf.  
Για την δεύτερη άσκηση μία σειρά αρχείων .pdf και .jpg ή .png που θα 
περιλαμβάνουν τα σχέδια (pdf) και τις οπτικές (.jpg ή .png) από το μοντέλο 
σας. 
-- Το αρχείο της πρώτης άσκησης θα έχει τίτλο το επίθετο και το όνομά σας 
με λατινικούς χαρακτήρες, πχ: Papadopoulou-Maria-DG_A.pdf. 
-- Τα αρχεία της δεύτερης άσκησης θα έχουν τίτλο το επίθετο και το όνομά 
σας με λατινικούς χαρακτήρες και θα αριθμηθούν, πχ: Papadopoulou-
Maria-DG_B1.pdf, Papadopoulou-Maria-DG_B2.pdf, Papadopoulou-Maria-
DG_B3.jpg κ.ο.κ. 
-- Για την δεύτερη άσκηση ο/η κάθε ένας/μία θα αποφασίσει πόσα σχέδια 
και εικόνες είναι απαραίτητα για την συνολική περιγραφή του μοντέλου. 
-- Όλο το παραπάνω υλικό θα τοποθετηθεί σε υποφάκελο που θα 
δημιουργήσετε στο σχετικό φάκελο του google drive και θα φέρει ως τίτλο 
το επίθετο και το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες, πχ Papadopoulou-
Maria 

 
_ για τα μαθήματα της κας Καλαρά θα κατατεθεί ένα αρχείο pdf. Θα 
περιλαμβάνει όλες τις σελίδες του sketchbook (οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα 
σκαριφήματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, 
δηλαδή τα ζητούμενα 1,2,3,4 της εκφώνησης), σκαναρισμένες ή 
φωτογραφημένες έτσι ώστε να παρουσιάζονται χωρίς παραμορφώσεις. Το 
αρχείο pdf θα έχει τίτλο το επίθετο και το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες 
και την λέξη skitso: Papadopoulou-Maria-skitso.pdf  

https://drive.google.com/drive/folders/1pyI3ne1rp70M1tJSc-duD9bstcP4mrWi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pyI3ne1rp70M1tJSc-duD9bstcP4mrWi?usp=sharing
https://accounts.auth.gr/misc/googleApps.php
https://it.auth.gr/el/cloudServices/gapps


 
_ για τα μαθήματα της κας Παπίδου, θα κατατεθούν δύο αρχεία: 

Το πρώτο αρχείο θα περιλαμβάνει τις δύο πινακίδες διάστασης 50x70cm, 
κατά προτίμηση σκαναρισμένες (και όχι φωτογραφημένες) σε ένα ενιαίο 
αρχείο μορφής pdf. Το δεύτερο αρχείο θα περιλαμβάνει όλα τα 
σκαριφήματα και τα προσχέδια της άσκησης κατά προτίμηση 
σκαναρισμένα (και όχι φωτογραφημένα) σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής pdf.  
Τα δύο αρχεία θα έχουν τίτλο το επίθετο και το όνομά σας με λατινικούς 
χαρακτήρες και θα αριθμηθούν: Papadopoulou-Maria-1.pdf και 
Papadopoulou-Maria-2.pdf αντιστοίχως. 

 
 
 
Καλή επιτυχία 
 
Η διδακτική ομάδα 
 
 


