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Προκειμένου να συμμετάσχετε στην εξεταστική του Φεβρουαρίου, σε ό,τι αφορά τα 
μαθήματα των κκ. Δημόπουλου και Παπίδου, θα πρέπει να καταθέσετε τις εργασίες 
σας στη Σχολή, την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
ακολουθούν.  
 
Όσοι από εσάς αδυνατείτε, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, να 
προσέλθετε εκείνη την ημέρα στη Σχολή, μπορείτε να στείλετε σε ψηφιακή μορφή τις 
εργασίες σας, εντός των ωρών που έχουν οριστεί, από τον κάθε διδάσκοντα, για την 
κατάθεση των εργασιών σας.  
Οι ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον κ. Δημόπουλο θα αποσταλούν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: dimopoulos@arch.auth.gr  
Οι ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την κα Παπίδου θα αποσταλούν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: dpapidou@arch.auth.gr 
 
Η ηλεκτρονική αποστολή των αρχείων σας θα γίνει αποκλειστικά μέσω WeTransfer 
[https://wetransfer.com]. Το email ενημέρωσης από την υπηρεσία WeTransfer για τη 
λήψη των αρχείων σας, θα επιβεβαιώνει την κατάθεση των εργασιών σας. 

 
 
Ειδικότερα:  
_ για τα μαθήματα του κ. Δημόπουλου: 
Η κατάθεση των εργασιών – «Μακέτα, Rhino, Διάγραμμα Κεντρικής Ιδέας» – θα  γίνει 
την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, στην Αίθουσα Βαλεντή, από τις 11:00 έως τις 
13:00. 
Ειδικότερα, θα κατατεθούν ανά ομάδα τα εξής: 
1. Οι τρεις μακέτες  
2. Μια εκτυπωμένη πινακίδα διαστάσεων 50Χ70 cm που θα περιλαμβάνει α) τις 
φωτογραφίες των μακετών, β) τα τρισδιάστατα σχέδια από το Rhino και γ) το 
διάγραμμα τις κεντρικής ιδέας για καθεμιά από τις μακέτες. 
3. Ένα CD  που θα περιλαμβάνει την Πινακίδα σε ψηφιακή μορφή (σε jpg και pdf), τις 
φωτογραφίες  των μακετών (αυτών που υπάρχουν στην πινακίδα και 3-4 επιπλέον) (σε 
jpg), τα 3d σχέδια από το Rhino (αυτά που υπάρχουν στην πινακίδα) και τα 
διαγράμματα της κεντρικής ιδέας (σε jpg). 
 (Τις Μακέτες, μετά το τέλος της εξέτασης, παρακαλείστε να τις παραλάβετε, για να 
αφεθεί ο χώρος καθαρός) 
      Στην περίπτωση ψηφιακής κατάθεσης θα πρέπει οι εξεταζόμενοι φοιτητές να 
αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται παραπάνω την 
Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και στις ώρες εξέτασης (11:00-13:00): την Πινακίδα 
σε ψηφιακή μορφή (σε jpg και pdf), τις φωτογραφίες  των μακετών (αυτών που 
υπάρχουν στην πινακίδα και 3-4 επιπλέον) (σε jpg), τα 3d σχέδια από το Rhino (αυτά 
που υπάρχουν στην πινακίδα) και τα διαγράμματα της κεντρικής ιδέας (σε jpg).  
     (Τα στοιχεία: Πανεπιστήμιο, μάθημα, επώνυμο, επιβλέπων καθηγητής, ακαδημαϊκό 
έτος, θα αναγράφονται στο καθένα από τα ζητούμενα).  



 
 

_ για τα μαθήματα της κας Παπίδου: Η κατάθεση των σχεδίων της Άσκησης 
«Παράγωγες Τρισδιάστατες Συνθέσεις» θα γίνει την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, 
στα γραφεία του Α Τομέα (στον 3ο όροφο απέναντι από την αίθουσα 301), από τις 13:00 
έως τις 15:00.  
Στην περίπτωση ψηφιακής κατάθεσης θα πρέπει να αποστείλετε την Παρασκευή 4 
Φεβρουαρίου 2022 (13:00-15:00)  δύο αρχεία. Το πρώτο αρχείο θα περιλαμβάνει τις 
δύο πινακίδες διάστασης 50x70cm, κατά προτίμηση σκαναρισμένες (όχι 
φωτογραφημένες) σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής pdf. Το δεύτερο αρχείο θα 
περιλαμβάνει όλα τα σκαριφήματα και τα προσχέδια της άσκησης, κατά προτίμηση 
σκαναρισμένα (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. 
 
 
_ για τα μαθήματα της κας Καλαρά: Το sketchbook δεν θα παραδοθεί στις 4 
Φεβρουαρίου αλλά θα παραδοθεί την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος 01ΕΑ10 
Εισαγωγή στον Σχεδιασμό 1, στον κ. Φράγκο. (Παρασκευή 11/02, στις 10.00, στις 
αίθουσες  Βαλεντή, Καραντινού, 1023).  Στο sketchbook πρέπει να αναγράφεται 
ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του φοιτητή/τριας. Σε 
περίπτωση ψηφιακής κατάθεσης θα πρέπει να φωτογραφηθεί ή να σκαναριστεί το 
σύνολο των σκίτσων των ασκήσεων της κας Καλαρά (50), να εισαχθούν σε αρχείο pdf 
και να αποσταλούν με wetransfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
nadia.kalara@gmail.com 
 
 
 
Καλή επιτυχία 
 
Η διδακτική ομάδα 

 
	


