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ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν εξζταςθ των μακθμάτων: Αρχιτεκτονικό χζδιο και Γραφιςτικζσ 
Εφαρμογζσ » 

 

          Όπωσ ιδθ γνωρίηετε, οι υποψιφιοι ΕΠΑΛ που κα εξεταςτοφν ςτα μακιματα 
ειδικότθτασ Αρχιτεκτονικό χζδιο και Γραφιςτικζσ Εφαρμογζσ κα χρθςιμοποιιςουν κόλλεσ 
Γραμμικοφ και Ελεφκερου Σχεδίου αντίςτοιχα. Οι υποψιφιοι πρζπει να γνωρίηουν τα 
παρακάτω: 
  
 Για το μάκθμα  Αρχιτεκτονικό χζδιο δίνεται ςτουσ υποψιφιουσ χαρτί ςχεδίαςθσ, που 
οι εξωτερικζσ του διαςτάςεισ είναι 0,50 μ. Χ 0,70 μ. και οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ, ςτισ 
οποίεσ γίνεται θ ςχεδίαςθ, 0,50 μ. Χ 0,58 μ.. Για τον λόγο αυτό, ο υποψιφιοσ πρζπει να ζχει 
μαηί του ςτισ εξετάςεισ πινακίδα ςχεδίαςθσ διαςτάςεων αναλόγων με το χαρτί ςχεδίαςθσ και 
τα απαραίτθτα για τθ ςχεδίαςθ όργανα και υλικά, δθλαδι χαρτί πρόχειρο ςχεδίαςθσ 
(ριηόχαρτο ι άλλο, απαραιτιτωσ ςε διάςταςθ Α4), μολφβια με διαφορετικι ςκλθρότθτα για 
διαφορετικά πάχθ γραμμϊν, όργανα για ςχεδίαςθ με μολφβι ι με ςινικι μελάνθ, ταυ ι 
παραλλθλογράφο, τρίγωνα ςχεδίαςθσ, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μζςα 
ςχεδίαςθσ (διαβιτθ, καμπυλόγραμμο, γομολάςτιχα, ξφςτρεσ κ.λπ.).  
 Απαγορεφεται, όμωσ, να χρθςιμοποιοφν ςυςτιματα ςχεδίαςθσ, δθλαδι ειδικά 
εκτυπωτικά μθχανιματα γραφισ και ςχεδίαςθσ γραμμάτων, ηελατίνεσ ι μεταλλικά ςτοιχεία 
τυποποιθμζνων γραμμάτων, αυτοκόλλθτα (ράςτερ, λετραςζτ κ.λπ.) γραμμάτων ι 
γραμμοςκιάςεων και κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα ςε διάφορεσ κλίμακεσ, ζνα: είκοςι, ζνα: 
πενιντα κ.λπ.).  
  
 Για το μάκθμα Γραφιςτικζσ Εφαρμογζσ οι υποψιφιοι μποροφν να ζχουν μαηί τουσ 
πινακίδα ςχεδίαςθσ διαςτάςεων τουλάχιςτον 0,50 μ. Χ 0,70 μ. και τα απαραίτθτα για τθ 
ςχεδίαςθ όργανα και υλικά, δθλαδι ξυλομπογιζσ, μαρκαδόρουσ χρωματιςτοφσ, πενάκια 
(rapidograf), λεπτά μαφρα μαρκαδοράκια 0,5μμ, μολφβια ςκλθρά και μαλακά (ΗΒ, 2Β, 4Β, 
3Η), ριηόχαρτο, χάρακεσ ι υποδεκάμετρα, τρίγωνα, διαβιτθ, γόμεσ, για μελάνθ, 
καμπυλόγραμμα, ψαλίδι, κοπίδι, κόλλα stick, ςελοτζιπ και επιφάνεια κοπισ. 
 Απαγορεφεται να ζχουν μαηί τουσ χρωματιςτά χαρτιά, φωτογραφίεσ, χαρτί μιλιμετρζ, 
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τζμπερεσ (υδατοχρϊματα), αυτομεταφερόμενα γράμματα (λετραςζτ), ςτζνςιλ γραμμάτων 
και ςχθμάτων. 
  
 Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των ΕΠΑΛ να επιλθφκοφν για τθν ενθμζρωςθ των υποψθφίων 
από τον αρμόδιο κακθγθτι ειδικότθτασ. 
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