
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ  (46) 
 
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 
 
1.    Λογότυπο 
1.1  Τι είναι Λογότυπο 

Τι είναι λογότυπο, σήµα/σύµβολο 
Τι συνθέτει ένα λογότυπο 
Το λογότυπο ως στοιχείο Οπτικής Ταυτότητας 

1.2  Κατηγορίες και τύποι Λογοτύπων 
Τυπογραφικό 
-επωνυµία εταιρείας 
-βασισµένο σε αρχικά γράµµατα 
Συνδυασµός 
-σήµα/σύµβολο και επωνυµία εταιρείας 
-σήµα/σύµβολο και αρχικά γράµµατα 
Σήµα/Σύµβολο 
-ρεαλιστική φόρµα (βασισµένη στο περιβάλλον, τον φυσικό χώρο, 
ανθρωποµορφική) 
-αφηρηµένη φόρµα (σχήµατα) 

1.3  Χαρακτηριστικά ενός επιτυχηµένου Λογοτύπου 
Απλότητα στον σχεδιασµό 
Αναγνωρισιµότητα 
Επικοινωνία 
Πρωτοτυπία 
Προσαρµοστικότητα στην εφαρµογή, ευκρίνεια 
Διαχρονικότητα 

1.4  Διαδικασία σχεδιασµού ενός Λογοτύπου 
Ανάλυση οπτικού προβλήµατος: ζητούµενα, παράµετροι 
Σύλληψη ιδέας: ιδεοθύελλα και έρευνα 
Οπτικοποίηση της ιδέας: απλοποίηση, προσχέδια 
Εξέλιξη προσχεδίων 
Επιλογή κατάλληλης γραµµατοσειράς 
Συνδυασµός σήµατος/συµβόλου και τυπογραφικών στοιχείων 
Αξιολόγηση εναλλακτικών ιδεών 
Επιλογή και εκτέλεση τελικής ιδέας 
Παρουσίαση τελικής ιδέας 

 
 
2.    Σχεδιασµός Λογοτύπου 
2.1  Σχεδιασµός της φόρµας του σήµατος/συµβόλου ενός Λογοτύπου 
       Απλοποίηση, σχηµατοποίηση, στυλιζάρισµα 
       -η διαδικασία απλοποίησης 
       Προσεγγίσεις στον σχεδιασµό της φόρµας του σήµατος/συµβόλου 
       -σήµα/σύµβολο µε απλοποιηµένη εικόνα (βασισµένη στο περιβάλλον,  
       τον φυσικό χώρο, ανθρωποµορφική) 



-σήµα/σύµβολο µε απλοποιηµένη εικόνα και ένταξή της σε ένα σχήµα µε τη 
χρήση θετικού/αρνητικού χώρου 
-σήµα/σύµβολο µε συνδυασµό δύο απλοποιηµένων εικόνων σε ένα ενιαίο 
σύνολο µε τη χρήση θετικού/αρνητικού χώρου 
-σήµα/σύµβολο µε απλοποιηµένη εικόνα συνυφασµένη µε αρχικό γράµµα 
εταιρείας σε ένα ενιαίο σύνολο 
-σήµα/σύµβολο µε απλοποιηµένη εικόνα ως αντικατάσταση/προέκταση ενός 
γράµµατος της επωνυµίας της εταιρείας 
-σήµα/σύµβολο µε επανάληψη/καθρέπτισµα απλοποιηµένης εικόνας  

2.2  Σχεδιασµός Λογοτύπου και τυπογραφικές επιλογές, ευθυγράµµιση, 
χρώµα 
Λογότυπο και τυπογραφικές επιλογές  
(γραµµατοσειρά, βάρος, µέγεθος, πύκνωση/αραίωση, κεφαλαία/πεζά) 
Λογότυπο και επιλογές στην ευθυγράµµιση στοιχείων για δηµιουργία ενός 
ενοποιηµένου οπτικού συνόλου 
Λογότυπο και χρώµα (αριθµός χρωµάτων, επιλογή, χρήση πλακάτων 
χρωµάτων)  

2.3  Σχεδιαστικές λύσεις Λογοτύπου 
 Σχεδιασµός της φόρµας του σήµατος/συµβόλου (εφαρµογή ποικίλων 

προσεγγίσεων)  
 Επιλογή τυπογραφικών στοιχείων  
 Επιλογή τρόπου ευθυγράµµισης στοιχείων για δηµιουργία ενός 

ενοποιηµένου οπτικού συνόλου 
 Επιλογή χρώµατος   
 
 
3.    Εφαρµογές Λογοτύπου  
       Οπτική Ταυτότητα / Εταιρική Ταυτότητα  

3.1  Τι είναι Οπτική Ταυτότητα / Εταιρική Ταυτότητα 
Βασικές λειτουργίες Οπτικής Ταυτότητας 
Εφαρµογές Οπτικής Ταυτότητας 

3.2  Σχεδιασµός εφαρµογών Λογοτύπου 
Στα έντυπα της εταιρείας 
-επιστολόχαρτο, κάρτες, φάκελοι 
Σε συσκευασίες 
-χαρτί περιτυλίγµατος, τσάντα/σακούλα, χάρτινη συσκευασία, ετικέτα 

 
 
4.   Έντυπο – Διαφήµιση / Αφίσα 
4.1 Έντυπη Διαφήµιση / Αφίσα 

Ιστορικά στοιχεία, λειτουργία, µορφές 
4.2  Τα είδη της έντυπης Διαφήµισης / Αφίσας 

Προϊοντική/καταναλωτική 
Κοινωνική/πολιτιστική  
Πολιτική 

4.3  Συνθετικά στοιχεία στην έντυπη Διαφήµιση / Αφίσα 
Επικεφαλίδα 



Κείµενο 
Σλόγκαν 
Εικόνα/εικονογράφηση 
Λογότυπο 

4.4  Ιεράρχηση στοιχείων στην έντυπη Διαφήµιση / Αφίσα 
4.5  Αρχές Σύνθεσης στη δοµή της έντυπης Διαφήµισης / Αφίσας 

Αξονικότητα (κύριοι άξονες, χρυσή τοµή) 
Ισορροπία (συµµετρική, ασύµµετρη) 
Ρυθµός/επανάληψη 
Έµφαση 

4.6  Σχεδιασµός Αφίσας 
Πορεία σχεδιασµού 
Συνθετικά στοιχεία, ιεράρχηση στοιχείων 
Προσεγγίσεις στον σχεδιασµό της αφίσας 
-τυπογραφική 
-εικονογραφική 
Τα τυπογραφικά στοιχεία στην αφίσα 
-µέγεθος κειµένου, ιεράρχηση κειµένου 
-στοίχιση κειµένου 
-οπτική αραίωση/πύκνωση στοιχείων 
Η εικόνα στην αφίσα 
-απλοποίηση εικόνας στην αφίσα 
-τοποθέτηση εικόνας (µέγεθος, κλίση, αποκοπή) 
-χρήση ανεικονικών στοιχείων στην αφίσα 
Σχεδιασµός αφίσας µε τυπογραφικά στοιχεία, απλοποιηµένη εικόνα  
και ανεικονικά στοιχεία, µε βάση τις Αρχές Σύνθεσης 

 
 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ 
Να φέρουν µαζί τους τα ακόλουθα όργανα και υλικά σχεδίασης: 
Σετ µαύρων και χρωµατιστών µολυβιών, σετ µαύρων και χρωµατιστών 
µαρκαδόρων, πενάκια, σβηστήρι, ξύστρα, χάρακα, τρίγωνα και διαβήτη.  


