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Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 
 
 
Παραδοτέα 
Τα Παραδοτέα του μαθήματος περιλαμβάνουν: 
 
1. Τεύχος Αρχιτεκτονικών Σχεδίων Μελέτης: 
Πρόκειται για ένα Portfolio Σχεδίων (αρχείο pdf) το οποίο περιλαμβάνει: 
 
(i) Περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης. Η Διερεύνηση και η Αποτύπωση της Υφιστάμενης 
Κατάστασης του Διαμερίσματος/Καταστήματος και τα ζητούμενα του Προγράμματος. 
 
(ii) Η Αιτιολόγηση της Πρότασης (300 λέξεις). Η Περιγραφή και η Ανάλυση της Κεντρικής Ιδέας. 
Αυτό το μέρος του κειμένου είναι το πιο σημαντικό. Είναι λιγότερο «τεχνικό» και προσπαθεί να 
περιγράψει την φιλοσοφία της πρότασής σας μέσα από τη χρήση «αρχιτεκτονικού λόγου». 
 
(iii) Κατόψεις και Τομές σε επίπεδο σχεδίων εφαρμογής (κλίμακα 1:50), όσες χρειάζονται για 
την ικανοποιητική περιγραφή της πρότασης σας. Πρέπει να εμφανίζονται τομές προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Επίσης αναλόγως με τη διάταξη του διαμερίσματός σας μπορεί να χρειαστεί να 
χαράξετε τομές σε διαφορετικά σημεία.  
 
(iv) Αναπτύγματα Εσωτερικών Όψεων σε κλίμακα 1:20 
 
(v) Σχέδια Λεπτομερειών (κάτοψη, όψη, τομή, αξονομετρικό, σε κλίμακα 1:20, 1:10) ενός ή 
περισσοτέρων στοιχείων του μόνιμου ή κινητού εξοπλισμού της κατοικίας (π.χ. ένα έπιπλο ή 
ένα διαχωριστικό που σχεδιάσατε κ.ο.κ. ). Αν δεν υπάρχουν έπιπλα τα οποία σχεδιάζετε εσείς 
τότε θα περιλάβετε σχέδια (κατόψεις, όψεις) ενός από τους χώρους στον οποίο τοποθετούνται 
στα δάπεδα ή/και στους τοίχους επενδύσεις (π.χ. πλακάκια, πλάκες μαρμάρου, σανίδες ξύλου, 
κλπ) όπου θα φαίνονται οι διατάξεις των στοιχείων αυτών σε λεπτομέρεια σε σχέση με τα όρια 
του δωματίου. 
 
(vi) Κατάλογο των Επιλεγμένων Υλικών (δαπέδων, επενδύσεων, επίπλων), των Χρωμάτων και 
των Στοιχείων Μόνιμου και Κινητού Εξοπλισμού (κουφώματα, είδη επίπλωσης, φωτιστικά 
σώματα, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ) 
 
(vii) Δύο και μόνο δύο Εικόνες Παρουσίασης (collage ή render ή ό,τι άλλο νομίζετε) οι οποίες 
θα λειτουργούν ως «Εικόνες Δημοσίευσης» του project σας. (μόνο 2 εικόνες έτσι ώστε να 
επικεντρωθείτε σε αυτές). 
 
Το όνομα του Τεύχους θα είναι: Portfolio-Papadopoulou-Anagnostopoulou.pdf (Προφανώς 
βάζετε τα επίθετά σας) 
Οι διαστάσεις και ο τρόπος σύνθεσης του «Τεύχους Αρχιτεκτονικών Σχεδίων Μελέτης» 
αποφασίζονται ελεύθερα από την κάθε ομάδα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ στο Μέγεθος του Αρχείου  
 
 
 



2. «Αρχείο Εικόνων» 
Πρόκειται για ένα «Ψηφιακό Φάκελο» που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω επιμέρους 
Σχέδια, την Εικόνα Παρουσίασης, τα Διαγράμματα και τα Σκαριφήματα σε ξεχωριστά αρχεία 
(jpg, 300 dpi) 
Το όνομα του θα είναι: Images-Papadopoulou-Anagnostopoulou 
ΠΡΟΣΟΧΗ στο Μέγεθος των Αρχείων 
 
3. Κείμενο 
Πρόκειται για ένα ψηφιακό «Αρχείο Word» (.doc, .docx) που θα περιλαμβάνει μόνο το μέρος 
«(ii) Αιτιολόγηση της Πρότασης» (δίχως τις εικόνες που το συνοδεύουν 
Το όνομα του θα είναι: Text-Papadopoulou-Anagnostopoulou.doc ή .docx 
 
4. Παράδειγμα 
Πρόκειται για ένα σύντομο Τεύχος δύο σελίδων (αρχείο pdf) το οποίο θα περιλαμβάνει το 
Υλοποιημένο Παράδειγμα που επιλέξατε και τον σύντομο τρόπο που το 
περιγράψατε/σχολιάσατε. Προσοχή να φαίνεται η Πηγή της δημοσίευσης (κάποιο αξιόλογο 
ηλεκτρονικό έντυπο/site και όχι μόνο στο ιδιωτικό site ενός γραφείου). 
Το όνομα του θα είναι: Paradigm-Papadopoulou-Anagnostopoulou.pdf 
 
---- 
 
Σημείωση 1η 
Θα θέλαμε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο κείμενο της «Αιτιολόγησης της Πρότασης» σας. 
Να προσπαθήστε να γράψετε ένα σύντομο, περιγραφικό, ωραίο κείμενο, το οποίο μέσα από τη 
χρήση «αρχιτεκτονικής γλώσσας» να περιγράφει την πρότασή σας τόσο ωραία όσο το κάνουν 
τα σχέδιά σας. Σκεφτείτε το σαν ένα κείμενο το οποίο θα συνόδευε τα σχέδια και τις εικόνες 
σας σε μία δημοσίευση, ή σε μία παρουσίαση του την οποία θα διάβαζαν άλλοι αρχιτέκτονες. 
Η έκταση του κειμένου αυτού δεν είναι το κρίσιμο μέγεθος, με την έννοια ότι η ποσότητα δεν 
είναι κριτήριο. Το βάθος, και το εύρος των σκέψεων σας και η γλώσσα και το ύφος του λόγου 
που θα χρησιμοποιήσετε έχει όμως εξαιρετική σημασία γιατί λειτουργεί όπως και τα σχέδιά 
σας: θα λέει κάτι για την προσωπικότητα και το χαρακτήρα των συντακτών/ριών του όπως τα 
σχέδια λένε κάτι για τους σχεδιαστές/σχεδιάστριές τους. 
 
Σημείωση 2η 
Θα θέλαμε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στα σχέδιά σας. Όπως είπαμε και άλλη φορά, δεν 
υπάρχουν γενικές και ενιαίες οδηγίες που να ισχύουν οριζόντια και για κάθε περίπτωση. Οι 
παρακάτω προτάσεις σε καμία περίπτωση δεν είναι οδηγίες, και κάθε ομάδα είναι ελεύθερη 
να κάνει ό,τι θέλει με τα σχέδια της, ωστόσο θα θέλαμε να τις σκεφτείτε: 
-Ένα καθαρό γραμμικό ασπρόμαυρο σχέδιο (κάτοψη, τομή, όψη) με ωραία πληροφορία είναι 
πάντα εξαιρετικό και επίσης έχει μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο. 
-Αποφεύγουμε τη χρήση χρώματος στα σχέδια κατόψεων και τομών γιατί αποπροσανατολίζουν 
το βλέμμα από το ουσιώδες. Χρώμα έχει νόημα να βάλουμε στην μία «Εικόνα Παρουσίασης» 
που θα φτιάξουμε. 
-Η χρήση των hatches μπορεί να είναι εξαιρετικά δημιουργική διαδικασία αν δεν 
χρησιμοποιηθούν τεχνικά αλλά ως στοιχεία που δίνουν υφή (με γραμμικό τρόπο) στο σχέδιο 
-Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα διαφορετικά πάχη γραμμών, στις βασικές διαστάσεις, στις 
γραμμές προβολής, στις γραμμές τομής, κλπ. 
-Σημειώνουμε με κάποιο τρόπο (μερικό ή καθολικό) τα διαφορετικά δάπεδα στους 
διαφορετικούς χώρους και βρίσκουμε έναν ωραίο τρόπο να δείξουμε τα κουφώματα. 



-Όσον αφορά στα έπιπλα και στον εξοπλισμό που εντάσσουμε στα σχέδια μας αυτός βρίσκεται 
σε ένα στάδιο που είναι ανάμεσα στο ρεαλιστικό αντικείμενο που έχουμε στο μυαλό μας και σε 
ένα πιο αφαιρετικό σχέδιο το οποίο λειτουργεί ως «ενδείκτης πρόθεσης». 
-Κάποιες -μετρημένες ως προς την ποσότητα τους- ενδείξεις ζωής και φιγούρες ανθρώπων 
είναι πάντα χρήσιμες αλλά προσοχή μην γίνει το σχέδιο ένα ρεπερτόριο διακοσμήσεων που 
τραβούν το βλέμμα από το ουσιώδες που είναι ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασμός. 
-Καλό είναι να αποφεύγονται σχεδιαστικοί λυρισμοί τύπου, «ξέστρωτα κρεβάτια, ή κάπως 
διπλωμένα παπλώματα, ή να γεμίζουμε τα σχέδια με μαξιλάρια, κορνίζες στους τοίχους, κλπ, 
κλπ. 
 
Σημείωση 3η 
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε μία από τις «Εικόνες Παρουσίασης» (collage ή render ή ό,τι 
άλλο νομίζετε) που θα φτιάξετε και θα λειτουργούν ως «Εικόνες Δημοσίευσης». Πώς θα γίνει 
να μην δείχνει σαν να βγήκε από τις σελίδες ενός περιοδικού lifestyle, και να μην είναι 
"pinteresque"; Πώς θα γίνει να είναι original; Πώς θα είναι να γίνει μέρος της σχεδιαστικής 
υπογραφής σας έτσι ώστε όταν βλέπουν την εικόνα σας να λένε: «Α! αυτή η εικόνα είναι των 
τάδε αρχιτεκτόνων; 
 
Σημείωση 4η 
Όπως θα δείτε, επισυνάπτουμε και ένα αρχείο με τίτλο «Υπόδειγμα Αρχιτεκτονική Μελέτη 
Εφαρμογής» το οποίο περιγράφει τα περιεχόμενα μιας τυπικής «Αρχιτεκτονικής Μελέτης 
Εφαρμογής» έτσι ώστε να έχετε υπόψη σας τι συνήθως απαιτείται από τους Αρχιτέκτονες-
Μελετητές σε μία Μελέτη-Εφαρμογής. Ο συνδυασμός του «Τεύχους των Σχεδίων» και της 
«Τεχνικής Έκθεσης», κατοχυρώνει τους αρχιτέκτονες-μελετητές. Είναι κάπως σαν ένα 
συμβόλαιο στο οποίο μπορεί να ανατρέξουν κάθε στιγμή όλοι όσοι εμπλέκονται στο έργο, τόσο 
για να αναζητήσουν την «αλήθεια» όσο και την «ουσία της πρότασης» και τις προδιαγραφές 
της και για να αποφευχθούν παρερμηνείες, ή και εσκεμμένες αυθαιρεσίες που μπορεί να 
βλάψουν την ποιότητα του έργου. 
Στο αρχείο αυτό περιγράφονται τόσο η δομή και το περιεχόμενο της «Τεχνικής Έκθεσης» όσο 
και τα είδη των σχεδίων και των καταλόγων που συνιστούν το «Τεύχος των Αρχιτεκτονικών 
Σχέδιων Εφαρμογής». 
Προφανώς στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου, δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε και να 
ανταποκριθείτε σε αυτές τις εξαιρετικά αναλυτικές οδηγίες σύνταξης των Σχεδίων Εφαρμογής 
και της Τεχνικής Έκθεσης. 
Όμως προτείνουμε να τις κοιτάξετε για να πάρετε μία ιδέα. Μπορεί να σας βοηθήσουν να 
σκεφτείτε το τι από όλα αυτά θα επιλέξετε να συμπεριλάβετε στα σχέδιά σας και στο κείμενό 
σας (και σε κάθε περίπτωση μπορείτε να το φυλάξετε έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσετε ως 
οδηγό στο μέλλον). Επίσης κάποιοι από τους όρους μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι. 
 
------------ 
 
 
 
Κατάθεση εργασιών | Ανάρτηση στο facebook 
Για τις εξετάσεις του εργαστηρίου θα πρέπει την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 9.00 
έως τις 21:00: 
Α_ να καταθέσετε, σε ψηφιακή μορφή, τα παραπάνω αρχεία (1), (2), (3), (4), μέσω 
WeTransfer, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 06ee22.23@gmail.com 
ΠΡΟΣΟΧΗ στο Μέγεθος των Αρχείων. 



Β_ να αναρτήσετε την εργασία σας στο group του μαθήματος στο facebook. Η ανάρτηση θα 
περιλαμβάνει μία καλή επιλογή σχεδίων-εικόνων από το (3) και σίγουρα το (4) ως άμεσο 
κείμενο της ανάρτησης έτσι ώστε όλοι/ες να δουν εύκολα και άμεσα το project σας (τόσο για 
λόγους εκπαιδευτικούς και δημιουργικούς, όσο και για λόγους διαφάνειας). Προσοχή μην 
ανεβάσετε .pdf ή .doc που θα πρέπει κάποιος να τα κατεβάσει αλλά μία ανάρτηση όπως αυτές 
που κάναμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
 
 
 
Καλή επιτυχία 
 
 
 
Η διδακτική ομάδα 
 
 


