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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) 
1.1. Τοµέας δραστηριοτήτων.  

Ο Εκτυπωτής λιθογράφος είναι ο τεχνίτης που αναλαµβάνει την εκτυπωτική διαδικασία του χαρτιού 
µε τη µέθοδο εκτύπωσης offset. Τα υλικά που χειρίζεται είναι χαρτί - µελάνι - εκτυπωτική µηχανή. 

 
1.2. Επαγγελµατικά Καθήκοντα  
Τα καθήκοντα του τεχνίτη Εκτυπωτή λιθογράφου εφαρµόζονται σε εργοστάσια εκτυπώσεων µε 

τη µέθοδο της offset-(λιθογραφίας) και σε εργαστήρια εκτύπωσης χαρτιού - χαρτονιού ή άλλου υλικού µε 
εκτυπωτική µέθοδο offset. Χειρίζεται την εκτυπωτική µηχανή και διεκπεραιώνει τη διαδικασία εκτύπωσης 
(µε ένα ή περισσότερα χρώµατα), σύµφωνα µε τις οδηγίες της µακέτας ή του προσχεδίου, και µε τους 
κανόνες της σωστής εφαρµογής της γνώσης της εκτύπωσης.  
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2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 
2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων 

Οι γενικές γνώσεις που αναπτύσσονται είναι: η συνεργασία στην έντυπη (εκτυπωτική) 
διαδικασία, η ανάπτυξη των διαδικασιών συνεργασίας µεταξύ των τµηµάτων (λόγω της αλληλεξάρτησης 
των εργασιών) καθώς και το πνεύµα της εισαγωγής στη νέα τεχνολογία και τις νέες εφαρµογές και 
συνεργασίες στο χώρο της επικοινωνίας (internet - web κ.λπ.) και της ψηφιακής επικοινωνίας. 

 

2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων.  
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αφορούν στη γνώση της εκτύπωσης µε τη µέθοδο offset, µε 

όλες τις εκτυπωτικές µηχανές καθώς και τη θεµελιακή δοµή της διαδικασίας στη χηµική εκτύπωση 
µε τη µέθοδο offset. 

 
2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων. 

Οι εξειδικευµένες επαγγελµατικές γνώσεις περιλαµβάνουν γνώσεις - δεξιότητες στην 
εκτυπωτική µηχανή µε τη µέθοδο της offset και οι οποίες στηρίζονται στην εκτυπωτική µηχανή 
(µονόχρωµης - δίχρωµης ή τετράχρωµης µηχανής) ή ακόµη και στις σύγχρονες ψηφιακές µηχανές 
offset.
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Εκτυπωτής πρέπει να ικανοποιηθούν 
οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 

β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
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 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Εκτυπωτής εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων 
και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη 
στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

1. Τεχνολογία εκτυπώσεων και αναπαραγωγή ψηφιακών µέσων 
2. Εισαγωγή στις τεχνολογίες πολυµέσων 
3. Ιστορία Γραφικών Τεχνών 
4. Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων 
5. Χρώµα Γραφικών Τεχνών και πολυµέσων 
6. Προεκτύπωση - Μοντάζ 
7. Μετεκτυπωτικές εργασίες 
8. Περιβαλλοντική πολιτική 
9. Τεχνολογία παραγωγής εντύπου 
10.  Τεχνικές επικοινωνίας και επιχειρηµατικότητα 
11. Τυπογραφικός σχεδιασµός εντύπων και εφαρµογών πολυµέσων 
12.  Σχεδιασµός εντύπου 

2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

1. Εκτυπωτικές πλάκες  
2. Εκτύπωσης offset 
3. Τεχνολογία Υλικών Ι, ΙΙ 
4. Μηχανολογία - Συντήρηση Μηχανών 
5. Τεχνολογία Εκτυπωτικών Μηχανών 
6. Κοστολόγηση Εντύπου 
7. Χρώµα Γραφικών Τεχνών και Πολυµέσων 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Εκτυπωτής, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων 
και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη 
στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 
1. Τεχνολογία εκτυπώσεων και αναπαραγωγή ψηφιακών µέσων 
2. Εισαγωγή στις τεχνολογίες πολυµέσων 
3. Ιστορία Γραφικών Τεχνών 
4. Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων 
5. Χρώµα Γραφικών Τεχνών και πολυµέσων 
6. Προεκτύπωση - Μοντάζ 
7. Μετεκτυπωτικές εργασίες 
8. Περιβαλλοντική πολιτική 
9. Τεχνολογία παραγωγής εντύπου 
10. Τεχνικές επικοινωνίας και επιχειρηµατικότητα 
11. Τυπογραφικός σχεδιασµός εντύπων και εφαρµογών πολυµέσων 
12. Σχεδιασµός εντύπου 

 
 
2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

1. Εκτυπωτικές πλάκες  
2. Εκτύπωση offset 
3. Τεχνολογία Υλικών Ι, ΙΙ 
4. Μηχανολογία - Συντήρηση Μηχανών 
5. Τεχνολογία Εκτυπωτικών Μηχανών 
6. Κοστολόγηση Εντύπου 
7. Χρώµα Γραφικών Τεχνών και Πολυµέσων 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

ΟΜΑ∆Α Α. ΓΕΝΙΚΕΣ 
 

1. Να αναφέρετε τη διαδικασία, κατά σειρά κατασκευής, τρίπτυχου διαφηµιστικού εντύπου.  
2. Πώς υπολογίζουµε το κόστος του χαρτιού για µία εκτύπωση;  
3. Tι είναι η Postscript;  
4. Ποια είδη οριζόντιας στοίχισης κειµένου γνωρίζετε;  
5. Ένα πρόγραµµα επεξεργασίας σελίδας είναι σε θέση να δηµιουργήσει αρχεία Postscript, ώστε να 

γίνουν διαχωρισµοί και να εκτυπωθούν φίλµς;  
6. Τι είναι το πρόγραµµα ηλεκτρονικής σχεδίασης σελίδας και ποια η εφαρµογή του;  
7. Τι είναι jpeg format και πότε το χρησιµοποιούµε;  
8. Τι είναι το tiff format και πότε το χρησιµοποιούµε;  
9. Τι είναι το eps format και πότε το χρησιµοποιούµε;  
10. Ποιες είναι οι τρεις µορφές αρχείων που χρησιµοποιούνται για τα γραφικά στο  Web;  
11. Τι είναι τα τοπικά δίκτυα (LAN);  
12. Τι περιλαµβάνει το στυλ µιας γραµµατοσειράς;  
13. Τι είναι το Gif Format και πότε το χρησιµοποιούµε;  
14. Να αναφέρετε τους τοµείς όπου µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα πολυµέσα.  
15. Με ποια µέθοδο εκτύπωσης τυπώνονται τα µουσικά CD και τα DVD;  
16. Περιγράψτε τη διαδικασία βιβλιοδεσίας σε καρφωτό (µε καρφίτσα) βιβλίο τριών (3) 16σέλιδων.  
17. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βαθυτυπικής πλάκας εκτύπωσης ;  
18. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της φλεξογραφικής πλάκας εκτύπωσης;  
19. Ποιες κύριες µέθοδοι εκτύπωσης χρησιµοποιούνται σήµερα;  
20. Τι ονοµάζουµε δοκίµιο; Ποια είναι η χρησιµότητά του;  
21. Πόσων ειδών δοκίµια έχουµε;  
22. Τα µελάνια της φλεξογραφίας είναι λεπτόρρευστα ή παχύρρευστα;  
23. Η µέθοδος της φλεξογραφίας είναι άµεση ή έµµεση εκτύπωση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας. 
24. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της µεταξοτυπικής µεθόδου εκτύπωσης;  
25. Τι καλείται ψηφιακή εκτύπωση;  
26. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών εκτυπώσεων;  
27. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της ψηφιακής εκτύπωσης.  
28. Να αναφέρετε µερικά είδη εκτυπωτών µε απευθείας εκτύπωση πάνω στο υλικό.  
29. Περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουργία ενός εκτυπωτή inkjet.  
30. Περιγράψτε συνοπτικά τη λειτουργία ενός ηλεκτροφωτογραφικού εκτυπωτή (Laser).  
31. Τι εννοούµε µε τον όρο «color separations» (διαχωρισµός χρωµάτων);  
32. Να αναφέρετε τις µεθόδους άµεσης εκτύπωσης.  
33. Τι καλείται  έµµεση εκτύπωση;  
34. Τι είναι τα σηµεία συµπτώσεων (registration marks);  
35. Τι είναι τα crop marks (σηµεία κοπής);  
36. Να αναφέρετε τα βασικότερα µέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). 
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ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

37. Το CMYK είναι χρωµατικό µοντέλο βασισµένο στην αφαιρετική ή την προσθετική  θεωρία των 
χρωµάτων; Πού χρησιµοποιείται;  

38. Πού χρησιµοποιείται το χρωµατικό µοντέλο RGB;  
39. Tι είναι τα χρώµατα PANTONE (Pantone Matching System);  
40. Να συγκρίνετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα, όταν το κείµενο σε µια εφαρµογή 

πολυµέσων είναι σε µορφή χαρακτήρων (text) ή σε µορφή εικόνας (bitmap).  
41. Σε τι αφορά το marketing (Προώθηση προϊόντων);  
42. Τι είναι ο ανταγωνισµός στις επιχειρήσεις;  
43. Ποιος είναι ο επιχειρηµατίας και τι η επιχορήγηση;  
44. Τι καλείται ανώνυµη εταιρεία;  
45. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ατοµικής επιχείρησης;  
46. Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής αγαθών  και υπηρεσιών;  
47. Ποιοι καλούνται διευθυντές (managers) ;  
48. Tι καλείται παραγωγικότητα;  
49. Τι καλείται προσωπική εταιρεία;  
50. Τι καλείται προσφορά;  
51. Τι καλείται ζήτηση;  
52. Ποια στοιχεία καθορίζουν τη φτηνότερη τιµή για το χαρτί;  
53. Προκειµένου να γίνει µια παραγγελία χαρτιού για την παραγωγή ενός εντύπου τι  πρέπει να 

υπολογίσουµε;  
54. Τι ονοµάζεται τυπογραφικό φύλλο ;  
55. Με τον παλιό όρο «εκτύπωση ανιλίνης» ποια σύγχρονη µέθοδο εννοούµε;  
56. Σε τι χρησιµεύει το µόντεµ (modem) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή;  
57. Τι υπονοούν τα αρχικά www;  
58. Τι είναι το internet;  
59. Τι είναι τα πολυµέσα (multimedia);  
60. Τι είναι το εικονοστοιχείο (picture element ή pixel);  
61. Τι ονοµάζουµε διανυσµατικές εικόνες;  
62. Ποιες είναι οι χαρτογραφηµένες εικόνες (bitmap grahics);  
63. Τι είναι το CD (compact disc);  
64. Tι είναι το DVD (digital compact disc);  
65. Τι είναι το PDF (portable document format);  
66. Τι είναι το πρότυπο TWAIN;  
67. Με το όρο Web τι εννοούµε;  
68. Ποιοι τοµείς εµπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ενός εντύπου;  
69. Ποιες µέθοδοι εκτύπωσης χρησιµοποιούν διαπερατή εκτυπωτική πλάκα;  
70. Τι καλείται επιταγή σε µια χρηµατοοικονοµική συναλλαγή;  
71. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους διπλώνεται ένα έντυπο.  
72. Τι εννοούµε µε τον όρο “τιράζ” ;  
73. Στη µεταξοτυπία ποιο είναι το µέσο που ασκεί πίεση στο τελάρο και “υποχρεώνει” το µελάνι να 

περάσει από τους ανοιχτούς πόρους της γάζας και να εναποτεθεί στο  υπόστρωµα;  
74. Οι κύλινδροι της βαθυτυπίας ενδείκνυνται για µικρό ή µεγάλο αριθµό αντιτύπων; 
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ΟΜΑ∆Α Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
 

1. Σε ένα µοντάζ 4χρωµο εξηντατεσσάρων (64) σελίδων, πόσα χρωµοφάν (όψεις) έχουµε;  
2. Σε µοντάζ εντύπου 64 σελίδων (µέγεθος σελίδας 21Χ29 και σε χαρτί 61Χ86) πόσα τυπογραφικά 

φύλλα έχουµε;   
3. Τι είδους χρωµοφάν χρησιµοποιούµε για ένα 4χρωµο µοντάζ και γιατί;  
4. Πόσες όψεις έχει ένα τυπογραφικό φύλλο;  
5. Τι είναι οι σταυροί συµπτώσεως σε ένα 4χρωµο µοντάζ και γιατί τους βάζουµε;  
6. Tι είναι τα δόντια στο µοντάζ και πού µοντάρουµε τη δουλειά σε σχέση µε τα δόντια;  
7. Σε ένα έντυπο  Α4 4χρωµο εµπρός και πίσω που θα τυπωθεί σε ένα χαρτί 30,5Χ43 πόσους 

τσίγκους θα  έχουµε  και πώς θα µονταριστεί;  
8. Τι µπορούµε να βάλουµε  στο µοντάζ για τον έλεγχο της γωνίας (αν τραβάει ή σπρώχνει σωστά);  
9. Ποιος εφηύρε τη λιθογραφία;  
10. Ποια είναι η αρχή της λιθογραφίας ;  
11. Πότε χρησιµοποιούµε διµεταλλικές πλάκες (Τσίγκους);   
12. Από τι αποτελείται  µια διµεταλλική εκτυπωτική πλάκα;  
13. Τι µέθοδος εκτυπώσεως είναι η offset σε σύγκριση µε άλλες εκτυπωτικές µεθόδους;   
14. Σε ποιες µεγάλες κατηγορίες  χωρίζονται οι offset;   
15. Ποιοι είναι οι κύριοι κύλινδροι (καζάνια σε µία  offset );  
16. Σε µία έγχρωµη δουλειά , ποιους µηχανισµούς χρησιµοποιούµε , για να έχουµε  σύµπτωση;  
17. Πώς ελέγχουµε αν ένα καουτσούκ  είναι γερό;   
18. Πώς διορθώνουµε  καθίσµατα ή  άλλες ανωµαλίες  στο καουτσούκ;  
19. Πόσο ζυγίζει ένα φύλλο χαρτί 61χ86cm και ένα 70χ100cm 80 γραµµαρίων;  
20. Ποια δεδοµένα υπολογίζουµε για το κοστολόγιο ενός βιβλίου ή περιοδικού για χίλια  (1000) 

τεµάχια;  
21. Πώς υπολογίζουµε το µοντάζ σε ένα 4σέλιδο;  
22. Γιατί αφήνουµε τον ένα πόντο στα δόντια του µοντάζ;  
23. Ποιες είναι οι ιδιότητες της εκτυπωτικής πλάκας;  
24. Ποια είναι η λειτουργία της  εκτυπωτικής πλάκας  κατά την εκτύπωση;   
25. Αν κόψουµε τα νερά  από τον τσίγκο, τι θα συµβεί;  
26. Τι είναι εκτυπωτική πλάκα;   
27. Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης του µοντάζ στον τσίγκο;  
28. Μετά το φώτισµα του τσίγκου τι κάνουµε;  
29. Ο περισσότερος φωτισµός (στο φωτοµεταφορείο) τι επιπτώσεις έχει στο θέµα της µεταφοράς;  
30. Ο λιγότερος φωτισµός του τσίγκου, τι επιπτώσεις έχει στον τσίγκο;  
31. Πώς γίνεται η εκφώτιση του τσίγκου χωρίς φιλµ ;  
32. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της εκφώτισης του τσίγκου χωρίς φιλµ;  
33. Πώς ταξινοµούνται οι µηχανές «offset φύλλου»;  
34. Να αναφέρετε τις ιδιότητες των µελανιών offset.  
35. Τι είναι ο βαθµός του pH στο νερό;  
36. Πόσο πρέπει να είναι το pH στα νερά κατά την εκτύπωση offset;  
37. Πώς επηρεάζεται η ισορροπία του pH στο νερό;  
38. Τι προβλήµατα δηµιουργεί το pH στο νερό, αν είναι µεγαλύτερο από 7;  
39. Τι προβλήµατα έχουµε, αν είναι το pH µικρότερο του κανονικού;  
40. Από τι αποτελείται το σύστηµα µελάνωσης;   
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41. Τι είναι η σκάφη του µελανείου και από τι αποτελείται;  
42. Πώς ρυθµίζεται η σκάφη;  
43. Πώς ρυθµίζεται το µελανείο για την εκτύπωση offset;  
44. Τι είναι ο µεταδότης;  
45. Τι είναι οι παλινδροµήσεις;  
46. Τι είναι οι µελανωτές;  
47. Πώς ρυθµίζονται οι µελανωτές;  
48. Τι είναι το Σύστηµα ύγρανσης και από τι αποτελείται;  
49. Πόσο σπουδαίο είναι το καλά ρυθµισµένο σύστηµα νερού σε µια µηχανή offset;  
50. Τι προβλήµατα δηµιουργεί η µη σωστή ρύθµιση των νερών;  
51. Πώς µετατρέπουµε µια τονική φωτογραφία ασπρόµαυρη ή έγχρωµη, ώστε να µπορεί  να τυπωθεί 

στην offset;  
52. Γιατί µετατρέπουµε την τονική φωτογραφία σε ράστερ;  
53. Πώς ταξινοµούνται οι µηχανές offset σε σχέση µε το χαρτί που χρησιµοποιούν;  
54. Με ποιον τρόπο τυπώνουµε ένα δεύτερο χρώµα επάνω σε ένα τυπωµένο χαρτί ήδη στεγνωµένο;  
55. Αν θέλουµε να τυπώσουµε κάρτες µε καφέ θέµα, πόσους τσίγκους θα χρησιµοποιήσουµε;   
56. Να αναφέρετε τι µέθοδος εκτύπωσης είναι η τυπογραφία, η φλεξογραφία,  η βαθυτυπία, η offset, η 

ξηρά offset ,σε ό,τι αφορά την εκτυπωτική τους επιφάνεια.  
57. Αν σε ένα φύλλο έχει χρησιµοποιηθεί ταλκ , µπορεί να πλαστικοποιηθεί;  
58. Να αναφέρετε τα βασικά τµήµατα µιας µηχανής offset.  
59. Ποια είναι τα γενικά συστατικά των µελανιών offset;  
60. Πώς παράγονται τα πίκµεντς (pigments);  
61. Ποιες είναι οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πίγκµεντ (pigments);  
62. Τι είναι τα νερά του χαρτιού;  
63. Πώς βρίσκουµε τα νερά του χαρτιού;  
64. Πού δηµιουργείται το µεγαλύτερο άνοιγµα στο χαρτί;(Παράλληλα ή κάθετα στις ίνες του;). Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
65. Τι πλεονεκτήµατα έχουν οι µηχανές offset µε σύστηµα ύγρανσης αλκοόλης;  
66. Σε ποιες εργασίες πρέπει να κάνουµε πιο όξινο pH από το κανονικό;  
67. Τι είναι η σκάλα pH ;  
68. Ποια είναι η διαβάθµιση της σκάλας pH;  
69. Με ποιον τρόπο γίνεται η µέτρηση του pH;  
70. Όταν η τιµή του pH αυξάνεται ή µειώνεται κατά µία µονάδα, κατά πόσο µεταβάλλονται  η οξύτητα 

ή η αλκαλικότητα του διαλύµατος;  
71. Ποιες πρέπει να είναι συνοπτικά οι ιδιότητες της µελάνης στην offset;  
72. Πόσοι τύποι χαρτοθετών υπάρχουν;  
73. Τι πλεονεκτήµατα έχει ο χαρτοθέτης κλιµακωτής(πατάρι εισαγωγής) παροχής έναντι αυτού µε τη 

µεµονωµένη παροχή;  
74. Σε πόσες φάσεις διαιρείται η λειτουργία οποιουδήποτε τύπου  χαρτοθέτη;(πατάρι  εισαγωγής)    
75. Ποιοι είναι οι τύποι γωνιών στη µηχανή offset;   
76. Ποια τµήµατα των γωνιών πρέπει να ρυθµίσουµε ανάλογα µε το πάχος του χαρτιού;  
77. Τι είναι το σύστηµα αγκίστρων ταλάντωσης (κούνια) ;   
78. Τι προβλήµατα δηµιουργούν οι γυαλισµένοι κύλινδροι (µελανωτές);   
79. Αν το µαχαίρι της σκάφης καθαρισµού δεν αλλάζει έγκαιρα, τι προβλήµατα έχουµε;   
80. Να αναφέρετε ποια προβλήµατα δηµιουργούνται στην εκτύπωση από την υπερβολική  ύγρανση;   
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81. Να αναφέρετε τι προβλήµατα δηµιουργούνται από υπερβολική ποσότητα µελάνης και  ύγρανσης.  
82. Τι προβλήµατα παρουσιάζει κατά την εκτύπωση η υπερβολική υγρασία του χαρτιού;  
83. Τι κάνουµε για να διορθώσουµε το πρόβληµα, όταν  έχουµε  άνοιγµα χαρτιού;  
84. Να αναφέρετε τις βασικές προϋποθέσεις  για εξασφάλιση σωστής ύγρανσης στις  µηχανές offset;  
85. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του καουτσούκ.  
86. Από τι αποτελείται το καουτσούκ;  
87. Τι είναι η πίσω επένδυση του καουτσούκ;  
88. Πόσα στρώµατα ύφανσης περιλαµβάνει ένα τρίφυλλο καουτσούκ;  
89. Τι πάχος έχουν τα καουτσούκ των offset µηχανών ;  
90. Σε ποιο χρωµατικό µοντέλο ανήκουν τα µελάνια εκτύπωσης της τετραχρωµίας;  
91. Τι είναι τα µελάνια UV;  
92. Σε ένα τυπωµένο χαρτί κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης του επόµενου χρώµατος  γιατί µπορεί να 

απωθηθεί το  µελάνι;  
93. Να αναφέρετε είδη φανελλών επένδυσης κυλίνδρων.  
94. Τι είναι το οξύ dry (τάλκ);  
95. Ποια προβλήµατα δηµιουργούνται από τη σκόνη οξύ dry(τάλκ);  
96. Το άθροισµα των µελανιών Μ+C+Y ίσης ποσότητας τι µας δίνει ;  
97. Τα χρώµατα Υ, Μ, C µπορούν να φτιαχτούν µε ανάµειξη άλλων χρωµάτων;  
98. Τι ονοµάζουµε στοκάρισµα του µελανιού  επάνω στο καουτσούκ;  
99. Τι είναι η µάσκα καψίµατος στον τσίγκο;  
100. Πώς µπορούµε σε µια σελίδα 4χρωµη να δηµιουργήσουµε, αν µας ζητηθεί, έναν αρνητικό 

σελιδοδείκτη;  
101. Τι είναι η πίκµανση;  
102. Γιατί κάνουµε «πίκµανση» σε ένα έντυπο;  
103. Μπορούµε να κάνουµε πίκµανση στην offset;  
104. Η αρίθµηση και το περφορέ µιας δουλειάς µπορούν να γίνουν στην offset;  
105. Μετά την εκτύπωση τι ενέργειες κάνουµε για να αποθηκεύσουµε την εκτυπωτική πλάκα σε καλή 

κατάσταση µέχρι την επόµενη εκτύπωση;  
106. Ποιες είναι οι βασικές µέθοδοι – τεχνικές εκτυπώσεων για την παραγωγή των έργων Γραφικών 

Τεχνών;(διάκριση αναφορικά µε την πλάκα εκτύπωσης).  
107. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήµατα της φλεξογραφίας συγκριτικά µε άλλες µεθόδους εκτύπωσης;  
108. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κατάλληλου προς εκτύπωση χαρτιού;  
109. Στην πλάκα εκτύπωσης offset το προς εκτύπωση θέµα σχηµατίζεται αναγνώσιµο ή µη 

αναγνώσιµο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  
110. Στο µοντάζ που προορίζεται για εκτύπωση offset γιατί τα φίλµς τοποθετούνται µε το θέµα µη 

αναγνώσιµο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  
111. Πότε και από ποιον επινοήθηκε η λιθογραφία;  
112. Να αναφέρετε τα στάδια της παραδοσιακής καλλιτεχνικής λιθογραφίας, όπου η πλάκα 

κατασκευάζεται µε το χέρι.  
113. Γιατί η παραδοσιακή λιθογραφία λέγεται άµεση λιθογραφία, ενώ η λιθογραφία offset λέγεται 

έµµεση λιθογραφία;  
114. Ποια τα βασικά µέρη µιας µηχανής offset;  
115. Να γίνει συνοπτική αναφορά στην ξηρά offset.  
116. Τι εννοούµε µε τις έννοιες «τούµπα γωνία» και «τούµπα δόντια»; Ποια από τις δύο  περιπτώσεις 

χρησιµοποιείται περισσότερο;  



  

 
 

 
 

Σελίδα 15 από 17 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

117. Πότε προστέθηκε στη λιθογραφία ο όρος «offset»; Σε τι οφείλεται αυτή η  µετονοµασία;  
118. Ποια είναι τα απαραίτητα «σηµάδια» που τοποθετούνται στο χρωµοφάν γενικώς και,  ειδικότερα, 

ποια από αυτά εξυπηρετούν την εκτυπωτική διαδικασία;  
119. Ποια είναι τα ελάχιστα περιθώρια που πρέπει να υπάρχουν στην επιφάνεια του προς  εκτύπωση 

χαρτιού; Αιτιολογήστε την ύπαρξη τους (εκτύπωση offset).  
120. Ποιες είναι οι βασικές πρώτες ύλες παραγωγής χαρτιού;  
121. Να αναφέρετε τα βασικά κριτήρια επιλογής µιας από τις γνωστές µεθόδους εκτύπωσης.  
122. Ποια είναι η σχέση των «νερών» χαρτιού µε την εκτύπωση offset, τη βιβλιοδεσία και το 

ετικετάρισµα ;  
123. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα είδη χαρτιών που γνωρίζετε.  
124. Πότε και γιατί γίνεται η λεύκανση του χαρτιού;  
125. Τι γνωρίζετε για την επίστρωση του χαρτιού;  
126. Το βάρος χαρτιού είναι συνάρτηση ποιων παραµέτρων;  
127. Αναφερθείτε στα απαιτούµενα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χαρτιού χωριστά για κάθε  µέθοδο 

εκτύπωσης.  
128. Να γίνει αναφορά στα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα χαρτιών: 

α) µε µηχανικό πολτό και  
β) µε χηµικό πολτό.  

129. Τι είναι το λαµινάρισµα;  
130. Πώς γίνεται η τοποθέτηση σελίδων  στο µοντάζ 4σέλιδου εντύπου µε δύο όψεις σε  µια πλάκα 

εκτύπωσης;  
131. Πώς γίνεται η τοποθέτηση σελίδων στο µοντάζ 8σέλιδου µε δυο όψεις σε µια πλάκα  εκτύπωσης;  
132. Πώς γίνεται η τοποθέτηση σελίδων στο µοντάζ 16σέλιδου µε δύο όψεις σε µια πλάκα εκτύπωσης;  
133. Να αναφέρετε συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο χώρος ώστε να 

θεωρηθεί κατάλληλος για την αποθήκευση χαρτιού.  
134. Τι είναι η γραµµογράφηση του µοντάζ και ποια βασικά στοιχεία περιλαµβάνει;  
135. Να γίνει αναφορά στη χρωµατική σκάλα που τοποθετείται στο µοντάζ. (Τι περιλαµβάνει και σε τι 

εξυπηρετεί;)  
136. Να αναφέρετε συνοπτικά τους δύο τύπους διπλωτικών µηχανών.  
137. Να αναφέρετε τα είδη βιβλιοδεσίας τετραδίου.  
138. Να αναφέρετε τα είδη βιβλιοδεσίας τυπογραφικών.  
139. Να αναφέρετε τους τύπους αναγλυφοτυπίας.  
140. Τι είναι το κεφαλάρι;  
141. Τι είναι η τέλα;  
142. Κατά τη διαδικασία του µοντάζ τετράχρωµης φωτογραφίας ποιο χρώµα µοντάρεται πρώτο; 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  
143. Ποια προγράµµατα ηλεκτρονικού µοντάζ γνωρίζετε;  
144. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου είδους χαρτονιού για µια συγκεκριµένη 

συσκευασία;  
145. Ποια είδη χαρτονιών γνωρίζετε;  
146. Ποια είναι τα βασικά συστατικά από τα οποία αποτελείται ένα µελάνι τυπογραφίας;  
147. Να συγκρίνετε το  Crystal Raster µε το συµβατής µορφής Raster.  
148. Ποια είναι τα είδη των τυπογραφικών πιεστηρίων;  
149. Σε ποια φάση της τεχνολογικής διαδικασίας  παραγωγής του εντύπου γίνεται η  πλαστικοποίηση ή 

βερνίκωµα UV του χαρτιού ;  
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150. Σε τι διαφέρουν τα πλακάτα χρώµατα από τα χρώµατα της τετραχρωµίας ;  
151. Ποια είναι η βασική διαφορά µεταξύ των λιθογραφικών και µεταξοτυπικών µελανιών ;  
152. Πότε χρησιµοποιούµε πλακάτα χρώµατα και πότε χρώµατα τετραχρωµίας ;  
153. Πώς διακρίνουµε ένα έντυπο τυπωµένο µε τη µέθοδο της µεταξοτυπίας από ένα τυπωµένο µε τη 

µέθοδο offset ;  
154. Ποια είναι η βασική διαφορά του κλισέ φλεξογραφίας από το τυπογραφικό κλισέ;  
155. Τι είναι κλισέ και ποια  είδη γνωρίζετε ;  
156. Τι είδους βιβλιοδεσία απαιτείται για ένα βιβλίο επτακοσίων(700) σελίδων;  
157. Τι είναι το στιγµόµετρο ;  
158. Τι εννοούµε µε τον όρο άπλωµα κουκίδας (dot gain) ;  
159. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εκτυπωτικής πλάκας offset ;  
160. Τι ονοµάζουµε τετραχρωµία; Πώς απεικονίζονται τα χρώµατα στην τετραχρωµία;  
161. Τι καλείται γραµµικό και τι τονικό πρωτότυπο;  
162. Πώς προκύπτει η τελική διάσταση της σελίδας ενός βιβλίου;  
163. Να αναφέρετε τα είδη των εικόνων που συνήθως περιλαµβάνονται σε ένα έντυπο.  
164. Ποια είναι τα βασικά χρώµατα της τετραχρωµίας ;  
165. Να αναφέρετε τουλάχιστον τέσσερα(4) είδη κουκίδων ράστερ.  
166. Πώς ονοµάζεται η διαδικασία τοποθέτησης εικόνων ή γραµµάτων µέσα σε άλλη  εικόνα;  
167. Τι ονοµάζουµε φόντο ;  
168. Τι είναι η τίντα (tint) ;  
169. Γιατί χρησιµοποιούµε το µαύρο χρώµα στην εκτύπωση της τετράχρωµης φωτογραφίας ;  
170. Με ποια µηχανήµατα γίνεται ο διαχωρισµός των χρωµάτων µιας τετράχρωµης  φωτογραφίας ;  
171. Τι είναι ο εικονοθέτης  ;  
172. Τι ονοµάζουµε τυπογραφικό φύλλο;  
173. Τι καλείται “µοντάζ” στις γραφικές τέχνες;  
174. Τι χαρακτηρισµούς πρέπει να έχει το τελικό προσχέδιο (κασσέ) της σελίδας για τη σωστή 

υλοποίηση της µακέτας;  
175. Περιγράψτε συνοπτικά τη διαδικασία του µοντάζ τετράχρωµου εντύπου.  
176. Πόσες φορές  διπλώνεται ένα τυπογραφικό φύλλο για να έχουµε :  

οχτώ (8) σελίδες 
δεκαέξι (16) σελίδες. 
τριάντα δύο (32) σελίδες. 

177. Με ποια µέθοδο εκτύπωσης τυπώνεται µια πλαστική σακούλα super market ;  
178. Πώς τυπώνεται ένα χαρτοκιβώτιο ;  
179. Γιατί είναι απαραίτητο το ξάκρισµα  και σε ποια µηχανήµατα  πραγµατοποιείται ;  
180. Τι είδους έντυπα εκτυπώνονται µε τη Βαθυτυπία ;  
181. Ποια είναι η κύρια µέθοδος εκτύπωσης των αυτοκόλλητων ;  
182. Πώς ονοµάζεται η διαδικασία µεταφοράς των µονταρισµένων χρωµοφάν στην εκτυπωτική πλάκα 

(τσίγκο) της offset ;  
183. Ποιες µέθοδοι εκτύπωσης χρησιµοποιούν υψιτυπική εκτυπωτική πλάκα;  
184. Να αναφέρετε τις µεθόδους άµεσης εκτύπωσης.  
185. Τι καλούµε έµµεση εκτύπωση;  
186. Πώς πρέπει να εκτυπωθεί µια επιγραφή που θα τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο;  
187. Ποιες είναι οι κύριες διαστάσεις χαρτιού εκτύπωσης στην ελληνική αγορά;  
188. Ποιες διαστάσεις µπορεί να έχει µια αφίσα;  
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189. Τι καλείται tabloid;  
190. Με ποια µέθοδο εκτυπώνονται οι ελληνικές ηµερήσιες εφηµερίδες ;  
191. Πώς κατατάσσονται τα χαρτιά  ανάλογα µε την επίστρωση που έχουν δεχθεί ;  
192. Ποιες είναι οι διαστάσεις των σχηµάτων Α3 και Β5;  
193. Τι σηµαίνει  ο προσδιορισµός : π.χ. βάρος 80 gr χαρτί ;  
194. Τι βάρος έχει ένα  φύλλο χαρτιού 70x100 cm, 80 γραµµαρίων ;  
195. Ποιες είναι οι κύριες µέθοδοι  βιβλιοδεσίας ;  
196. Τι καλείται ξάκρισµα ;  
197. Ποιες εργασίες πραγµατοποιούνται στον προεκτυπωτικό τοµέα ;  
198. Τι είναι η σελιδοποίηση και γιατί πρέπει να γίνεται ;  
199. Ποια είναι τα βασικά µέρη ενός συστήµατος Computer to plate ;  
200. Τι είναι η προσθετική µέθοδος των χρωµάτων ;  
201. Τι είναι η αφαιρετική µέθοδος των χρωµάτων ;  
202. Ποια προγράµµατα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης γνωρίζετε ;  
203. Ποια προγράµµατα ηλεκτρονικής επεξεργασίας µακέτας γνωρίζετε ;  
204. Ποιο πρόγραµµα χρησιµοποιείται για την ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας ;  
205. Αντιστοιχίστε τις τέσσερις  (4) τελικές διαφάνειες (φίλµς) µιας 4χρωµης φωτογραφίας  µε τους 

εκτυπωτές τους C,M,Y,K.  
206. Πού τοποθετούνται τα δόντια µηχανής σε σχέση µε το προς εκτύπωση χαρτί και γιατί;  
207. Πού τοποθετείται η χρωµατική σκάλα  κατά τη διαδικασία του µοντάζ; Αιτιολογήστε την απάντησή 

σας.  
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