
Διάλεξη 

Για την εκτύπωση της διάλεξης χρειαζόμαστε ένα αρχείο για το τεύχος και ένα για το 

εξώφυλλο. 

Για το τεύχος το αρχείο θα πρέπει να είναι pdf με εξαγωγή ανά σελίδα (όχι spread για να 

μπορεί να τυπωθεί σε δύο όψεις). Σε περίπτωση που αυτό έχει σχεδιαστεί στο InDesign 

στην εξαγωγή του επιλέγουμε σελίδες (export/general/pages).  

Σημαντικό επίσης είναι να μην υπάρχουν σημεία κοπής. 

Ακόμη θα ήθελα να γνωρίζω, στο πλαίσιο της συνομιλίας μας, πού εμφανίζονται οι μονές 

σελίδες (δεξιά ή αριστερά) για να αποφύγουμε τα λάθη στην εκτύπωση. 

Όσον αφορά το κάλυμμα του τεύχους υπάρχουν δύο περιπτώσεις α) να εμφανίζεται 

μονάχα στην μπροστινή πλευρά (σε αυτή την περίπτωση δε μας εμποδίζει να 

συμπεριλαμβάνεται στο pdf του τεύχους μαζί όμως με την λευκή σελίδα που βρίσκεται 

πίσω του) β) να συνεχίζεται και στην πίσω πλευρά. Εδώ χρειαζόμαστε ένα ξεχωριστό αρχείο 

psd από το Photoshop με επίπεδα επεξεργάσιμα υπολογίζοντας μια ράχη ενός εκατοστού    

( αφού το τεύχος τυπωθεί και μετρηθεί με παχύμετρο σχεδιάζεται εκ νέου με ακρίβεια).  

Τα αυτιά είναι προαιρετικά και δε πρέπει να ξεπερνούν μαζί με το πλάτος της σελίδας τα 

31,8 εκατοστά.   

Η σχολή διαθέτει χαρτί 80 γραμμαρίων (υπόλευκο σατινέ) και εξώφυλλο στα 250 

γραμμάρια. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιούν, το χαρτί της επιλογής σας κάλο είναι να 

μη ξεπερνά τα 120 γραμμάρια (σε αντίθετη περίπτωση το τεύχος γίνεται δύσκαμπτο) και το 

κάλυμμα τα 250 γραμμάρια (διότι κολλάει στο μηχάνημα).  

Πριν την τελική εκτύπωση θα πρέπει να γίνει δοκιμαστικό μερικών φύλλων στο τελικό χαρτί 

για να εξετάσετε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει (εικόνες, γραμματοσειρά, σχέδια κτλ). Σε 

περίπτωση που αγοράσετε το χαρτί σας σε μεγάλα φύλλα και όχι σε πακέτα Α4, αυτά θα 

πρέπει να είναι 50Χ70 διότι το κοπτικό που διαθέτουμε δε χωρά 70Χ100 για να κοπούν στη 

μέση. 

Τα αρχεία στέλνονται την προηγούμενη ημέρα από το προκαθορισμένο μας ραντεβού με 

wetranfer στο dpantazis@arch.ntua.gr. 

Για οποιαδήποτε ερώτηση καλέστε στα παρακάτω τηλέφωνα 210 7723712 / 6943276094 
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