
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
 
 
ΘΕΜΑ: «ΔΥΟ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Στο σχέδιο παρουσιάζεται η κάτοψη της μεσαίας στάθμης  
συνόλου δύο μικρών κατοικιών, με τον υπαίθριο χώρο τους. 

Στον κοινό υπαίθριο χώρο υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή και 
πέργκολα, η οποία σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή. Ο 
υπαίθριος χώρος επεκτείνεται δυτικά με διαμόρφωση του φυσικού 
εδάφους.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 

• Το πάχος των εξωτερικών τοίχων και της μεσοτοιχίας είναι 
0,30μ. 

• Το πάχος των εσωτερικών τοίχων είναι  0,10μ. 

• Στο πλάτος κάθε σκάλας συμπεριλαμβάνεται και το πλάτος 
της κουπαστής του κιγκλιδώματος που είναι 0,05μ.  

• Όλα τα κουφώματα έχουν κάσες πάχους 0,10μ. Χ 0,10μ. 

• Όλες οι πόρτες έχουν πάχος φύλλου 0,05μ. 

• Οι διαστάσεις στις πόρτες του λουτρού και του διπλανού 
μικρού αποθηκευτικού χώρου αφορούν το άνοιγμα του 
τοίχου. 

• Τα μεγάλα υαλοστάσια χωρίζονται σε ίσα μέρη με την 
παρεμβολή κασωμάτων. 

• Η εξωτερική διάμετρος της καμινάδας είναι 0,40μ. και η 
εσωτερική 0,30μ.  

• Η προέκταση της πέργκολας προς το Νότο, πέρα από τα 
υποστυλώματα, είναι 0,10μ. 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 

 

Α) Να σχεδιαστούν με μαύρη σινική μελάνη και με κατάλληλα πάχη 
γραμμών τα εξής: 

Η κάτοψη της μεσαίας στάθμης των δύο μικρών κατοικιών 
μαζί με τον υπαίθριο χώρο τους, σε κλίμακα 1:50 σύμφωνα 
με τις διαστάσεις που δίνονται σε μέτρα, όπως αναγράφονται 
στο υπόδειγμα του σχεδίου και στην περιγραφή του θέματος. 

Επισημαίνεται : 

• Στο σχέδιο της κάτοψης  να σχεδιαστούν: 

α) Η γραμμή ανάβασης στις σκάλες. 

β) Η προβολή της επάνω στάθμης. 

γ) Οι δύο ντουλάπες. 

δ) Η καμινάδα. 

ε) Η διαγράμμιση στην κολυμβητική δεξαμενή. 

• Με ελεύθερο χέρι να σχεδιαστούν οι υψομετρικές 
καμπύλες του εδάφους και το δέντρο, όπως φαίνονται 
ενδεικτικά στο υπόδειγμα.  

 

Β) Να σχεδιαστούν: ο τίτλος του θέματος «ΔΥΟ ΜΙΚΡΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ», και ο τίτλος του σχεδίου «ΚΑΤΟΨΗ ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ».  Επίσης να αναγραφεί   η «ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50» και  να 
σχεδιαστεί το σύμβολο του Βορρά. 
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ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

1. Η τοποθέτηση του σχεδίου και η θέση του τίτλου στο σχέδιο - 

υπόδειγμα είναι ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν τους 

υποψηφίους. 

2. Οι θέσεις των τίτλων, καθώς και ο τύπος και το μέγεθος των 

γραμμάτων θα επιλεγούν από τους υποψηφίους. Τα γράμματα 

θα σχεδιαστούν με ελεύθερο χέρι ή με τα επιτρεπόμενα όργανα 

σχεδίασης. 

3. Οι διαστάσεις θα λαμβάνονται από τους αναγραφόμενους στο 

υπόδειγμα αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται σε μέτρα.  

4. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καθορισμού κάποιας 

διάστασης, η οποία δεν αναγράφεται στο υπόδειγμα ή δεν είναι 

ευκρινής, αυτή θα υπολογιστεί αναλογικά σε σχέση με τις 

υπόλοιπες και σύμφωνα με την περιγραφή του θέματος. 

5. Δεν θα αναγραφούν διαστάσεις, ούτε γραμμές διαστάσεων, 

γράμματα ή άλλες ενδείξεις, εκτός από αυτές που 

περιλαμβάνονται στα ζητούμενα του θέματος. 

6.  Δεν θα σχεδιαστούν τα είδη υγιεινής στο λουτρό. 

  
 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 

 

1. Να φωτοτυπηθούν οι τρεις (3) πρώτες σελίδες του θέματος και 

να διανεμηθούν σε όλους τους υποψηφίους. 

2. Επίσης να διανεμηθεί ταυτόχρονα στους υποψηφίους το σχέδιο 

-  υπόδειγμα. 

3. Οι φωτοτυπίες και τα σχέδια – υποδείγματα επιστρέφονται 

στους επιτηρητές από τους υποψηφίους κατά την απoχώρησή 

τους και στη συνέχεια καταστρέφονται από τους επιτηρητές. 

4. Το θέμα δεν θα εκφωνηθεί και δεν θα γραφεί στον πίνακα. 

5. Διάρκεια εξέτασης: Έξι (6) ώρες. 

6. Έναρξη χρόνου εξέτασης: Αμέσως μετά τη διανομή των 

φωτοτυπιών στους υποψηφίους. 

7. Δυνατότητα αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά την έναρξη του 

χρόνου εξέτασης. 

8. Η διάρκεια εξέτασης και ο χρόνος δυνατής αποχώρησης να 

αναγραφούν στον πίνακα της αίθουσας. 

9. Διάλειμμα και κάπνισμα δεν επιτρέπονται. 
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