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ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΕΜΠΤΗ, 9  ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 

ΩΡΑ : 7.30 - 10.00 

 

Επιτρεπόµενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) 

 

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από δύο µέρη (Α΄ και Β΄), 3 σελίδες Α4 ,                      

το Παράρτηµα (4 σελίδες Α3) και 3 Φύλλα σχεδίασης Α3. 

Ο/Η κάθε εξεταζόµενος/η θα εφοδιαστεί µε τα πιο κάτω: 

• Το εξεταστικό δοκίµιο 

• Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συµπληρώσει τα στοιχεία του/της, θα 

επισυναφθούν τα τρία φύλλα σχεδίασης Α3. 
 

Το παράρτηµα δεν επιστρέφεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 

1. Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα φύλλα σχεδίασης Α3. 

2. Οι ασκήσεις 1 και 2 του Μέρους Α΄ να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 1. 

3. Οι ασκήσεις 3 και 4 του Μέρους Α΄ να λυθούν στο φύλλο σχεδίασης 2. 

4. Οι ασκήσεις 5 και 6 του Μέρους Β΄ να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 3. 

5. Να αναγραφούν τίτλοι και διαστάσεις όπου χρειάζεται. 

6. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραµµογραφίας και γραφής 

γραµµάτων και αριθµών. 

7. Οι διαστάσεις στα σχέδια δίνονται σε εκατοστόµετρα και τα υψόµετρα σε µέτρα. 

8. ∆ιαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση µε τις 

δοσµένες διαστάσεις.  

9. Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής. 

10. Επιτρέπεται η χρήση κλιµακόµετρου και στένσιλ επίπλων. 

11.  

…/ 2 



-2- 

 

ΘΕΜΑ: Μελέτη ισόγειας κατοικίας 

Περιγραφή 

Στο παράρτηµα δίνονται η κάτοψη, η τοµή Α-Α και η δυτική (πίσω) όψη ισόγειας 

κατοικίας, σε κλίµακα 1:50.  

Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόµετρα (cm) και τα υψόµετρα σε µέτρα (m). Όπου 

δεν αναγράφονται διαστάσεις να υπολογιστούν γραφικά. 

Το ύψος όλων των παραθύρων είναι 125 cm, εκτός των παραθύρων των µπάνιων 

και αποχωρητηρίων που είναι 80 cm. 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ - 40 µονάδες 

Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 10 µονάδες. 

Στο φύλλο σχεδίασης 1, δίνεται η ίδια κάτοψη, χωρίς λεπτοµέρειες και διαστάσεις, 

σε κλίµακα 1:50. 

Άσκηση 1 

Να διαρρυθµίσετε, κατά τρόπο λειτουργικό, µε βάση τα εργονοµικά µεγέθη και 

έχοντας υπόψη το τρίγωνο λειτουργίας της κουζίνας, το χώρο της κουζίνας της 

κατοικίας, σχεδιάζοντας  σε κλίµακα 1:50, τους πάγκους, τα ερµαράκια και τον 

απαραίτητο εξοπλισµό (διπλό νεροχύτη, ηλεκτρική εστία µε φούρνο και ψυγείο).  

Άσκηση 2 

Να διαρρυθµίσετε, κατά τρόπο λειτουργικό, µε βάση τα εργονοµικά µεγέθη, το χώρο 

της τραπεζαρίας και του καθιστικού της κατοικίας, σχεδιάζοντας σε κλίµακα 1:50, την 

επίπλωση. 

Η επίπλωση περιλαµβάνει τα πιο κάτω: 

• Ένα τραπέζι µε 6 καρέκλες 

• Ένα έπιπλο τραπεζαρίας (µπουφέ) 

• Ένα τριθέσιο καναπέ 

• Ένα διθέσιο καναπέ 

• Ένα κεντρικό τραπεζάκι 

• ∆ύο πλαϊνά τραπεζάκια 

• Έπιπλο τηλεόρασης 

 

Άσκηση 3 

Στο φύλλο σχεδίασης 2, δίνεται η κάτοψη σκάλας (κλίµακας) σε κλίµακα 1:20.     

Να σχεδιάσετε, σε κλίµακα 1:20, την τοµή 1-1 της σκάλας (κλίµακας).  

Να υπολογίσετε και να αναγράψετε στην τοµή, τα υψόµετρα στα επίπεδα Α και Β. 

Σηµείωση: 

Το πλάτος (πάτηµα) των βαθµίδων της σκάλας είναι 30 cm και το ύψος 18 cm. Η σκάλα είναι 

κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα και το πάχος της πλάκας της είναι 15 cm. 
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Άσκηση 4 
Στον πίνακα του φύλλου σχεδίασης 2, να απαντήσετε ορθό ή λάθος για τις πιο 

κάτω προτάσεις: 

α)   Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε άτοµα  µε αναπηρίες, σε όλα τα 

∆ηµόσια Κτίρια. 

β)   Μπορεί να εκδοθεί πολεοδοµική άδεια, από την αρµόδια αρχή, για ανέγερση 

κατοικίας σε Βιοµηχανική ζώνη. 

γ)    Για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάµενη οικοδοµή, συστήνεται 

η αντικατάσταση των παραθύρων µε παράθυρα κατασκευασµένα από 

θερµοµονωτικά πλαίσια αλουµινίου και µε διπλά τζάµια. 

δ)   Σε κάθε ∆ηµόσιο κτίριο πρέπει να υπάρχει αναρτηµένο σχέδιο διαφυγής, µε 

σηµειωµένες τις εξόδους κινδύνου. 

ε)    Σύµφωνα µε τους πολεοδοµικούς κανονισµούς δεν υπάρχει περιορισµός στο 

ύψος των οικοδοµών. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ – 60 µονάδες 
 
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 30 µονάδες. 

 

Οι ασκήσεις 5 και 6 να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 3. 

 

Άσκηση 5 

Να σχεδιάσετε, σε κλίµακα 1:50, την πρόσοψη (ανατολική όψη) της ισόγειας 

κατοικίας. 

 

Άσκηση 6 

Να σχεδιάσετε, σε κλίµακα 1:50, την τοµή Β-Β της ισόγειας κατοικίας και να 

αναγράψετε τα βασικά υψόµετρα (εδάφους, δαπέδου εσωτερικού χώρου, ανωφλιών, 

πάνω µέρους πλάκας οροφής και περιµετρικού στηθαίου). Στην τοµή να µη 

σχεδιαστούν οι πάγκοι, τα ερµαράκια και ο εξοπλισµός της κουζίνας. 

 

 
 

 

 

 

 



ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΛ. 1:50

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 και 2

ΕΠΩΝΥΜΟ ............................................................................

ΟΝΟΜΑ .................................................................................

ΑΡ. ΤΑΥΤ. ...................... ΚΩΔ . ΕΞΕΤΑΖ. ..............................

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 1 - ΜΕΡΟΣ A΄



Σημείωση:

Το πλάτος (πάτημα) των βαθμίδων της σκάλας είναι 30 cm και το ύψος είναι 18 cm.

Η σκάλα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και το πάχος της πλάκας

της είναι 15 cm.

α) .......................

β) ....................... 

γ) .......................

δ) .......................

ε) .......................

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΣΚΑΛΑΣ

ΚΛ. 1:20

ΑΣΚΗΣΗ 3:

ΕΠΩΝΥΜΟ ............................................................................

ΟΝΟΜΑ .................................................................................

ΑΡ. ΤΑΥΤ. ...................... ΚΩΔ . ΕΞΕΤΑΖ. ..............................

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 2 - ΜΕΡΟΣ A΄

ΑΣΚΗΣΗ 4:



ΑΣΚΗΣΗ 6:

ΑΣΚΗΣΗ 5:

ΕΠΩΝΥΜΟ ............................................................................

ΟΝΟΜΑ .................................................................................

ΑΡ. ΤΑΥΤ. ...................... ΚΩΔ . ΕΞΕΤΑΖ. ..............................

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 3 - ΜΕΡΟΣ Β΄


