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 ΘΕΜΑ: «∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 

• Πρόκειται για κατοικία που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. 
• Το ισόγειο της κατοικίας βρίσκεται 0,80µ. ψηλότερα από τη στάθµη 

του περιβάλλοντος χώρου (±0,00) ο οποίος είναι επίπεδος. 
• Στο ισόγειο υπάρχει: η είσοδος της κατοικίας, το καθιστικό, η κουζίνα, 

χώρος φαγητού και µικρό W.C. 
• Στον Α΄όροφο υπάρχει:  ένα λουτρό και δύο υπνοδωµάτια.  Ο όροφος 

οδηγεί σε βεράντα-δώµα. 
• Μπροστά από το καθιστικό, και µε θέα προς το Νότο, υπάρχει 

βεράντα – ηµιυπαίθριος χώρος, καθώς και χώρος πρασίνου. 
• Η πρόσβαση στη διώροφη κατοικία γίνεται από τη ∆ύση µε κτιστή 

κλίµακα 4 υψών, ύψος σκαλοπατιού 0,20µ. και πλάτος 0,30µ. 
• Η άνοδος από το ισόγειο στον Α΄όροφο γίνεται µε κλίµακα 15 υψών, 

ύψος σκαλοπατιού 0,20µ. και πλάτος 0,25µ. 
• Πάχος εξωτερικών τοίχων 0,30µ. 
• Πάχος εσωτερικών τοίχων 0,10µ. 
• Οι χαµηλοί τοίχοι διαµόρφωσης εισόδου και χώρου πρασίνου έχουν 

πάχος 0,40µ. και ύψος 1,20µ. από τη στάθµη του περιβάλλοντος 
χώρου. 

• Οι κολόνες της βεράντας-ηµιυπαίθριου χώρου είναι διαστάσεων 0,30µ. 
Χ 0,30µ. 

• Στη νότια και στην ανατολική πλευρά του ηµιυπαίθριου χώρου 
υπάρχει στηθαίο πάχους 0,30µ. και ύψους 1,50µ. από τον 
περιβάλλοντα χώρο. 

• Η βεράντα – ηµιυπαίθριος χώρος και ο φυτεµένος χώρος βρίσκονται 
στην ίδια στάθµη (+0,80) και χωρίζονται µε στηθαίο ύψους 0,20µ. 

• Η πλακόστρωση της βεράντας – ηµιυπαίθριου χώρου, καθώς και της 
βεράντας – δώµατος έχει γίνει µε πλάκες διαστάσεων 0,30µ Χ 0,30µ. 

• Στην πλακόστρωση της βεράντας – δώµατος υπάρχει περιµετρική 
ζώνη στο ίδιο επίπεδο µε την πλακόστρωση πλάτους 0,15µ. 

• Όλα τα κουφώµατα, εκτός από την πόρτα εισόδου, έχουν τοποθετηθεί 
στο κέντρο του πάχους του τοίχου.  Στην πόρτα εισόδου το κούφωµα 
βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του ανοίγµατος. 

• Οι πόρτες έχουν κάσες 0,05µ Χ 0,10µ. και πάχος φύλλου 0,05µ. 
• Τα εξωτερικά κουφώµατα αποτελούνται από κάσες 0,05µ Χ 0,10µ. και 

φύλλα που έχουν ενδεικτικά σχεδιαστεί µε περιµετρικά στοιχεία 
διαστάσεων 0,05µ. Χ 0,10µ. 



• Η πόρτα του W.C. που φαίνεται στην τοµή Α-Α, έχει οριζόντια 
διαγράµµιση ανά 0,20µ. και χωρίζεται σε τρία τµήµατα µε ζώνες 
διαστάσεων 0,10µ. 

 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 
 
Να σχεδιαστούν µε µαύρη σινική µελάνη, χρησιµοποιώντας τα επιτρεπόµενα όργανα 
σχεδίασης  και τα κατάλληλα πάχη γραµµών τα εξής: 
1. Η κάτοψη του ισογείου, η κάτοψη του Α΄ορόφου, η τοµή Α-Α και η Νότια 

όψη σε κλίµακα 1:50, σύµφωνα µε τις διαστάσεις σε µέτρα, όπως αυτές 
αναγράφονται στο υπόδειγµα των σχεδίων και αναφέρονται στην περιγραφή 
του θέµατος. 

2. Οι πλακοστρώσεις των βεραντών, οι γραµµές ανάβασης των κλιµάκων, οι 
ενδείξεις της τοµής καθώς και ενδεικτικά ο χώρος φαγητού και η κουζίνα, 
όπως το συνηµµένο υπόδειγµα. 

3. Το δέντρο στο χώρο πρασίνου και ο συµβολισµός του χώµατος να  
σχεδιαστούν µε ελεύθερο χέρι κατά την κρίση των υποψηφίων. 

4. Ο τίτλος του θέµατος ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, 
ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ, ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ και ΤΟΜΗ Α-Α καθώς και 
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 και το σύµβολο του Βορρά, να σχεδιαστούν µε ελεύθερο 
χέρι ή χρησιµοποιώντας τα επιτρεπόµενα όργανα σχεδίασης. 

5. Να µη διαγραµµιστούν τα τεµνόµενα τµήµατα στα σχέδια. 
6. Να µη σχεδιαστούν οι εξωτερικές βοηθητικές εστιγµένες γραµµές των 

σχεδίων του υποδείγµατος. 
7. Σε όλα τα σχέδια δεν θα αναγραφούν οι διαστάσεις, τα υψόµετρα των 

επιπέδων και οι χαρακτηρισµοί των χώρων. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
1 Η τοποθέτηση των σχεδίων µπορεί να βασιστεί σε αυτήν του υποδείγµατος. 
2 Οι θέσεις των τίτλων,  καθώς  και  ο τύπος και  το µέγεθος των γραµµάτων θα  

επιλεγούν από τους υποψηφίους.  
3 Οι διαστάσεις θα λαµβάνονται από τους αναγραφόµενους στο υπόδειγµα 

αριθµούς, οι οποίοι αναφέρονται σε µέτρα.  Όσες διαστάσεις δεν 
αναγράφονται ή δεν είναι ευκρινείς  θα υπολογιστούν αναλογικά σε σχέση µε 
τις υπόλοιπες διαστάσεις.  

 


