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ΘΕΜΑ 1ο 

α) Να περιγράψετε τα είδη τοιχοποιΐας ανάλογα µε τον τρόπο 
σύµπλεξης των τεχνιτών  λίθων (τούβλων). 

 (∆ώστε και αντίστοιχα σκαριφήµατα). 
Μονάδες 8 

β) Τι γνωρίζετε για τα διαζώµατα (ΣΕΝΑΖ) και ποια η συµβολή 
τους στις κατακόρυφες  και οριζόντιες  φορτίσεις µιας 
τοιχοποιΐας .  

          Μονάδες 9 
γ) Να περιγράψετε τα σηµεία που απαιτούν προσοχή για τη σωστή 

ορθοµαρµάρωση . 
          Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

α) -Να περιγράψετε τα είδη των ρωγµών επιχρισµάτων και τους 
κυριότερους λόγους εµφάνισης αυτών .  

 -Να αναφέρετε ονοµαστικά τις συνηθέστερες βλάβες 
επιχρισµάτων .  

            Mονάδες 10 
β) Τι εννοούµε µε τον όρο επίχρισµα και τι αρµολόγηµα . 

            Mονάδες 5 
γ) Ζητείται να υπολογιστεί πόσα  τούβλα και κονίαµα θα 

χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ενός δροµικού τοίχου 
διαστάσεων  4,00 µ. χ 3,00µ. που έχει δύο ανοίγµατα : πόρτα 
διαστάσεων  0,90 µ. χ 2,20 µ. και παράθυρο 1,50 µ. χ 1,50 µ. 
(∆ιαστάσεις  τούβλων π=9cm, µ=19cm, υ=6cm, τα ανοίγµατα 
είναι σε διαστάσεις χτίστη). 

          Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ 3ο 

α) Ποια κριτήρια πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή 
δαπέδου (ονοµαστικά). 

   Μονάδες 7 
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β) Να περιγράψετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά  των πλακιδίων 

δαπέδων .  
          Μονάδες 9 

γ) Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των αεριζόµενων όψεων κτιρίων ;  
          Μονάδες 9 

 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

α) Να περιγράψετε τα βασικά  κριτήρια επιλογής κουφωµάτων .  
            Mονάδες 7 

β) Να περιγράψετε τα σηµαντικότερα  πλεονεκτήµατα των 
κουφωµάτων από αλουµίνιο . 

          Μονάδες 8 
γ) Να υπολογίσετε πόσα πατήµατα (π) και πόσα ρίχτια (υ) 

χρειάζονται σε µία κλίµακα (σκάλα) για να καλυφθεί µια 
υψοµετρική διαφορά 2,80 µ. µεταξύ δύο ορόφων κατοικίας και 
να επαληθευθούν οι κανόνες ασφάλειας  και άνεσης  (∆ίδεται 
ύψος ριχτιού 17,5 cm). 

          Μονάδες 10 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

ΤΕΛΟΣ  2ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  


	Μονάδες 8
	KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


