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ΘΕΜΑ Α 

Α1. 

α. Λ 

β. Σ 

γ. Λ 

δ. Λ 

ε. Σ 

 

Α2.  

Σελ. 293-294  

Επιλογή τριών από τα επτά σηµεία (κουκκίδες) 

 

Α3. 

1. β 

2. δ 

3. στ 

4. α 

5. γ 

6. ε 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

• Φέρουσες 

• Τοιχοποιίες πληρώσεως 

• Ειδικές τοιχοποιίες 

Απαντήσεις πανελληνίων θεµάτων Οικοδοµικής 

Μάθηµα ειδικότητας ΕΠΑΛ  
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B2.  

• Ξηρολιθοδοµές 

• Αργολιθοδοµές 

• Ηµιλαξευτές λιθοδοµές 

• Λαξευτές λιθοδοµές 

Β3.  

Oι δύο βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην χρησιµοποίηση και εξέλιξη των 

επιχρισµάτων και των αρµολογηµάτων είναι: 

• Η ανάγκη προστασίας των δοµικών στοιχείων (πλάκες, κολώνες, 

δοκάρια, τοίχοι κτλπ) από τις φθορές εξαιτίας των καιρικών φαινοµένων 

(υγρασία , ψύχος, ζέστη). 

• Η αρχιτεκτονική τους εµφάνιση. 

 

Β4. 

Όταν η κλίµακα έχει περισσότερα από 15 σκαλοπάτια , πρέπει να διακόπτεται από 

πλατύσκαλο. Άρα µέχρι 15 δεν χρειάζεται ενδιάµεσο πλατύσκαλο. 

 

ΘΕΜΑ Γ   

Γ1. 

Τα βασικά υλικά µε τα οποία παρασκευάζονται τα κονιάµατα των επιχρισµάτων 

είναι : 

• το τσιµέντο 

• ο ασβέστης 

•  η άµµος ή η µαρµαρόσκονη 

• και το νερό 

 

Γ2. 

Σελ.173 

 Από “Ως µειονεκτήµατα…” έως “…δεν συντηρούνται σωστά” (οι πέντε κουκκίδες) 
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Γ3. 

Μήκος πλατύσκαλου(I)= v(2υ+ π) +π= 1(2 x 18+28) + 28= 64+ π 

Άρα 64 + 28 =92 εκ 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

 

∆1. 

α. σελ. 313, στοιχείο 3. 

β. σελ. 314, στοιχείο 10. 

 

 

∆2. 

Η χρήση των τσιµεντόλιθων µειώθηκε λόγω των µειονεκτηµάτων που 

παρουσιάζουν. 

Σελ.42 “Τα κυριότερα µειονεκτήµατα…” έως “ … υγροαπορροφητικοτητάς τους.” 

 

 

∆3. 

Εµβαδό τοίχων 

2,60 x 1,50 =3,9 µ2 

2,60 x 2,50 =6,5 µ2 

Σύνολο : 10,4 µ2 

Εµβαδόν ανοιγµάτων 

1,00 x 2,20 =2,2 µ2 

τ.µ επιφάνειας που θα κτιστεί: 

10,4 – 2,2 = 8,2 µ2 

Για 1 µ2 δροµικού τοίχου χρειάζονται 75 τούβλα  

Για 8,2 µ2 χρειάζονται 8,2 x 75 = 615 τούβλα 
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Για 1 µ2 δροµικού τοίχου χρειάζονται 0,02 µ3 κονιάµατος 

Για 8,2 µ2 χρειάζονται 8,2 x 0,02 = 0,164 µ3 κονιάµατος 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τοτόλου Αγγέλα 

 

 

 


