
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (257) 

Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ  

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 

08:00 – 10:30 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη: 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. 

         Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. 

ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. 

         Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. 

         Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. 

 

1.  

 Σωστό 

 

 Λάθος 

2.  

 Σωστό  

 

 Λάθος 

3.  

 Σωστό 

 

 Λάθος 

 

 



  

4.  

 

 Σωστό  

 

 Λάθος 

 

5.  

 Σε όλους    

 Στους άπειρους τεχνίτες  

 Στους έμπειρους τεχνίτες  

 Στους νέους  

 

6.  

 Έχει ομοιόμορφο χρώμα 

 Οξειδώνεται εύκολα 

 Στοιβάζεται εύκολα 

 Έχει καλές χημικές ιδιότητες 

7.  

 Την καλή εφαρμογή τους 

 Το μέγεθος της κατασκευής  

 Το χρώμα του ξύλου 

 Την μυρωδιά του ξύλου 

8.  

 Ανταγωνιστικό Περιβάλλον 

 Οικογενειακό Περιβάλλον  

 Οικονομικό Περιβάλλον 

 Βιομηχανικό Περιβάλλον  

 

 



  

 

9.  

 Θα πρέπει να μην του αναθέτει εργασία. 

 Θα πρέπει να του αναθέτει εργασία αλλά να τον επιβλέπει συχνά. 

 Θα πρέπει να του αναθέτει μόνο εύκολες εργασίες. 

 Θα πρέπει να τον εκπαιδεύσει και μετά του αναθέσει εργασία. 

 Θα πρέπει να τον απολύσει. 

10.  

 Ελκυστική / Προσιτή τιμή 

 Το χρώμα του 

 Εργονομία / Λειτουργικότητα 

 Το είδος της ξυλείας που είναι κατασκευασμένο 

 Ποιότητα 

 Να καλύπτεται από προδιαγραφές ασφάλειας 

11.   

 Το λογιστήριο 

 Οι εργάτες μηχανουργείου 

 Ο υπεύθυνος παραγωγής 

 Οι πελάτες 

 Ο επόπτης / επιστάτης  

 Αυτοί που μεταφέρουν τα έπιπλα  

 Ο αποθηκάριος 

12.  

 

Σταθερά έξοδα Μεταβλητά έξοδα 
 

Μισθοί Μισθοί για υπερωρίες  

Ενοίκια Ρεύμα 



  

 

 

ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. 

         Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες. 

13.  

1. Οι εργαζόμενοι να μη χρησιμοποιούν μηχανήματα που δεν γνωρίζουν τη 

λειτουργία τους 

2. Το περιβάλλον εργασίας να είναι καθαρό 

3. Τα μηχανήματα να είναι εξοπλισμένα  με τους απαραίτητους 

προφυλακτήρες 

4. Να υπάρχει κατάλληλος φωτισμός   

5. Ο λουστραδόρος να φοράει μάσκα κατά την ώρα εργασίας 

6. Όλοι οι εργάτες να φοράνε την κατάλληλη στολή, προστατευτικά γυαλιά  

και προστατευτικά παπούτσια 

7. Να μην παρεμποδίζονται οι έξοδοι κινδύνου  

8. Ασφαλή απόσταση μεταξύ μηχανημάτων 

Όσα εμπίπτουν κατά τη γνώμη σας στην κατηγορία αυτή  

 

14.  

1.  Πριόνι 

2. Πλάνια  

3. Ξεχονδριστήρας  

4. Σβούρα 

5. Παλινδρομικός δίσκος 

6. Δίσκος διαστάσεων 

7. Ρούτερ 

8. Ξεμορσαρίστρα 

9. Αλυσοτράπανο 

10. Μηχανή συγκόλλησης πήχεων 

11. Πρέσα 

12. Μηχανή λείανσης 

Όσα εμπίπτουν κατά τη γνώμη σας στην κατηγορία αυτή  



  

 
15.  

1. Βελτίωση της επιχειρηματικής της επίδοσης και παραγωγικότητας. 

2. Μεγαλύτερη επικέντρωση στους επιχειρηματικούς στόχους και στις     

προσδοκίες των πελατών. 

3. Επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών για να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών καθώς επίσης τις συναγόμενες τους 

ανάγκες. 

4.  Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 

5. Δημιουργία εμπιστοσύνης προς τους πελάτες ότι η επιδιωκόμενη ποιότητα 

επιτυγχάνεται και διατηρείται. 

6. Δημιουργία ευκαιριών για επέκταση σε νέες αγορές ή/και διατήρηση του 

μεριδίου αγοράς.  

7. Πιστοποίηση από τρίτους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης. 

8. Δημιουργία ευκαιριών για συναγωνισμό σε προσφορές/παραγγελίες όπου 

απαιτείται. 

9. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης της επιχείρησης. 

10.  Αναβάθμιση της εικόνας και του ονόματος της επιχείρησης.  

Όσα εμπίπτουν κατά τη γνώμη σας στην κατηγορία αυτή  

 

16.  
€260 + €120  =  €380 (2 μον.) 

 

€120 Χ 30% =  €36 (4 μον.) 

 

€260 + €120 + €36 =  €416 (2 μον.) 

 

Άλλος τρόπος, €260 + €120 + (120 Χ 30%) =  €416  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. 

         Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

17.  

1. Παίρνει οδηγίες ή εντολές από το διευθυντή παραγωγής. 

2. Προγραμματίζει μεθόδους, μηχανές και συντονίζει τους εργαζομένους. 

3. Εφοδιάζει το τμήμα του με υλικά, εργαλεία και άλλο εξοπλισμό. 

4. Διευθετεί τη μεταφορά κατασκευών/προϊόντων. 

5. Διατηρεί και ελέγχει την ποιότητα των κατασκευών. 

6. Ελέγχει το κόστος των κατασκευών και προλαβαίνει ή περιορίζει σπατάλες, 

(χρόνος ενέργεια, υλικά). 

7. Αναφέρει στους προϊσταμένους του την πορεία της επιτελούμενης εργασίας. 

8. Τοποθετεί τους τεχνίτες στην κατάλληλη θέση ανάλογα με τις  ικανότητες 

τους. 

9. Ενθαρρύνει τους εργαζομένους για μεγαλύτερη προσπάθεια. 

10. Ασχολείται με τα παράπονα των εργαζομένων. 

11. Ελέγχει την πειθαρχεία και εξετάζει απουσίες και καθυστερήσεις στην 

προσέλευση. 

12. Φροντίζει να διατηρούνται καλές συνθήκες εργασίας. 

13. Διερμηνεύει την πολιτική της Διεύθυνσης στους τεχνίτες που εποπτεύει και 

διαπιστώνει αν κατανοούν την πολιτική αυτή. 

14. Εποπτεύει το προσωπικό χωρίς καμία διάκριση ή προκατάληψη. 

15. Είναι αντικειμενικός και δίκαιος.   

16. Αναγνωρίζει και επαινεί την προσπάθεια κάθε τεχνίτη και επιπλήττει 

διακριτικά και μόνο όταν είναι ανάγκη. 

17. Ελέγχει πιθανές καθυστερήσεις στην πορεία της εργασίας και βελτιώνει τις 

μεθόδους παραγωγής.   

18. Φροντίζει να πραγματοποιείται η απαιτούμενη παραγωγή στον καθορισμένο 

χρόνο. 

19. Προγραμματίζει την εκπαίδευση τεχνιτών που προσλαμβάνονται για εργασία. 

20. Βοηθά τη Διεύθυνση σε πολλά θέματα, όπως προαγωγές, ημερομίσθια, 

ανάθεση ειδικών εργασιών, έπαινοι, συνθήκες, απολύσεις, αποζημιώσεις. 

21. Περιορίζει την σπατάλη στο ελάχιστο δυνατό, ( χρόνος, ενέργεια, υλικά). 

22. Εξασφαλίζει πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και καλών σχέσεων μεταξύ των 

εργαζομένων. 

Όσα εμπίπτουν κατά τη γνώμη σας στην κατηγορία αυτή  



  

 

18.   

€280 x 45%= €126 (2 μον.) 

€280 + €126= €406 (2 μον.) 

€406 ÷ 38= €10,68 (2 μον.) 

€10,68 x 35= €373,94 (2 μον.) 


