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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 
 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ 

 

Μάζεκα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤΡΓΙΚΗ – ΔΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ (257) 
Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Παξαζθεπή, 25 Μαΐνπ 2012  

11:00 – 13:30 
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ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από δώδεθα (12) εξσηήζεηο. 
         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο. 

           
 
1. Να ππνγξακκίζεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

 

Η επίπιεμε ηνπ επόπηε πξνο θάπνην ηερλίηε γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή πξέπεη: 

 
α.  Να γίλεηαη ρσξίο ηελ παξνπζία άιισλ 

β.  Να γίλεηαη κπξνζηά ζηνπο άιινπο 

γ.  Να γίλεηαη αθνύ πεξάζνπλ αξθεηέο εκέξεο πνπ έγηλε ην επεηζόδην 

 

2. Να ππνγξακκίζεηε ηηο δύν (2) ζσζηέο απαληήζεηο. 
 

Ο ηερλίηεο ζα απνδώζεη πεξηζζόηεξν ζηελ εξγαζία ηνπ:  

 

α.  Όηαλ ηνλ απεηινύλ κε απόιπζε 

β.  Όηαλ ηνπ αιιάδνπλ ζπλερώο ην πόζην εξγαζίαο 

γ.  Όηαλ γλσξίδεη αθξηβώο ηη ζα θάλεη 

δ.  Όηαλ ηνπ ππελζπκίδνπλ ζπλερώο ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

ε.  Όηαλ εξγάδεηαη ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ 

 
 
3. Να ππνγξακκίζεηε ηηο δύν (2) ζσζηέο απαληήζεηο. 

 
Αλάκεζα ζηα θαζήθνληα ησλ Δπηζεσξεηώλ Αζθάιεηαο είλαη: 
 
α.  Να ειέγρνπλ αλ εθαξκόδνληαη νη λόκνη θαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνύλ  

     ηελ  αζθάιεηα, πγεία θαη επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

β.  Να ειέγρνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ επίπισλ 

γ.  Να ειέγρνπλ εάλ όινη νη εξγαδόκελνη είλαη ζηηο ζέζεηο ηνπο  

δ.  Να δηεξεπλνύλ αηηίεο αηπρεκάησλ 
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4. Να ππνγξακκίζεηε ηηο ηέζζεξηο (4) ζσζηέο απαληήζεηο. 
 

Πνηα από ηα πην θάησ ζηνηρεία πξέπεη απαξαίηεηα λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε έλα έληππν πξνζθνξάο; 

α.   Σα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

β.   Σν θόζηνο θαηαζθεπήο 

γ.   Η ηηκή ηεο θαηαζθεπήο 

δ.   Σν ζρέδην ηεο θαηαζθεπήο κε δηαζηάζεηο 

ε.   Η εκεξνκελία παξάδνζεο 

δ.   Ο αξηζκόο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα εξγαζηνύλ γηα ηελ παξαγγειία 

ε.   Ο πξνκεζεπηήο πξώησλ πιώλ   

 

5. Η ζέζε πνπ ζα αλεγεξζεί έλα μπινπξγηθό εξγνζηάζην είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ.  

Να ππνγξακκίζεηε από ηα πην θάησ, ηνπο δύν (2) παξάγνληεο πνπ 

πξέπεη λα ιάβεηε ππόςε ζαο γηα ηε ζσζηή επηινγή ηνπ ρώξνπ 

αλέγεξζήο ηνπ.       

 
      α.  Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο πξώησλ πιώλ 

      β.  Να βξίζθεηαη κέζα ζηελ πόιε 

      γ. Γπλαηόηεηα ζηειέρσζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθό 

      δ.  Να βξίζθεηαη ζε πεηξώδεο έδαθνο  

 
6. Να ηαμηλνκήζεηε ηα πην θάησ έμνδα κηαο μπινπξγηθήο βηνκεραλίαο ζε 

ηαζεξά θαη Μεηαβιεηά. 
 

ηαζεξά έμνδα Μεηαβιεηά έμνδα 

 

1. Δλνίθηα 1. Μηζζνί 

2. Σόθνη 2. Ρεύκα 

 

7. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηέζζεξα (4) από ηα πην θάησ άηνκα ή 

ηκήκαηα κηαο μπινπξγηθήο επηρείξεζεο, πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ 

ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θνζηνιόγεζε. 

1. Σν ινγηζηήξην 

2. Οη ηερλίηεο 

3. Οη επόπηεο 

4. Ο απνζεθάξηνο 
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8. Από ηα πην θάησ έπηπια λα ππνγξακκίζεηε απηό πνπ δελ αλήθεη ζηα 

παξαδνζηαθά. 

 

α.  Σζαέξα (Καξέθια) 

β.  Καλαπέο (πνπ γίλεηαη θξεβάηη) 

γ.  εληνύθη (Μπανύιν) 

δ.  Καξθόια (θξεβάηη) 

ε.  Σαβιί (Σξαπέδη) 

 

9. Δίζαη δηεπζπληήο μπινπξγηθνύ εξγνζηαζίνπ θαη ρξεηάδεηαη λα 

πξνζιάβεηο έλα επόπηε.  Γξάςε ηέζζεξα (4) πξνζόληα πνπ ζα 

ήζειεο λα έρνπλ νη ππνςήθηνη.  

 

1. Να έρεη απνιπηήξην παλεπηζηεκίνπ, θνιεγίνπ ή ηερληθήο ζρνιήο ηνπ 

θιάδνπ πνπ εξγάδεηαη 

2. Να έρεη ηελ ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο (ζαθείο νδεγίεο) 

3. Δπηδεμηόηεηα θαη ηζρπξή ζέιεζε 

4. Να έρεη θαιή θπζηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε 

5. Να είλαη ζσζηόο ραξαθηήξαο (πλεύκα ζπλεξγαζίαο, δίθαηνο, ρσξίο 

πξνθαηαιήςεηο, ηίκηνο, εηιηθξηλήο, θηιηθόο). 

6. Να έρεη ελεξγεηηθόηεηα, δσληάληα θαη ελζνπζηαζκό 

 
 

10. Δπηζπκείηε λα εξγνδνηεζείηε ζε μπινπξγηθή επηρείξεζε θαη ζαο 

δίλεηαη ε επθαηξία λα επηιέμεηε κεηαμύ δηαθόξσλ εξγνδνηώλ.  

Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ 

απόθαζή ζαο γηα ηελ επηινγή εξγνδόηε. 

 

1. Η ζπλερήο θαη αζθαιήο εξγνδόηεζε 

2. Φειό κηζζό 

3. Καλνληθέο ώξεο εξγαζίαο 

4. Ιθαλνπνηεηηθή επνπηεία 

5. Καιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

6. Η ελδηαθέξνπζα εξγαζία 

7. Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 

8. Γπλαηόηεηεο πξναγσγήο θαη αλέιημεο 

9. Βαζκόο επζύλεο 
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11. Να ππνγξακκίζεηε ηηο δύν (2) ζσζηέο απαληήζεηο. 
 

Ο ππεύζπλνο ζπληήξεζεο μπινπξγηθώλ κεραλεκάησλ, ελόο 

εξγαζηεξίνπ, πξνηείλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ελόο κεραλήκαηνο 

επεηδή:   

α.  Σν πθηζηάκελν κεράλεκα παζαίλεη ζπλερώο βιάβεο 

β.  Η πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ παξάγεη είλαη θαιή 

γ.  Γελ ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά ζηελ αγνξά 

δ.  Όηαλ αγνξάζηεθε, ήηαλ πνιύ αθξηβό 

 
12. Να ππνγξακκίζεηε ηηο δύν (2) ζσζηέο απαληήζεηο. 
 

Σα κεραλήκαηα καδηθήο παξαγσγήο ζπλέβαιαλ: 

 

α.  ηελ αύμεζε ησλ αηπρεκάησλ 

β.  ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο 

γ.  ηελ ηππνπνίεζε εξγαζηώλ 

δ.  ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντόληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη 

 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ A´  
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ B 

 
 
ΜΔΡΟ B΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε νθηώ (8) κνλάδεο. 
 

 

13. Να ππνγξακκίζεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  
 

 
Κνζηνιόγεζε νλνκάδεηαη:   

 
α.  Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο εηδίθεπζεο ησλ ππαιιήισλ 

 

β.  Η δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ αλζξσπνκεηξηθώλ δεδνκέλσλ  

 

γ.  Η δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ ζπλνιηθώλ εμόδσλ κηαο θαηαζθεπήο 

 

δ. Ο ππνινγηζκόο  ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ θαηαζθεπώλ πνπ έρνπλ 

δηαηεζεί ζηελ αγνξά  
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14. αο έρεη αλαηεζεί ε θαηαζθεπή ελόο ηξαπεδηνύ θνπδίλαο, κε απιά 

πόδηα θαη ζπλδέζεηο κόξζνπ.  Η παξαγσγή ηνπ ηξαπεδίνπ απηνύ, ζα 

γίλεη ζε κηθξό μπινπξγηθό εξγαζηήξην πνπ είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα 

βαζηθά κεραλήκαηα.  

Πνην θάησ θαηαγξάθνληαη όιεο νη εξγαζίεο (ζηάδηα παξαγσγήο), πνπ 

ζα γίλνπλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ πνδηώλ.  

 

Να γξάςεηε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ κε ηε ζσζηή ηνπο ζεηξά.  

1. Κόςηκν πνδηώλ ζην αξρηθό κήθνο 

2. ρίζηκν πνδηώλ ζην πιάηνο θαη πάρνο 

3. Πιάληζκα θαη γώληαζκα 

4. Ξερόλδξηζκα ζην πιάηνο θαη πάρνο 

5. Κόςηκν ζηηο ηειηθέο ηνπ δηαζηάζεηο 

6. εκάδεκα 

7. Σξύπεκα 

8. Σξίςηκν 

 

15. αο έρεη αλαηεζεί ε παξαγσγή ζξαλίσλ γηα έλα Γεκνηηθό ρνιείν.   

Να αλαθέξεηε δύν (2) πξνδηαγξαθέο (ραξαθηεξηζηηθά) αζθάιεηαο θαη 

πγείαο πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ. 

1. Δπζηάζεηα 

2. Καηάιιεια αλζξσπνκεηξηθά κεγέζε  

3. Καηαζθεπαζκέλα κε πιηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ  

4. Αληνρή ζηε θαηαπόλεζε 

5. Αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε όπσο, ζε γσληέο, θακπύιεο αθκέο, λα κε δηαζέηεη 

δηαζηήκαηα όπνπ λα ρσξάεη ην θεθάιη 

6. Να θαζαξίδεηαη εύθνια  

7. Μεραληθέο αληνρέο 
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16. Να γξάςεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα θαη δύν (2) κεηνλεθηήκαηα ησλ 
εξγαιεηνκεραλώλ CNC. 
 

Πιενλεθηήκαηα 

1. Ληγνζηόο ρξόλνο πξνεηνηκαζίαο 
2. Απνδνηηθή ιεηηνπξγία  
3. Υξήζε όιεο ηεο δπλαηόηεηαο  
4. Οινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο πην ζύληνκα (κείσζε εξγαηηθώλ)  
5. Αθξηβήο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο 
6. Μεγάιε αθξίβεηα 
7. Πεξηνξηζκόο ζηα απόβιεηα 
8. Υξήζε απιώλ ηδηνζπζθεπώλ 
9. ύληνκε εηδίθεπζε ρεηξηζηώλ 
10. Πεξηνξηζκόο ζε κεγάιν βαζκό ησλ ζπαηαιώλ 
11. Γξήγνξε ελαιιαγή εξγαζίαο - ζηήζηκν 
12. Έιεγρνο κεηά από θάζε εξγαζία  
13. Αζθάιεηα 
 

Μεηνλεθηήκαηα 

1. Αμία αγνξάο 
2. Φειά θόζηα επελδύζεσλ 
3. Φειά θόζηα ζπληήξεζεο 
4. Πνιύ πξνζεθηηθόο θαη κειεηεκέλνο πξνγξακκαηηζκόο (θαζεκεξηλά 

κεηώλεηαη)   
 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Β´  
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Γ 

 
ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. 

         Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο. 
 
17. Να ηαμηλνκήζεηε ηα πην θάησ έμνδα κηαο μπινπξγηθήο βηνκεραλίαο, ζε 

Άκεζα θαη Έκκεζα. 

 

Άκεζα έμνδα Έκκεζα έμνδα. 

1.Ξπιεία 
 

1.Έμνδα δηεύζπλζεο 
 

2.Δμαξηήκαηα επίπισλ 
 

2.Έμνδα δηαθεκίζεσλ 
 

3.Έμνδα γηα εξγαηηθά 3.Έμνδα γξαθείνπ 
 

4.Έμνδα γηα πξώηεο ύιεο 
 

4.Δλνίθην εξγνζηαζίνπ 
 

5.Ηκεξνκίζζηα ηερληηώλ 5.Έμνδα γηα ζπληήξεζε  
κεραλεκάησλ   
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18. Να ππνινγίζεηε πόζν ζα ζηνηρίζεη έλα ηεκάρην μύινπ νμηάο, πνπ έρεη   

κήθνο 3 κέηξα (m), πιάηνο 20 εθαηνζηόκεηξα (cm) θαη πάρνο 60 

ρηιηνζηά (mm),  αλ θνζηίδεη  €620 ην m3 θαη ν ζπληειεζηήο απώιεηαο 

ηνπ είλαη 20%. 

 
 
Πξώηε κέζνδνο   
 
                                            
3m x 0.2m x 0.06m x €620 x 20% = €26.8      
             

                                                                      
Γεύηεξε κέζνδνο 
 
                                                                 
3m x 20cm x 60mm  
          100      1000 
 
0.036 m3 + 20% = 0. 0432m3 
 
0.00432m3  x €620 = €26.8                   
 
------------------------------------------     ΣΔΛΟ     ----------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0.036 m3 

 


