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 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) 
 

 Ο κάτοχος ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ”, έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές τάσεις, που τον καθιστούν 
ικανό να εργαστεί σε εξαρτηµένη ή µη εργασία µιας επιχείρησης ετοίµου ενδύµατος. Ιδιαίτερα µπορεί να 
ανταποκριθεί στην ζήτηση για εργοδηγός - προϊστάµενος παραγωγής των επιχειρήσεων του κλάδου. 
 Ο κάτοχος του ∆ιπλώµατος αυτού έχει ήδη αποκτήσει την ικανότητα για : 
 1. Παροχή ολοκληρωµένων οδηγιών δράσης προς τις επιχειρήσεις για την Βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας στους τοµείς της κοπής - ραφής - σιδερώµατος και Τεχνολογίας 
Μηχανηµάτων. 
 2. Την διαµόρφωση της εργασίας. 
 3. Την συλλογή δεδοµένων : χρονοµετρήσεις στην παραγωγή και καταγραφής χρόνων χρήσης 
µέσων παραγωγής. 
 4. Την κοστολόγηση στην παραγωγή. 
 5. Την παροχή οδηγιών δράσης προς τις επιχειρήσεις για την σύσταση τµηµάτων πλήρους 
παραγωγής και εµπορίας. 
 6. Την εφαρµογή σύγχρονων κανόνων διοίκησης και επικοινωνίας. 
 7. Την οργάνωση της παραγωγής. 
 8. Τις γνώσεις των υφασµάτων και πρώτων υλών. 
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 2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)   
 2.1. Για την Τεχνολογία των µηχανηµάτων πρέπει : 
 - Να γνωρίζει την χρήση των µηχανών κοπής. 
 - Να γνωρίζει την χρήση των µηχανών θερµοκόλησης υφασµάτων.  
 - Να γνωρίζει την εξέλιξη των µηχανών ραφής, τον χειρισµό της  απλής γαζωτικής µηχανής και 
των αυτόµατων ηλεκτρονικών γαζωτικών µηχανών. 
 - Να γνωρίζει την συντήρηση των γαζωτικών µηχανών. 
 - Να γνωρίζει την λειτουργία των σιδερωτηρίων. 
 - Να γνωρίζει την λειτουργία ειδικών µηχανών (ατµοσίδερα, µηχανές κουµπιών κ.λ.π.). 
 
 2.2. Για την κοπή πρέπει να είναι ικανός : 
 - Στην χρήση των εργαλείων κοπής. 
 - Την εισαγωγή πατρόν. 
 - Την γνώση των πινάκων µεγεθολογίου ενδυµάτων(φούστας, µπλούζας, πουκαµίσου, 
παντελονιού, σακακιού, ζακέτας, παλτό, φορέµατος, γιλέκου κ.λ.π.). 
 - Την γνώση και εφαρµογή των γενικών επαναλήψεων και την µεταφορά σχεδίου στο πατρόν 
από φιγουρίνι για διάφορα σχέδια.     
 
 2.3. Για την ραφή πρέπει να είναι ικανός : 
 - Στον χειρισµό και την λειτουργία των γαζωτικών µηχανών (απλών και αυτόµατων). 
 - Την γνώση και λειτουργία του κοπτοράπτη και των εργασιών που γίνονται µε την µηχανή 
αυτή. 
 - Την µανικοµηχανή την γνώση και λειτουργία της. 
 - Την γνώση και λειτουργία της κουµποµηχανής.  
 - Την γνώση και λειτουργία µηχανών ειδικών κατασκευών. 
 
 2.4. Για την διαµόρφωση εργασίας πρέπει να γνωρίζει : 
 - Την διαµόρφωση θέσης εργασίας.   
 - Τον προσδιορισµό απαιτήσεων. 
 - Την ασφάλεια εργασίας στην επιχείρηση. 
 - Την αξιολόγηση των µέτρων διαµόρφωσης. 
 
 2.5. Για την συλλογή δεδοµένων & κοστολόγηση πρέπει να γνωρίζει :  
 - Την συλλογή δεδοµένων µέσω χρονοµετρήσεων. 
 - Τον ανθρώπινο βαθµό απόδοσης. 
 - Την εκτέλεση και αξιολόγηση χρονοµετρήσεων. 
 - Τον επιµερισµό χρόνων. 
 - Την τυποποίηση των χρόνων. 
 - Τα συστήµατα προκαθορισµένων χρόνων. 
 - Την σύνδεση παραγωγής  αµοιβής. 
 - Την εύρεση χρόνου ανάπαυσης. 
 
 2.6. Για την οργάνωση της παραγωγής πρέπει να γνωρίζει :  
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 - Τις βασικές γνώσεις για την οργάνωση των επιχειρήσεων. 
 - Την διαµόρφωση της εξανθρωπισµένης εργασίας. 
 - Την συστηµατική προσέγγιση. 
 - Τον σχεδιασµό προϊόντων. 
 - Την ροή της εργασίας. 
 - Την διαµόρφωση της ροής υλικού. 
 - Την εργονοµία. 
 
 2.7. Για την εφαρµογή σύγχρονων κανόνων διοίκησης και επικοινωνίας πρέπει να γνωρίζει : 
 - Τις αρχές του Management. 
 - Τον προγραµµατισµό  καθορισµό στόχων και προτεραιοτήτων. 
 - Την συµπεριφορά, τις συγκρούσεις & τις εκφράσεις επικοινωνίας. 
 - Tην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των υφισταµένων. 
 - Τις αρχές των ∆ηµοσίων σχέσεων. 
 - Τις ανθρώπινες ανάγκες και προσδοκίες. 
 - Την υποκίνηση των εργαζοµένων. 
 - Την προετοιµασία, τον προγραµµατισµό. 
 - Τις γενικές αρχές του εργατικού ∆ικαίου. 
 - Τις υποχρεώσεις µισθωτού εργοδότη. 
 - Τα δικαιώµατα του εργαζοµένου. 
 - Την ανάλυση και ερµηνεία των εκάστοτε συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 
 
 2.8. Για τα υφάσµατα και υλικά πρέπει να γνωρίζει : 
 - Τα υφάσµατα και τις κατηγορίες. 
 - Τις ιδιότητες των υφασµάτων, την επεξεργασία και την χρησιµοποίησή τους. 
 - Τις βοηθητικές ύλες.       
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Επιχειρήσεων Ετοίµου 
Ενδύµατος πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 

β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
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απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Επιχειρήσεων Ετοίµου Ενδύµατος εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της 
ειδικότητας. 

 
 Α. Ενδυµατολογία 
 Α.1. Το στυλ µιας εποχής και πως επιβάλλεται. 
 Α.2. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν τη µόδα. 
 Α.3. Τα χρώµατα. Αισθητική των χρωµάτων. 
 Α.4. Βασικοί κανόνες κοµψότητας. 
 Α.5. Αισθητική της ενδυµασίας. 
     
 Β. Υφάνσιµες ύλες 
 Β.1. Ποιες είναι οι υφάνσιµες ύλες. 
 Β.2. Κατεργασία, νηµατοποίηση, βαφή & ύφανση των φυτικών, ζωικών, τεχνητών και 
συνθετικών υφανσίµων   
      υλών. 
 
 Γ. Τεχνολογία µηχανηµάτων 
 Γ.1. Τα µηχανήµατα βιοµηχανιών  βιοτεχνιών ειδών ένδυσης. 
 Γ.2. Τα µηχανήµατα κοπής και ραφής. 
 Γ.3. Τα µηχανήµατα θερµοκόλησης υφασµάτων. 
 Γ.4. Η εξέλιξη των µηχανών ραφής. 
 
 ∆. Κοπτική 
 ∆.1. Βασικές αρχές κοπτηρίου. 
 ∆.2. Περιγραφή και λειτουργία των µηχανηµάτων του κοπτηρίου. 
 ∆.3. Οργάνωση κοπτηρίου. 
 
 Ε. Ραπτική 
 Ε.1. Τα διάφορα είδη γαζωτικών µηχανών. 
 Ε.2. ∆ιάφορα τµήµατα συνεργείων ραφής και εργασίες στο καθένα. 
 Ε.3. Τα είδη γαζιών και ραφών. 
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 ΣΤ. Οργάνωση Παραγωγής  
 ΣΤ.1.  Βασικές έννοιες της παραγωγής. 
 ΣΤ.2. Ο κύκλος παραγωγής.  
 ΣΤ.3. Η µέτρηση της παραγωγικότητας. 
 ΣΤ.4. Η χρησιµότητα της µελέτης εργασίας. 
 ΣΤ.5. Τα στάδια µιας µελέτης εργασίας. 
 ΣΤ.6. Ανάλυση των στοιχείων καταγραφής στην µέθοδο εργασίας. 
 ΣΤ.7. Εξισορρόπηση των φάσεων παραγωγής. 
 ΣΤ.8. Ανάλυση του σηµείου συµφόρησης παραγωγής. 
 ΣΤ.9. ∆ιαγράµµατα παράλληλων δραστηριοτήτων. 
 ΣΤ.10. Προτυποποίηση των θέσεων εργασίας. 
 ΣΤ.11. Ροές εργασίας.  
 ΣΤ.12. ∆ιαµόρφωση θέσης εργασίας. 
 ΣΤ.13. Προσδιορισµός αποκτήσεων. 
 ΣΤ.14. Τα διάφορα συστήµατα εργασίας. 
 ΣΤ.15. Τα είδη και ο καθορισµός των φάσεων εργασίας. 
 ΣΤ.16. Σηµασία χρονοµέτρησης. 
 ΣΤ.17. Παράγοντες που επηρεάζουν τους χρόνους.  
 ΣΤ.18. Οργανόγραµµα χρονοµέτρησης. 
 ΣΤ.19. Έντυπα χρονοµετρήσεων και η σηµασία τους. 
 ΣΤ.20. Αξιολόγηση των πληροφοριών χρονοµέτρησης. 
 ΣΤ.21. Ο βαθµός απόδοσης. 
 ΣΤ.22. Εκτίµηση του βαθµού απόδοσης. 
 ΣΤ.23. Χρονοµέτρηση µιας φάσης εργασίας. 
 ΣΤ.24. Στατιστική εκτίµηση των συλλεχθέντων χρόνων. 
 ΣΤ.25. Η µέτρηση του επιµεριζόµενου χρόνου. 
 ΣΤ.26. Αξιολόγηση της µέτρησης  ταξινόµηση χρόνων.  
 ΣΤ.27. Εύρεση ποσοστών των επιµεριζόµενων χρόνων. 
 ΣΤ.28. Στιγµιαίες πολλαπλές λήψεις.  
 ΣΤ.29. Χρήση των ΣΠΛ για την εύρεση των επιµεριζόµενων χρόνων. 
 ΣΤ.30. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ΣΠΛ. 
 ΣΤ.31. Στατιστικές προϋποθέσεις εφαρµογής των ΣΠΛ. 
 ΣΤ.32. Σύνδεση παραγωγής αµοιβής. 
 ΣΤ.33. Το πριµ παραγωγής. 
 ΣΤ.34. Εύρεση χρόνου ανάπαυσης. 
 ΣΤ.35. Είδη κοστολόγησης. 
 ΣΤ.36. Κοστολόγηση βάσει πρότυπων χρόνων.  
 
 Ζ. Αρχές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ετοίµου ενδύµατος 
 Ζ.1.  Λειτουργική ∆οµή των επιχειρήσεων Ετοίµου Ενδύµατος.   
 Ζ.2. Το µάνατζµεντ των επιχειρήσεων. 
 Ζ.3. Οργάνωση των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης. 
 Ζ.4. Προγραµµατισµός δράσης των επιχειρήσεων και η προσαρµογή αυτών στις συνθήκες της 
αγοράς. 
 Ζ.5.  Τα κριτήρια αξιολόγησης ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων.   
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 Ζ.6.  Η θέση των Επιχειρήσεων Ετοίµου Ενδύµατος στην Ε.Ε. και οι επιπτώσεις στην 
παραγωγή και την εσωτερική        αγορά.  
 Ζ.7.  Εξανθρωπισµένη εργασία.                  
 Ζ.8.  ∆ιαδικασία λήψης απόφασης. 
 Ζ.9.  Νοµικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
 Ζ.10. Αντιµετώπιση συγκρούσεων µεταξύ των εργαζοµένων.  
 Ζ.11. Ικανοποίηση αναγκών των εργαζοµένων. 
 Ζ.12. Υγιεινή  Ασφάλεια Εργασίας. 
 Ζ.13. Κατηγορίες προγραµµάτων πώλησης  χρηµατοδότησης. 
 Ζ.14. Αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων.  
 Ζ.15. Παραγωγικότητα. Οικονοµικότητα. Αποδοτικότητα. 
 Ζ.16. Συµπεριφορά. Επικοινωνία ∆/νσης  Εργαζοµένων. 
 Ζ.17. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων υφισταµένων. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Επιχειρήσεων Ετοίµου Ενδύµατος, εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της 
ειδικότητας. 

  
 
 Α.  Κοπτική  
 Α.1. Σωµατοµετρία. Λήψη µέτρων. 
 Α.2. Χρήση εργαλείων κοπτικής. 
 Α.3. Πατρόν ενδυµάτων. Φούστα, µπλούζα, πουκάµισο, παντελόνι, σακάκι, ζακέτα, παλτό, 
γιλέκο, φόρεµα,   
 Α.4. Τοποθέτηση πατρόν κλασσικών ενδυµάτων. 
 Α.5. Σχεδίαση κλασσικών ενδυµάτων.  
 Α.6. Μεταφορά σχεδίου στο πατρόν. 
 Α.7. Μεταφορά σχεδίου στο πατρόν από φιγουρίνι για διάφορα κλασικά ενδύµατα. 
 
 Β. Ραπτική 
 Β.1. Γαζωτικές µηχανές. Απλές  Αυτόµατες.  
 Β.2. Γάζωµα µε κλωστή. Είδη γαζιών. 
 Β.3. Μάζεµα κλωστής στη µασουρίστρα. Πέρασµα κλωστών στη µηχανή.  
 Β.4. ∆ιάφορα είδη γαζιών.  
 Β.5. Ξεκίνηµα στερέωµα κλωστής, ρύθµιση γαζιού µεταφορά βελόνας. 
 Β.6. Ένωση διαφόρων ραφών.  
 Β.7. Τεµάχια “ΠΑΤ”. Τσέπες εσωτερικές  Εξωτερικές. 
 Β.8. Κοπτοράπτης. 
 Β.9. Καρίκωµα και ραφές µε κοπτοράπτη. 
 Β.10. Ράψιµο φερµουάρ. 
 Β.11. Κατασκευή ζώνης παντελονιού και φούστας. 
 Β.12. Κατασκευή µανικιού  µανσέτα  απερτούρα.  
 Β.13. Κατασκευή γιακάδων. 
 Β.14. Μανικοµηχανή. 
 Β.15. Μηχανή κουµπότρυπας. 
 Β.16. Κουµποµηχανή. 
 Β.17. Ειδικές αυτόµατες µηχανές κατασκευών. 
 Β.18. Κατασκευές φόρεµα, φούστα, πουκάµισο, παντελονιού, κ.λ.π. 
 Β.19. Σίδερο. Σιδέρωµα φάσεων. Τελικό σιδέρωµα. 
 Β.20. Ραφή ολοκληρωµένου ενδύµατος. 
 
 Γ. Τεχνολογία Μηχανηµάτων 
 Γ.1. Χειρισµός απλής µηχανής. 
 Γ.2. Χειρισµός αυτόµατων ηλεκτρονικών ραπτοµηχανών. 
 Γ.3. Συντήρηση γαζωτικών µηχανών. 
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 Γ.4. Λειτουργία  χειρισµός σιδηρωτηρίου. 
 Γ.5. Γνώση λειτουργίας ειδικών µηχανών (µηχανές µανικιών, κουµπότρυπας κ.λ.π.). 
 Γ.6. Συντήρηση και επισκευή µηχανών. 
 Γ.7. Εγκατάσταση µηχανηµάτων στο χώρο εργασίας. 
 
 ∆. Οργάνωση Παραγωγής 
 ∆.1. Συλλογή δεδοµένων. 
 ∆.2. Συλλογή δεδοµένων µέσω χρονοµετρήσεων (ανάλυση σύνθεση). 
 ∆.3.  Συλλογή δεδοµένων σε οµαδική και πολυθεσιακή εργασία. 
 ∆.4.  Οργανογράµµατα χρονοµετρήσεων. 
 ∆.5.  Χρονοµέτρηση µιας φάσης εργασίας. 
 ∆.6.  Εκτέλεση και Αξιολόγηση χρονοµετρήσεων. 
 ∆.7.  ∆ειγµατοληπτική µελέτη χρόνων. 
 ∆.8.  Πρότυποι χρόνοι. 
 ∆.9.  Κοστολόγηση βάση πρότυπων χρόνων. 
 ∆.10. Μέτρηση επιµεριζόµενου χρόνου. 
 ∆.11. Εύρεση ποσοστών επιµεριζόµενου χρόνου.  
 ∆.12. Συστήµατα προκαθορισµένων χρόνων. 
 ∆.13. Εξισορρόπηση χρόνου.  
 ∆.14. Ανάλυση και ∆ηµιουργία φασεολογίου. 
 ∆.15. Απλοποίηση φασεολογίου. 
 ∆.16. Εξισορρόπηση φάσεων παραγωγής. 
 ∆.17. Εξισορρόπηση γραµµής παραγωγής. 
 ∆.18. Ανάλυση εντύπων παραγωγής. 
 ∆.19. Κατανοµή εργασιών σε συνεργείο. 
 ∆.20. Χωροταξική µελέτη και ορισµός απαραίτητου εργατικού δυναµικού για την βιοτεχνική 
ραφή του ενδύµατος. 
 ∆.21. Στιγµιαίες πολλαπλές λήψεις. 
 ∆.22. Παρουσίαση οργανογράµµατος Σ.Π.Λ. 
 ∆.23. Μεθοδολογία, σχεδιασµός και εκτέλεση Σ.Π.Λ. 
 ∆.24. Ενδιάµεση και τελική αξιολόγηση Σ.Π.Λ. 
 ∆.25. Πρακτική εκτίµηση του βαθµού απόδοσης. 
 ∆.26. Έλεγχος Απόδοσης.  
 ∆.27. Μηχανογραφηµένο πρόγραµµα επεξεργασίας συλλεχθέντων δεδοµένων 
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 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α 
 

1. Γενική κατάταξη ινών και νηµάτων. 
2. Αναγνώριση του στήµονος και υφαδιού.  
3. Αναγνώριση καλής και ανάποδης όψης ενός υφάσµατος. 
4. Λόγοι για ανάµειξη. 
5. Χηµικές ιδιότητες βάµβακος. 
6. ∆ιάφοροι τύποι µαλλιού. 
7. Να αναφερθούν οι φυσικές ιδιότητες του µαλλιού. 
8. Τα βάρη των γυναικείων και ανδρικών υφασµάτων. 
9. Να αναφερθούν τα συνήθη πλάτη των υφασµάτων. 
10. Ποια στοιχεία λαµβάνονται υπ’ όψη για τις προδιαγραφές ενός υφάσµατος. 
11. Από ποιά µηχανήµατα θα πρέπει να απαρτίζεται το κοπτήριο, µιας επιχείρησης. 
12. Περιγραφή εκδιπλωτικών και απλωτικών µηχανηµάτων. 
13. Τι πρέπει να προσέχουµε κατά το στρώσιµο ενός υφάσµατος. 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 

1. Πως παίρνουµε τα µέτρα στην κούκλα ; 
2. Τι είναι η κόντρα και για ποιο λόγο τη χρησιµοποιούµε ; 
3. Τι είναι πιέτα και τι κουφόπιετα ; 
4. Στο Νο 46, 48 και 50 πόσα εκατοστά είναι η µέση και πόσα η περιφέρεια ; 
5. Σε µια απλή φούστα πως διαιρούµε τα µέτρα της µέσης και της περιφέρειας ; Στα πόσα εκατοστά 

βρίσκεται η γραµµή της περιφέρειας ; 
6. Για την κατασκευή α) µιας στενής φούστας και β) µιας εβαζέ φούστας πόσα εκατοστά µετακινούµε 

την πλαϊνή ραφή και προς πια κατεύθυνση στην κάθε περίπτωση ; 
7. Πόσα εκατοστά µήκος έχει το ζωνάκι και τι κάνουµε για να έχει  καλύτερη εφαρµογή ; 
8. Το πατρόν της φόδρας ( σε µια απλή φούστα ) τι διαφορά έχει από το κανονικό της πατρόν ; 
9. Πόσα εκατοστά είναι το σταύρωµα στη φούστα µε κούµπωµα εµπρός και πόσα η µόστρα ; 
10. Στην ηµίλοξη φούστα ποια γραµµή προεκτείνουµε ως τον ποδόγυρο και γιατί ; 
11. Από πόσα τέταρτα ή δεύτερα του κύκλου αποτελείται α) η φούστα µαντήλι και β) η φούστα 

οµπρέλα; 
12. Στη φούστα κορσελέ πόσα εκατοστά κατεβαίνουµε από τη γραµµή της µέσης για να 

δηµιουργήσουµε τη γραµµή της περιφέρειας ; και πόσες πένσες έχει ; 
13. Πόσο βάθος και µήκος έχουν οι πένσες στη φούστα χωρίς πλαϊνή ; Και από πόσες ραφές 

αποτελείται ; 
14. Πώς βρίσκουµε το ύψος καβάλου στη Ζιπ κιλότ ; 
15. Σε ένα στενό παντελόνι η εµπρός ή η πίσω προεξοχή καβάλου είναι µεγαλύτερη ; και πόσα 

εκατοστά είναι η κάθε µία ; 
16. Πως βρίσκουµε το ίσιο υφάσµατος σε ένα παντελόνι µε πιέτες ; 
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17. ∆ώστε τον τύπο για το ύψος κεφαλής του µανικιού. 
18. Στα πόσα εκατοστά φέρνουµε τη γραµµή του σταυρώµατος για ένα α) µονόπετο σακάκι και β) για 

ένα σταυρωτό ; 
19. Βάση ποιου κορσάζ κατασκευάζουµε το φόρεµα µε γραµµή πρενσές ; 
20. ∆ώστε τον τύπο απ’ τον οποίο βρίσκουµε την τάλια και τη µέση στο Ζαπονέ κορσάζ. 
21. Πόσα εκατοστά δίνουµε φάρδος για µια φαρδιά βάση κορσάζ και πόσο έχουµε κατέβασµα στη 

µασχάλη; 
22. Πως δηµιουργούµε ένα Ζαπονέ από ένα κορσάζ χωρίς πένσες ; 
23. Πόσα εκατοστά ανεβαίνουµε από την πλαϊνή ραφή στην κάπα και  γιατί ; 
24. Στην κατασκευή της κουκούλας, δηµιουργούµε ένα παραλληλόγραµµο. Πόσα εκατοστά είναι η 

κάθε πλευρά του; 
25. Η Ζακέτα κλος από ποιο κορσάζ κατασκευάζεται και πόσα εκατοστά από τη µέση είναι ο 

ποδόγυρος ; 
26. Σ’ ένα κορσάζ εµπρός από ποιο σηµείο ξεκινά η γραµµή πρενσές και από ποιο η γραµµή 

ρεντικότας ; 
27. ΑΝ∆ΡΙΚΟ ΜΑΝΙΚΙ ΥΠΟΚΑΜΙΣΟΥ α) Πως βρίσκουµε το φάρδος µπράτσου β) δώστε τις 

διαστάσεις της µανσέτας. 
28. Πόσα εκατοστά φάρδος είναι η πατιλέτα στο ανδρικό πουκάµισο ; και πόσα κατεβαίνουµε από τη 

πίσω λαιµόκοψη για να δηµιουργήσουµε τον νωµίτη ; 
29. Από µέγεθος σε µέγεθος πόσα εκατοστά µεγαλώνει η φούστα στο πλάι; και πόσο µεταφέρεται η 

πένσα; 
30. Κατά τη µεγένθυση του παντελονιού ανεβαίνουµε πάνω από τη µέση; ή όχι; και αν ναι πόσα 

εκατοστά ανά νούµερο ; 
31. Περιγράψτε τα κύρια χαρακτηριστικά γύρω από το βιοτεχνικό και βιοµηχανικό κόψιµο ετοίµων 

ενδυµάτων. 
32. Περιγράψτε τον προγραµµατισµό του κοπτηρίου. 
33. Αναφέρατε τη χρήση της θερµοκολλητικής πρέσας. 
34. Ποια είδη σηµαδευτηρίου έχουµε ; και ποιά η χρήση τους ; 
35. Ποια είναι τα είδη κοπτηρίου (µηχανήµατα) ; 
36. Όταν πρόκειται να σχεδιάσουµε τις κοπές τι προσέχουµε στο ύφασµα ; 
37. Γιατί όταν αρχίζουµε να στρώνουµε το ύφασµα τετραγωνίζουµε το χαρτί στρώσης στον πάγκο ; 
38. Ποια κοµµάτια κόβουµε πρώτα σε µια σχεδίαση ; 
39. Όταν η σχεδίαση είναι 2µέτρα πόσο µήκος βάζουµε στη στρώση ; 
40. Σε ποιά θέση πρέπει να βρίσκεται το ποδαράκι του ηλεκτρικού ψαλιδιού και γιατί ; 
41. Έστω ότι έχουµε µια παραγγελία από τα εξής : 
           ΝΟΥΜΕΡΑ   ΤΕΜΑΧΙΑ 
    46     :         80   
    48     :         90 
    50     :         80 
    52     :         70 

 Πόσες και ποιες παρτίδες (σχεδιάσεις) πρέπει να στρώσουµε και από πόσα τεµάχια ; 
Όταν η κάθε σχεδίαση  

 αποτελείται από δύο (2) νούµερα ; 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 16 από 22 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 

ΟΜΑ∆Α Γ 
 

1. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν την Υψηλή Ραπτική (Houte Couture) και ποιά είναι η αρχή της 
Μαζικής Παραγωγής (Pret a Porter) ; 

2. Περιγράψατε την ίνα του µαλλιού. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του µαλλιού ; 
3. Αναφέρετε άλλες ζωικές ίνες που έχουν τις ίδιες ιδιότητες µε το µαλλί. 
4. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των υφασµάτων που έχουν σαν βάση τεχνικές ίνες ; 
5. Ποια είδη υφάνσεων συναντούµε και τι είδους υφάσµατα µας δίνουν ; 
6. Τι εµφάνιση έχουν και που χρησιµοποιούνται τα εξής υφάσµατα : Αλπακάς, Ζωρζέτα, 

Καµπαρτίνα, Ντένιµ και Σατέν ; 
7. Ποια είναι η ισιάδα και το λοξό του υφάσµατος και ποιες είναι οι αντιδράσεις του ; 
8. Ποια προβλήµατα συναντούµε στο ύφασµα όταν στρώνουµε το πατρόν ; 
9. Τι πρέπει να προσέξουµε πριν την επιλογή του υφάσµατος για ένα ρούχο ;        
10. Πως κόβονται στο ύφασµα και πως τοποθετούνται στο ρούχο οι λοξά κοµµένοι γιακάδες. 
11. Πως τοποθετούµε σωστά ένα µανίκι. Τι πρέπει να ελέγξουµε; 
12. Τι προσέχουµε όταν κόβουµε ένα ρεγκλάν µανίκι ; Πως γαζώνεται  στο κορσάζ ; 
13. Πως ελέγχουµε το µήκος και το βάθος του ντραπέ ενός µοντέλου ; 
14. Ποια τεχνικά προβλήµατα συνήθως αντιµετωπίζουµε κατά την διάρκεια ραφής ενός ρούχου; 
15. Ποιες δυσκολίες συναντούµε ράβοντας ελαστικά υφάσµατα και πως αντιµετωπίζονται ; 
16. Ποιες αιτίες προκαλούν το άφηµα της κλωστής κατά την συρραφή ενός ρούχου ; 
17. Ποιες είναι οι κύριες αιτίες που προκαλούν το ζάρωµα του υφάσµατος κατά την συρραφή του ; 
18. Περιγράψτε την τοποθέτηση του φερµουάρ στο κέντρο του ανοίγµατος µιας φούστας . 
19. Πως τοποθετείται το ζωναράκι µιας φούστας ; 
20. Περιγράψτε την σειρά εργασίας µιας ρελιαστής τσέπης φιλέτο. 
21. Πως γίνεται η ανδρική πατιλέτα πουκαµίσου ; 
22. Από ποιά κοµµάτια αποτελείται το κολάρο ανδρικού γιακά. Πως κασκευάζεται ; 
23. Πως γίνεται το άνοιγµα µανσέτας πουκαµίσου µε λοξό ρέλι ; 
24. Περιγράψτε το άνοιγµα µανσέτας του ανδρικού πουκαµίσου ; 
25. Πως κατασκευάζεται µια απλή µανσέτα µανικιού ; 
26. Πως αντιµετωπίζουµε την αύξηση της θερµοκρασίας της βελόνας που αναπτύσσεται κατά τη 

διάρκεια συρραφής δύο υφασµάτων ; 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 17 από 22 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 

ΟΜΑ∆Α ∆ 
 

1. Αναφέρατε τους ρυθµιστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον προσδιορισµό του τόπου 
εγκατάστασης της επιχείρησης. 

2. Αναφέρατε τα βασικά προβλήµατα παραγωγής. 
3. Βασικοί µέθοδοι οργάνωσης. 
4. Ποια τα αίτια µείωσης κερδών ; 
5. Ποιες οι βασικές αρχές οργάνωσης ; 
6. Βασικά καθήκοντα προϊσταµένης παραγωγής. 
7. Προσόντα προϊσταµένης παραγωγής.  
8. Από τι εξαρτάται ο όγκος των εργασιών µιας προϊσταµένης παραγωγής ; 
9. Στόχοι της χρονοµέτρησης εργασίας. 
10. Βασικά στάδια χρονοµέτρησης εργασίας. 
11. Πως υπολογίζεται ο αναγκαίος αριθµός χρονοµετρήσεων ; 
12. Ποιους χρόνους καλύπτουν οι προσαυξήσεις του κανονικού χρόνου προκειµένου να 

υπολογίσουµε τον πρότυπο χρόνο ; 
13. Τι είναι ο προγραµµατισµός παραγωγής και τι ο έλεγχος παραγωγής ; 
14. Ποια τα βασικά στάδια του προγραµµατισµού παραγωγής ; 
15. Τι βασικά στοιχεία περιέχει το έντυπο παραγωγής ; 
16. Τι είναι το δελτίο διακίνησης δεσµίδων και ποιά η βασική του φιλοσοφία ; 
17. Τι αναφέρεται σ’ ένα κουπόνι δεσµίδας ; 
18. Τι είναι ο βαθµός εµπιστοσύνης ή αληθείας και τι η ακρίβεια στην χρονοµέτρηση ; 
19. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ακρίβεια της χρονοµέτρησης ; 
20. Τι είναι το φύλλο διόρθωσης των χρονοµετρήσεων ; Ποια η χρησιµότητά του ; 
21. Ποια τα πλεονεκτήµατα της “∆ειγµατοληψίας δραστηριοτήτων” σε σύγκριση προς την “Μελέτη 

χρονοµέτρησης” ; 
22. Ποια τα µειονεκτήµατα της “∆ειγµατοληψίας δραστηριοτήτων” σε σύγκριση µε την “Μελέτη 

χρονοµέτρησης;  
23. Ποια τα προβλήµατα από τις βλάβες µηχανών ; 
24. Ποιες οι συνήθεις αιτίες βλαβών των µηχανών και τι µέτρα λαµβάνουµε γι’ αυτές ; 
25. Ποιες οι ενέργειες χειριστή µιας µηχανής ; 
26. Τι είναι η δευτερογενής παραγωγή ; 
27. Ποιες είναι οι αναγκαίες κατηγορίες υπηρεσιών για την λειτουργία µιας επιχείρησης ; 
28. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες του Προϊσταµένου παραγωγής ; 
29. Βασικοί συντελεστές της παραγωγικότητας. 
30. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος ; 
31. Από τι εξαρτάται το εργατικό κόστος µιας παραγωγικής επιχείρησης ; 
32. Να αναφερθούν οι επί µέρους δαπάνες του παραγωγικού κόστους ενός προϊόντος. 
33. Ποιες οι ανθρώπινες αντιδράσεις κατά την εφαρµογή µελέτης εργασίας σε επίπεδο 

προϊσταµένων; 
34. Ποιες οι ανθρώπινες αντιδράσεις κατά την εφαρµογή µελέτης εργασίας σε επίπεδο υφισταµένων ; 
35. Τι µελετά η εργονοµία ; 
36. Καθήκοντα µελετητού. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 18 από 22 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 

37. Προσόντα µελετητού. 
38. Τι αφορά η προκαταρκτική µελέτη εργασίας ; 
39. Βασικοί κανόνες για την σωστή διάταξη της θέσης εργασίας. 
40. Βασικοί κανόνες σχεδιασµού εργαλείων και εξοπλισµού. 
41. Από τι εξαρτάται η ταχύτητα εκτελέσεως µιας εργασίας ; 
42. Τι είναι ο κανονικός ρυθµός εργασίας ; 
43. Τι είναι η µελέτη µεθόδων και τι θέµατα διαπραγµατεύεται ; 
44. Πως επιτυγχάνεται η βελτίωση στην ροή εργασίας ; 
45. Βασικές αρχές συνθηκών εργασίας . 
 

ΟΜΑ∆Α Ε   
 

1. Ποιες περιπτώσεις χρήσης του µέσου παραγωγής διακρίνει κανείς σ‘ ένα µέσο παραγωγής ; 
2. Πότε βρίσκεται ένα µέσο παραγωγής σε κύρια χρήση ; 
3. Πότε βρίσκεται ένα µέσο παραγωγής σε δευτερεύουσα χρήση; 
4. Ποιες περιπτώσεις σύντοµης διακοπής διακρίνετε σ’ ένα µέσο παραγωγής ; 
5. Πότε ένας εργαζόµενος βρίσκεται σε κύρια δραστηριότητα ; 
6. Ποιες περιπτώσεις “διακοπής λόγω ανάπαυσης” διακρίνει κανείς σε έναν εργαζόµενο ; 
7. Αναφέρετε ένα παράδειγµα ενός µικροσυστήµατος εργασίας. 
8. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση ενός συστήµατος εργασίας. 
9. Τι χαρακτηρίζεται είσοδος σ’ ένα σύστηµα εργασίας ; 
10. Τι χαρακτηρίζεται ροή εργασίας σ’ ένα σύστηµα εργασίας ; 
11. Τι χαρακτηρίζεται έξοδος σ‘ ένα σύστηµα εργασίας ; 
12. Που µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από µια 

χρονοµέτρηση; 
13. Σχεδιάστε το οργανόγραµµα της χρονοµέτρησης για την εύρεση του βασικού χρόνου. 
14. Αναφέρετε τον τύπο ο οποίος υπολογίζει τον βασικό χρόνο (t ) ή ονοµαστικό χρόνο ( t ). 
15. Τι είναι κανονική απόδοση ; 
16. Τι είναι στιγµιαίος βαθµός απόδοσης ; 
17. Γιατί είναι απαραίτητη η εκτίµηση του στιγµιαίου βαθµού απόδοσης σ’ έναν εργαζόµενο ; 
18. Τι χαρακτηρίζονται παράγοντες επιρροής σε µια χρονοµέτρηση ; 
19. Η παρακάτω µέτρηση αναφέρετε στην ραφή µίας απλής κοντοµάνικης µπλούζας µακό. (Το 

χρονόµετρο µετράει σε εκατοστά του λεπτού ) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L 115 80 115 100 110 90 95 95 110 100 
t 1,98 2,19 1,90 3,34 2,00 2,25 2,10 2,08 2,00 2,03

 
  Υπολογίστε τον βασικό ή ονοµαστικό χρόνο 
  Υπολογίστε την πραγµατική σχετική περιοχή εµπιστοσύνης. 
20. Κατά την στατιστική εκτίµηση µίας µέτρησης βρίσκουµε την τιµή ε Τι δηλώνει η τιµή ε ; Γιατί την 

χρειαζόµαστε ; 
21. Γράψτε την εξίσωση η οποία δίνει το συνολικό πρότυπο χρόνο.  
22. Τι χαρακτηρίζουµε επιµεριζόµενο χρόνο ; 



  

 
 

 
 

Σελίδα 19 από 22 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 

23. Γράψτε την εξίσωση η οποία δίνει το συνολικό χρόνο µίας χρονοµέτρησης για την εύρεση του 
επιµεριζόµενου χρόνου. 

24. Τι χαρακτηρίζουµε πραγµατικό σταθερό επιµεριζόµενο χρόνο ; 
25. Τι χαρακτηρίζουµε χρόνο ξεκούρασης (ανάπαυσης) στην χρονοµέτρηση για την εύρεση του 

επιµεριζόµενου χρόνου ; 
26. Τι χαρακτηρίζουµε σαν άχρηστο χρόνο στην χρονοµέτρηση για την εύρεση του επιµεριζόµενου 

χρόνου ; 
27. Αν ο βασικός χρόνος για την ραφή µίας φούστας είναι 36 λεπτά και το ποσοστό του 

επιµεριζόµενου χρόνου είναι 13% να υπολογίσετε τον πρότυπο χρόνο. 
28. Σχεδιάστε το οργανόγραµµα σχεδιασµού των στιγµιαίων πολλαπλών λήψεων (ΣΠΛ). 
29. Σχολιάστε το 5 στάδιο του οργανογράµµατος σχεδιασµού των ΣΠΛ. 
30. Αν το υποτιθέµενο ποσοστό του ατοµικού χρόνου επιµεριζόµενου χρόνου είναι 4% και η 

επιθυµητή απόλυτη περιοχή εµπιστοσύνης είναι 1% , πόσες καταγραφές πρέπει κατ’ αρχήν να 
προγραµµατιστούν µε την µέθοδο των ΣΠΛ για την εύρεση του πραγµατικού ποσοστού του 
ατοµικού επιµεριζόµενου χρόνου ; 

31. Ποια τα προτερήµατα και ποιά τα µειονεκτήµατα των ΣΠΛ ; 
32. Ποιες στατιστικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την εφαρµογή της µεθόδου των ΣΠΛ ; 
33. Έστω ότι ο πρότυπος χρόνος κάποιας φάσης είναι 1,5 λεπτά. Αν ένας εργαζόµενος κατασκευάζει 

400 από αυτήν την συγκεκριµένη φάση µέσα στο οκτάωρό του , ποιά είναι η απόδοσή του; 
34. Αν ο µέσος βαθµός απόδοσης µίας επιχείρησης είναι 85% και ο πρότυπος χρόνος για τη φάση 

εργασίας “πέρασµα µανίκια” είναι 50 δευτερόλεπτα το δε κόστος του εργατόλεπτου υπολογίζεται 
στις 25 δραχµές, να υπολογίσετε πόσο πρέπει να κοστολογηθεί αυτή η φάση εργασίας. 

35. Μετά από την εφαρµογή της µεθόδου των ΣΠΛ προέκυψε ο παρακάτω πίνακας 
1 Βασική εργασία 784 
 
 

2 

Αλλάζει κλωστές 
Αλλάζει µασουρίστρα 
Αλλάζει βελόνα 
Συνοµιλία µε 
προϊσταµένη 

20 
14 
5 
10 

 
3 

Παίρνει και ελέγχει το 
µισθό της 
Πίνει νερό 
WC 

 
1 
16 
20 

4 Ξεκούραση 18 
  Υπολογίστε : 
  Το ποσοστό καταγραφών για κάθε οµάδα φάσεων 
  Την απόλυτη περιοχή εµπιστοσύνης για κάθε οµάδα φάσεων. 
36. Τι είναι τα συστήµατα προκαθορισµένων χρόνων ; 
37. Αναφέρετε τις στοιχειώδεις κινήσεις που σας είναι γνωστές. 
38. ∆ώστε τον ορισµό της στοιχειώδους κίνησης “µεταφέρω”. 
39. Τι πρέπει να διασφαλίσει κανείς και γιατί, πριν εισάγει ένα σύστηµα σύνδεσης παραγωγής 

αµοιβής; 
40. Τι είναι τυποποιηµένοι χρόνοι ; 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 20 από 22 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ 
 

1. Τι είναι ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός (Business plan) ; 
2. Ποιοι είναι οι ρόλοι του Business plan ; 
3. Ποια είναι τα ποιοτικά στοιχεία ενός καλού Business plan ; 
4. Τι είναι ποιότητα ; 
5. Ποια είναι τα πρότυπα της σειράς ISO 9.000 ; 
6. Ποια είναι τα πρότυπα της σειράς ISO 9.001 ; 
7. Ποια είναι τα πρότυπα της σειράς ISO 9.002 ; 
8. Ποια είναι τα πρότυπα της σειράς ISO 9.003 ;  
9. Ποια είναι τα πρότυπα της σειράς ISO 9.004 ; 
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας συστηµάτων ελέγχου ποιότητας ; 
11. Τι ονοµάζουµε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας ; 
12. Ποια είναι τα στάδια εφαρµογής του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ; 
13. Τι είναι διασφάλιση ποιότητας ; 
14. Τι είναι το εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας ; 
15. Ποια τα κύρια στοιχεία που πρέπει να περιέχει το εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας ; 
16. Ποιες είναι οι γενικές αρχές του TQM ; 
17. Ποιες οι γενικές αρχές ικανοποίησης πελατών ; 
18. Ποιες οι γενικές αρχές ικανοποίησης προσωπικού ; 
19. Τι εννοούµε µε τον όρο σύστηµα παραγωγής της βιοµηχανίας ; 
20. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης ; 
21. Ποιοι είναι οι σύγχρονοι ρόλοι της επιχείρησης ; 
22. Ποια η διαφορά µεταξύ του συστήµατος των ανθρωπίνων σχέσεων και του γραφειοκρατικού 

συστήµατος παραγωγής ; 
23. Ποια η φύση και ο σκοπός της λειτουργίας της οργανώσεως; 
24. Αναλύσετε τον τύπο της κάθετης οργάνωσης ή οργάνωση γραµµής. 
25. Αναλύσετε τον τύπο της οριζόντιας ή λειτουργικής οργάνωσης. 
26. Αναλύσετε τον τύπο της µικτής οργάνωσης. 
27. Ποια είναι τα κριτήρια της παραδοσιακής υποδιαίρεσης της εργασίας σε µια βιοµηχανική 

επιχείρηση; 
28. Ποια είναι η ευθύνη του τµήµατος προµηθειών ; 
29. Ποια είναι η ευθύνη του τµήµατος πωλήσεων ; 
30. Ποια είναι η ευθύνη του τµήµατος παραγωγής ; 
31. Ποια είναι η ευθύνη του τµήµατος έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος ; 
32. Ποια είναι η ευθύνη του τµήµατος διοικητικού προσωπικού ; 
33. Ποια είναι η αρχή της ενότητας των αντικειµενικών σκοπών ; 
34. Ποια είναι η αρχή της αποδοτικότητας ; 
35. Ποια τα πλεονεκτήµατα της συγκεντρωτικής οργάνωσης µιας επιχείρησης ; 
36. Ποια τα µειονεκτήµατα της συγκεντρωτικής οργάνωσης µιας επιχείρησης ; 
37. Ποιες είναι οι ευθύνες του διοικητικού συµβουλίου µιας επιχείρησης ; 
38. Τι είναι µια οµάδα ή οµαδική συνεργασία ; 
39. Ποια είναι τα δοµικά χαρακτηριστικά των οµάδων ; 



  

 
 

 
 

Σελίδα 21 από 22 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 

40. Ποιοι είναι οι ρόλοι των µελών µιας οµάδας ; 
41. Ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν την συνοχή µιας οµάδας ; 
42. Ποιοι είναι οι παράγοντες που µειώνουν την συνοχή µιας οµάδας ; 
43. Ποιοι είναι οι τρόποι για την συντόµευση µιας σύσκεψης ; 
44. Πότε αποτυγχάνει ένας πρόεδρος ή αρχηγός µιας οµάδας ; 
45. Πότε επιτυγχάνει ένας πρόεδρος ή αρχηγός µιας οµάδας ;  
46. Ποιες είναι οι βασικές συµβουλές που θα δίνατε στον πρόεδρο ή αρχηγό µιας σύσκεψης ; 
47. Τι είναι εξουσία ; 
48. Τι είναι µεταβίβαση εξουσίας ; 
49. Τι είναι ευθύνη ; 
50. Τι πρέπει να κάνει ένα διοικητικό στέλεχος κατά την µεταβίβαση της εξουσίας και ευθύνης ; 
51. Τι δεν πρέπει να κάνει ένα διοικητικό στέλεχος κατά την µεταβίβαση της εξουσίας και ευθύνης ; 
 

ΟΜΑ∆Α Ζ  
 

1. Έννοια και φύση της οικονοµικής µονάδας. 
2. Κατηγορίες οικονοµικών µονάδων ανάλογα µε το φορέα τους.  
3. Κατηγορίες οικονοµικών µονάδων ανάλογα µε το µέγεθος τους. 
4. Κατηγορίες συνασπισµών ανάλογα µε την παραγωγική διάταξη των επιχειρήσεων. 
5. Πλεονεκτήµατα των συνασπισµών. 
6. Μειονεκτήµατα των συνασπισµών. 
7. Πως αντιµετωπίζονται τα µειονεκτήµατα , που προέρχονται από τους συνασπισµούς ; 
8. Να αναφερθούν οι κυριότεροι τύποι που προκύπτουν από το συνασπισµό. 
9. Το Τραστ ( TRUST ). Πλεονεκτήµατα. Μειονεκτήµατα. 
10. Ποιες είναι οι κυριότερες λειτουργίες µιας επιχείρησης ; 
11. Το σύστηµα συνεχούς ροής στην παραγωγική διαδικασία. 
12. Τι σηµαίνει “αγορά” και πως αυτή εξετάζεται ; 
13. Επιλογή τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων από άποψη εξωτερική. 
14. Ποιο είναι το έργο της ορθολογικής οργάνωσης της εργασίας και µε ποιους τρόπους το επιδιώκει ; 
15. Το σύστηµα αµοιβής των εργαζοµένων κατ’ απόδοση. 
16. Βασικά είδη κεφαλαίου. 
17. Σηµασία και σκοπός του προγραµµατισµού στη δράση των επιχειρήσεων. 
18. Αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης. 
19. Παραγωγικότητα επιχείρησης. 
20. Οικονοµικότητα επιχείρησης. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 22 από 22 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ 

ΟΜΑ∆Α Η 
 

1. Τι καλείται εργατικό δίκαιο , ποιός ο πυρήνας του και ποιά τα χαρακτηριστικά του ; 
2. Ποιες οι κατηγορίες των πηγών του εργατικού δικαίου και πως διορθώνεται η κάθε µία από αυτές 

τις κατηγορίες ; 
3. Ποιός καλείται µισθωτός ; Τα µέλη της οικογένειας του εργοδότη που εργάζονται στην επιχείρησή 

του είναι µισθωτοί ; Τα νοµικά πρόσωπα ; Οι κατ’ οίκον εργαζόµενοι ; 
4. Τι γνωρίζετε για τη θέση των µαθητευοµένων στο εργατικό δίκαιο ; 
5. Ποια είναι η έννοια της ατοµικής σύµβασης εργασίας κατά τον ΑΚ, ποιά τα στοιχεία της και ποιο 

στοιχείο απαιτείται επιπλέον για τη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ; 
6. Σύµφωνα µε τη διεθνή σύµβαση εργασίας 138 / 1973 που ισχύει και στη χώρα µας , ποιο είναι το 

κατώτατο όριο ηλικίας από το οποίο αρχίζει η απασχόληση των διατιθεµένων να εργαστούν ; 
7. Η σχέση εργασίας λειτουργεί όταν η σύµβαση εργασίας που την ίδρυσε είναι άκυρη η ακυρώσιµη; 
8. Προϋποθέσεις για την έγκυρη κατάρτιση ατοµικής σύµβασης εργασίας και συνέπειες από την 

έλλειψή τους. 
9. Πότε η σύµβαση εργασίας είναι ακυρώσιµη και πως µπορεί να αντιδράσει το θύµα µιας τέτοιας 

σύµβασης ; 
10. Ποιοι οι όροι νοµιµότητας της υπερωριακής απασχόλησης και τι συµβαίνει σε περίπτωση 

παρανόµων υπερωριών; 
11. Α) Συνέπειες πληµµελούς εκπλήρωσης υποχρέωσης µισθωτού, και  

Β) διάρκεια της υποχρέωσης εχεµύθειας και αποφυγής ανταγωνισµού του µισθωτού. 
12. Ποιοι δικαιούνται άδεια µε αποδοχές και σε τι συνίσταται; Πότε χορηγείται το επίδοµα αδείας και τι 

αντιπροσωπεύει ; 
13. Πότε χορηγείται το πιστοποιητικό εργασίας και τι βεβαιώνει ; Σε περίπτωση που αρνηθεί ο 

εργοδότης πως υποχρεώνεται ;  
14. Ποια τα είδη καταγγελίας της σύµβασης εργασίας και ποιες οι κοινές τους προϋποθέσεις κύρους ; 
15. Τρόποι λήξης σχέσης εργασίας ; 
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