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1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) 
Ο κάτοχος διπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Ειδικός Σχεδιασµού Επίπλου" έχει πιστοποιήσει τις 
γνώσεις, και επαγγελµατικές δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτηµένες ή µη 
εργασίες, στελεχώνοντας κατασκευαστικές ή παραγωγικές µονάδες επίπλου, ή αντίστοιχα γραφεία 
µελετών και κατασκευών.  
 
Ο απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. είναι ειδικευµένος να εκτελεί αυτόνοµα τις εργασίες που προκύπτουν κατά τη 
δηµιουργική σχεδίαση και τη βιοτεχνική ή βιοµηχανική παραγωγή ξύλινων κατασκευών και επίπλων. 
∆ιακρίνεται για την ικανότητά του να οργανώνει την παραγωγή επίπλων ή συστηµάτων επίπλων, 
διαχειριζόµενος σύγχρονες µεθόδους για  

– τον προγραµµατισµό / σχεδιασµό της παραγωγής,  
– τη σχεδίαση των προϊόντων, και  
– την υλοποίησή τους σύµφωνα µε την εκάστοτε απαιτούµενη ή διατιθέµενη κατασκευαστική 

τεχνολογία. 
 
∆ιαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από τις λειτουργικές, τεχνικές, αισθητικές παραµέτρους 
που αφορούν το έπιπλο, έτσι ώστε να µπορεί να οργανώνει την παραγωγική διαδικασία και να 
ελέγχει τη συνέπειά της ως προς τις προδιαγραφές  

– του υλοποιούµενου σχεδίου,  
– της ασφάλειας εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος,  
– των διαδικασιών εργασίας / συνεργασίας στον συγκεκριµένο χώρο και επάγγελµα. 

Αναλυτικότερα, διαθέτει τις γνώσεις γύρω από µεθόδους τεχνικής επεξεργασίας των υλικών και των 
κατασκευαστικών δοµών, ώστε να καθοδηγεί και να επιβλέπει την εκτέλεση του έργου. Κάνει χρήση των 
συµβατικών και ηλεκτρονικών µέσων για τον σχεδιασµό του προϊόντος και της παραγωγής. Γνωρίζει 
µεθόδους οργάνωσης που αφορούν όλο το φάσµα της εκτέλεσης ενός έργου. Γνωρίζει τις νέες τάσεις 
σχεδιασµού, τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, τη σύγχρονη τεχνολογία και τα νέα υλικά, ώστε να είναι 
σε θέση να προτείνει πρωτότυπες σχεδιαστικές επιλύσεις κατά την επιµέρους ή καθ' ολοκληρία 
δηµιουργική σχεδίαση ή επανασχεδίαση επίπλων και ξύλινων κατασκευών.  
 
 Duties- Ο Ειδικός Σχεδιασµού Επίπλου αναπτύσσει την επαγγελµατική του δραστηριότητα στις 

ακόλουθες φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος: 
1.  Αρχική σύλληψη προϊόντος  

1.1  ∆ιαπίστωση αναγκών αγοράς: καταγραφή, ανταγωνισµός, προσδιορισµός target group, 
προοπτικές - τεχνολογικές δυνατότητες. 

1.2  ∆ιατύπωση προγράµµατος σχεδιασµού  
2.  Σχεδιασµός προϊόντος 

2.1  Εναλλακτικές λύσεις, αξιολογήσεις 
2.2  Καθορισµός του προϊόντος  
2.3 Πιλοτική παραγωγή, κατασκευή προτύπων, δοκιµαστική τοποθέτηση στην αγορά, 

προσδιορισµός τιµής 
3.  Παραγωγή προϊόντος 
3.1  Οριστική παραγωγή, οριστικά πρότυπα, οργάνωση αλυσίδας παραγωγής 
4.  Προετοιµασία διάθεσης 
4.1  ∆ειγµατισµός, οργάνωση αλυσίδας διάθεσης, διάθεση 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 
Κατά τη φάση της αρχικής σύλληψης προϊόντος η λειτουργία του Ειδικού Σχεδιασµού Επίπλου είναι 
συµβουλευτική.  
2.1 Συντάσσει προκαταρκτική µελέτη, η οποία  
Κατά τη διαπίστωση των αναγκών αγοράς (καταγραφή, ανταγωνισµός, προσδιορισµός target group, 

προοπτικές - τεχνολογικές δυνατότητες), συσχετίζει τη διατύπωση των αναγκών µε δυνατότητες 
τεχνολογικές, παραγωγικές-οικονοµικές, εµπορικές, και  

η µελέτη περιλαµβάνει 
2.1.1 Περιγραφή, αξιολόγηση συναφών προϊόντων ως προς συγκριτικά  πλεονεκτήµατα 

– σε σχέση µε λειτουργικά, τεχνικά, µορφολογικά χαρακτηριστικά 
– σε σχέση µε την ανταπόκριση των καταναλωτικών στρωµάτων σε αυτά τα χαρακτηριστικά 
– σε σχέση µε τις δυνατότητες υλοποίησης αυτών των χαρακτηριστικών 

Κατά τη διατύπωση προγράµµατος σχεδιασµού (καθορισµός προϊόντος, θεωρητική περιγραφή, 
συνολικές αποφάσεις, management, προδιαγραφές) 

η µελέτη περιλαµβάνει 
2.1.2 ∆ιατύπωση των γενικών λειτουργικών, τεχνικών, µορφολογικών προδιαγραφών για τον 

σχεδιασµό του προϊόντος, σύµφωνα µε µια προεκτίµησή τους που αξιολογεί τις δυνατότητες 
υλοποίησης ανάλογα µε τις τεχνολογικές, παραγωγικές/οικονοµικές, εµπορικές συνθήκες, 
Προγραµµατική µελέτη της αλυσίδας παραγωγής του προϊόντος ως προς τις προδιαγραφές. 
 

Κατά τη φάση του σχεδιασµού του προϊόντος η λειτουργία του Ειδικού Σχεδιασµού Επίπλου είναι 
µελετητική. 
2.2 Συντάσσει µελέτη, η οποία 
 Κατά τη διατύπωση εναλλακτικών λύσεων και αξιολογήσεών τους,  
 έχει τον χαρακτήρα προµελέτης και περιλαµβάνει 
2.2.1 Εναλλακτικές λύσεις ως προς τη συγκρότηση των προδιαγραµµένων λειτουργικών, τεχνικών, 

µορφολογικών χαρακτηριστικών του προϊόντος,  
Ενδεικτικούς τρόπους υλοποίησης,  
Ενδεικτικούς προϋπολογισµούς, 
Συγκριτικές αξιολογήσεις. 

 Κατά τον καθορισµό του προϊόντος, 
 έχει τον χαρακτήρα οριστικής µελέτης και περιλαµβάνει 

2.2.2 Καθορισµό των λειτουργικών, τεχνικών, µορφολογικών χαρακτηριστικών του προϊόντος ως προς 
την τεχνική υλοποίησής του, 
 Προϋπολογισµό. 
Κατά την πιλοτική παραγωγή, κατασκευή προτύπων, δοκιµαστική τοποθέτηση στην αγορά, και 
προσδιορισµό τιµής, 
έχει τον χαρακτήρα µελέτης εφαρµογής και περιλαµβάνει 

2.2.3 Καθορισµό των κατασκευαστικών στοιχείων του προϊόντος ως προς την παραγωγική διαδικασία 
και τη διαδικασία συναρµολόγησής τους, 
Σχεδιασµό της αλυσίδας παραγωγής - σύνταξη προδιαγραφών, 
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Αναλυτική κοστολόγηση. 
 
Κατά τη φάση της παραγωγής προϊόντος η λειτουργία του Ειδικού Σχεδιασµού Επίπλου είναι ελεγκτική. 
 2.3 Εκτελεί την επίβλεψη της παραγωγής, στην οποία 
  Κατά την οριστική παραγωγή (οριστικά πρότυπα, οργάνωση αλυσίδας παραγωγής), 
  περιλαµβάνεται 
2.3.1 Έλεγχος των παραγόµενων εν σειρά κατασκευαστικών στοιχείων του προϊόντος ως προς τις 

προδιαγραφές της µελέτης, 
 Έλεγχος της ποιότητας του ολοκληρωµένου προϊόντος ως προς τα αποτελέσµατα των φάσεων 

επεξεργασίας του. 
 Έλεγχος των σχεδίων εφαρµογής και επανασχεδιασµός λεπτοµερειών. 

  
Κατά τη φάση της προετοιµασίας διάθεσης η λειτουργία του Ειδικού Σχεδιασµού Επίπλου είναι 
συµβουλευτική. 

 2.4 Εκτελεί τον επανασχεδιασµό του προϊόντος, ο οποίος 
Κατά τον δειγµατισµό, την οργάνωση αλυσίδας διάθεσης και τη διάθεση, 
περιλαµβάνει 
2.4.1 Προτάσεις βελτίωσης του προϊόντος είτε σε προγραµµατικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο εφαρµογής. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Σχεδιασµού Επίπλου 

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. 
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 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
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 Σχεδιασµού Επίπλου 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. Για τη σύνταξη προκαταρκτικής µελέτης (2.1) µε το περιεχόµενο των παραγράφων 2.1.1 και 

2.1.2, το γνωστικό αντικείµενο περιλαµβάνει: 
 Α1. Αναλυτική προσέγγιση συναφών προϊόντων, µε σκίτσα, φωτογραφίες, prospectus που εστιάζουν 

στη συγκριτική προσέγγιση κοινών χαρακτηριστικών τους. Συγκρότηση πινάκων µε συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα του κάθε προϊόντος, τα οποία αναφέρονται σε επίπεδο λειτουργίας, τεχνικής, 
µορφολογίας, σε επίπεδο αναγκών αγοράς ως προς την αγοραστική δύναµη και το γούστο των 
καταναλωτικών στρωµάτων όπου απευθύνεται το προϊόν, καθώς και σε οικονοµοτεχνικό 
επίπεδο. 

Α2. Σύνταξη έκθεσης που διατυπώνει το πρόγραµµα σχεδιασµού του προϊόντος και προδιαγράφει τα 
γενικά λειτουργικά, τεχνικά, µορφολογικά χαρακτηριστικά του. Οι προδιαγραφές ορίζονται µέσα 
στο εύρος των δυνατοτήτων υλοποίησης, το οποίο τεκµηριώνεται µε την αξιολόγηση των 
στοιχείων της Α1 φάσης (οι τάσεις της αγοράς και το καταναλωτικό κοινό, ο µηχανολογικός 
εξοπλισµός και η διαδικασία παραγωγής, η τεχνολογία και κατεργασία των υλικών, η αλυσίδα 
παραγωγής).  

 
Β. Για τη σύνταξη της µελέτης (2.2) µε το περιεχόµενο των παραγράφων 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, το 

γνωστικό αντικείµενο περιλαµβάνει: 
Β1. Κατά τη φάση της προµελέτης αναζητείται η βέλτιστη σύνθεση των στοιχείων του προγράµµατος 

σχεδιασµού (Α2) µέσα από µια σειρά εναλλακτικών λύσεων. Με σκίτσα, µακέτες εργασίας, 
τρισδιάστατες εικόνες Η/Υ παρουσιάζονται εναλλακτικές συνθετικές προσεγγίσεις των 
προδιαγραµµένων λειτουργικών, τεχνικών, µορφολογικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η 
κάθε επιµέρους επίλυση και τα πιθανά καινοτόµα στοιχεία που φέρει, αξιολογούνται µε αναφορές 
σε ενδεικτικούς τρόπους υλοποίησης και ενδεικτικούς προϋπολογισµούς, µε αναφορές στις 
διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές που ισχύουν για την επεξεργασία των υλικών και γενικότερα 
για τα χρηστικά αντικείµενα, στις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την 
επεξεργασία των υλικών, στις τρέχουσες διεθνείς και εθνικές τάσεις σχεδιασµού συναφών 
προϊόντων. 

Β2. Κατά τη φάση της οριστικής µελέτης προσδιορίζονται µετρητικά το προϊόν, το οποίο επιλέχθηκε 
να υλοποιηθεί µετά από τη φάση Β1. Συντάσσονται σχέδια σε διάφορες κλίµακες (κατόψεις, 
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όψεις, τοµές, αξονοµετρικά, προοπτικά) καθώς και µακέτες, όπου διαστασιολογείται το 
αντικείµενο και προσδιορίζεται η γεωµετρία και επεξεργασία των στοιχείων του σύµφωνα µε τις 
τεχνικές υλοποίησης (τυποποίηση των µορφών σύµφωνα µε τις παραγωγικές δυνατότητες). 
Επιλέγονται τα πιθανά έτοιµα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προϊόντος. 
Συντάσσεται πίνακας προκοστολόγησης όπου προεκτιµείται κάθε κατασκευαστικό στοιχείο του 
προϊόντος και κάθε διαδικασία επεξεργασίας του.  

Β3. Κατά τη φάση της µελέτης εφαρµογής συντάσσονται κατασκευαστικά σχέδια για την υλοποίηση 
προτύπων. Σχεδιάζονται (συµβατικά και µε Η/Υ) οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1, 
οι φόρµες, οι οδηγοί, τα καλούπια σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο µηχανολογικό εξοπλισµό της 
παραγωγής, την παραγωγική διαδικασία και τη διαδικασία συναρµολόγησης. Υλοποιείται σειρά 
προτύπων όπου ελέγχονται και επανασχεδιάζονται οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, ενώ 
συγχρόνως σχεδιάζεται και ελέγχεται η αλυσίδα παραγωγής. Κατά την κατασκευή των προτύπων 
πιστοποιείται η ικανοποιητική συµπεριφορά και συνάφεια των επιλεγµένων έτοιµων εξαρτηµάτων 
και πιθανά αναθεωρείται η επιλογή τους. Συντάσσονται οι προδιαγραφές για την κάθε φάση 
κατασκευής και επεξεργασίας του προϊόντος. Συντάσσεται πίνακας αναλυτικής κοστολόγησης του 
προϊόντος. 

 
Γ. Για την επίβλεψη της παραγωγής (2.3)  µε το περιεχόµενο της παραγράφου 2.3.1, το γνωστικό 

αντικείµενο περιλαµβάνει: 
Γ.1 Σύνταξη έκθεσης µε την ηµερολογιακή παρακολούθηση του έργου, όπου πιστοποιείται ανά φάση 

παραγωγής, αλλά και συνολικά, η ορθή εκτέλεση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης 
(Β3). Προδιαγραφή της συχνότητας και του εύρους των δειγµατοληπτικών ελέγχων ποιότητας 
των προϊόντων σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες και απαιτήσεις της παραγωγής. Πιθανός 
επανασχεδιασµός κατασκευαστικών λεπτοµερειών σύµφωνα µε τα δεδοµένα της εν σειρά 
παραγωγής, για τη βελτιστοποίηση της ροής στην αλυσίδα παραγωγής.  

 
 
∆. Για τον επανασχεδιασµό του προϊόντος (2.4) µε το περιεχόµενο της παραγράφου 2.4.1, το 

γνωστικό αντικείµενο περιλαµβάνει: 
∆1. Σύνταξη εκθέσεων όπου επανεκτιµούνται και επαναπροσδιορίζονται σε 

προγραµµατικό επίπεδο σχεδιασµού τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του υλοποιηµένου προϊόντος. 
Σύνταξη των απαραίτητων σχεδίων ως προς τις αλλαγές που επιφέρουν οι νέες διατυπώσεις του 
προγράµµατος σχεδιασµού. ∆ιατύπωση προτάσεων για την παραγωγή και επεξεργασία άλλων 
συναφών προϊόντων µε την εν λειτουργία γραµµή παραγωγής. 
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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 Σχεδιασµού Επίπλου, 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. Για τη σύνταξη προκαταρκτικής µελέτης (2.1) µε το περιεχόµενο των παραγράφων 2.1.1 και 
2.1.2, το γνωστικό αντικείµενο περιλαµβάνει: 
Α1. Συνολική αντίληψη των κατασκευαστικών τύπων των επίπλων και ξύλινων κατασκευών, καθώς 
και των τυπικών τεχνικών κατασκευής, επεξεργασίας υλικών και παραγωγής. Αντίληψη των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων τυπικών διαδικασιών παραγωγής, όπου κύριο κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η σχέση 
εξάρτησης της προδιαγραφόµενης ποσότητας και ποιότητας του προϊόντος από τη µέθοδο της 
βιοτεχνικής - βιοµηχανικής διαδικασίας παραγωγής.  
Α2. Συνολική αντίληψη τυπικών εξοπλισµών µονάδων παραγωγής και τυπικών διαγραµµάτων ροής 
παραγωγής σύµφωνα µε εναλλακτικές λύσεις διατάξεων του εξοπλισµού. Τυπικές συνεργασίες 
παραγωγικών µονάδων συναφών προϊόντων για την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου τελικού 
προϊόντος. 
 
Β. Για τη σύνταξη της µελέτης (2.2) µε το περιεχόµενο των παραγράφων 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, το 
γνωστικό αντικείµενο περιλαµβάνει: 
Β1. Αξιολόγηση του εξοπλισµού της παραγωγικής µονάδας ως προς τις εναλλακτικές λύσεις του 
προϊόντος. Νέα µηχανήµατα και διαδικασίες παραγωγής και τρόποι ενσωµάτωσής τους στον υπάρχοντα 
εξοπλισµό. Επιπτώσεις οικονοµοτεχνικές από τον σταδιακό εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού. 
Επιπτώσεις οικονοµοτεχνικές από την επιλογή των υλικών και των διαδικασιών επεξεργασίας τους. 
Β2. Επακριβή γνώση των δυνατοτήτων και ιδιοτήτων του κάθε εργαλείου και µηχανής του εξοπλισµού 
της παραγωγικής µονάδας ως προς τις επιπτώσεις τους στη γεωµετρία των µορφών του προϊόντος, στη 
συναρµολόγηση των επιµέρους στοιχείων του, στην τελική επεξεργασία των επιφανειών του. 
Προεκτίµηση των µηχανικών συµπεριφορών των υλικών. 
Β3. Επακριβή γνώση των δυνατοτήτων και ιδιοτήτων του κάθε εργαλείου και µηχανής του εξοπλισµού 
της παραγωγικής µονάδας ως προς τα εξαρτήµατά τους, τις ρυθµίσεις τους, το βαθµό ακρίβειάς τους, τις 
απαιτήσεις τους για τους κατάλληλους οδηγούς κίνησης. Πιστοποίηση των µηχανικών συµπεριφορών 
των υλικών και εξαρτηµάτων µε κατασκευές δοκιµίων και κατάλληλες καταπονήσεις τους. Τοπολογικός 
καθορισµός του εξοπλισµού σύµφωνα µε τα διαγράµµατα ροής της παραγωγής του προϊόντος και 
έλεγχος της αποτελεσµατικότητάς του κατά την κατασκευή προτύπων. 
 
Γ. Για την επίβλεψη της παραγωγής (2.3)  µε το περιεχόµενο της παραγράφου 2.3.1, το γνωστικό 
αντικείµενο περιλαµβάνει: 
Γ.1 Παρακολούθηση της γραµµής παραγωγής σε λειτουργία. Συντήρηση µηχανών, ποιότητες 
εξαρτηµάτων, συνθήκες ασφαλείας. Ο ρυθµός φθοράς του εξοπλισµού ως προς την ποιότητα των 
εξαρτηµάτων και ως προς τη προδιαγραφόµενη εργασία που εκτελεί (υλικά, γεωµετρίες, ρυθµός 
παραγωγής). Η ανακύκλωση των υλικών. 
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∆. Για τον επανασχεδιασµό του προϊόντος (2.4) µε το περιεχόµενο της παραγράφου 2.4.1, το 
γνωστικό αντικείµενο περιλαµβάνει: 
∆1 Επανασχεδίαση της ροής παραγωγής και του εξοπλισµού της παραγωγικής µονάδας σύµφωνα 
µε τον τελικά διαµορφούµενο ρυθµό παραγωγής του προϊόντος.  
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4. Κατάλογος ερωτήσεων για το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων. 

Κατάλογος ερωτήσεων οµάδας Α1 
 
1. Να περιγραφούν περιληπτικά όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες προκειµένου να 

ολοκληρωθεί, η έρευνα, η µελέτη και σχεδίαση, για την βιοµηχανική παραγωγή ενός επίπλου. 
2. Τι πρέπει να γνωρίζει ο σχεδιαστής σχετικά µε τη βιοτεχνία ή τη µονάδα παραγωγής;  
3. Να αναφέρετε τα κλασικά υλικά ταπετσαρίας και αυτά που κυρίως χρησιµοποιούµε σήµερα.  
4. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πυκνότητα ενός ξύλου.  
5. Να αναφέρετε ποια προϊόντα ξύλου διατηρούν τη φυσική δοµή του ξύλου ύστερα από την 

επεξεργασία που έχουν υποστεί και ποια προϊόντα δεν διατηρούν τη φυσική δοµή του ξύλου.  
6. Να αναφέρετε µερικά ξύλα λευκού (ανοικτού) χρώµατος, καστανού και πολύ σκούρου µέχρι 

µαύρου χρώµατος.  
7. Ποιες µέθοδοι χρησιµοποιούνται για την κάµψη του ξύλου. Περιγράψτε την πιο σηµαντική, κατά 

την άποψή σας, µέθοδο. 
8. Ποιοι  είναι οι παράγοντες υποβάθµισης του ξύλου.  
9. Από ποιους παράγοντες επηρεάζονται οι µηχανικές ιδιότητες του ξύλου;  
10. Περιγράψτε περιληπτικά πόσων ειδών συνδέσµους έχουµε και που κυρίως χρησιµοποιούνται;  
11. Από τι εξαρτάται η διάρκεια της φυσικής ξήρανσης και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 

ταχύτητα της ξήρανσης του ξύλου;  
12. Τι είναι τα πλαστικά φύλλα επικάλυψης των ξυλοπλακών (γνωστά σαν µελαµίνες) και σε ποιες 

κατηγορίες διακρίνονται;  
13. Να αναφέρετε τη σηµασία των βερνικιών τόσο για την προστασία όσο και την αισθητική του 

ξύλου.  
14. Ποια  τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των βερνικιών  πολυουρεθάνης, νίτρου και των 

ακρυλικών βερνικιών.  
15. Σε ποια κατηγορία ανήκει η κόλλα οξικού πολυβινυλεστέρα (PVA) και Ποιες είναι οι βασικές 

εφαρµογές της.  
16. Ποιος είναι ο ρόλος των συντηρητικών του ξύλου;  
17. Ποιες κατά την άποψή σας είναι οι σπουδαιότερες απαιτήσεις για ένα προϊόν (αντικείµενο)  από 

πολυµερές;  
18. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κατάτµησης ή της τµηµατοποίησης της 

αγοράς και αιτιολογήστε τα.  
19. Ποιοι  είναι οι σπουδαιότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά;  
20. Τι είναι επιχείρηση και πώς τη διακρίνουµε;  
21. Ποια τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγής;  
22. Τι είναι παραγωγικότητα µιας επιχείρησης και ποιος είναι ο γενικός τύπος αυτής;  
23. Ποια είναι η συµβολή της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας στο Marketing;  
24. Τι σηµαίνει η αγορά; Ποιες µορφές αγοράς υπάρχουν; Τι αλλάζει η συµπεριφορά της αγοράς;  
25. Τι είναι οι µηχανές κατεργασίας ξύλου CNC . 
26. Τι ονοµάζουµε παραγωγή, ποια τα χαρακτηριστικά της στοιχεία και σε ποιες κατηγορίες 

διακρίνονται;  
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27. Τι ονοµάζουµε δευτερογενή παραγωγή, και ποιες επιχειρήσεις ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 
παραγωγής: 

28. Τι είναι ο προγραµµατισµός µιας επιχείρησης;  
29. Ποιες βασικές ιδιότητες του ξύλου επηρεάζουν τις κατά πλάτος συνδέσεις στο ατόφιο ξύλο και 

γιατί;  
30. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των αντικολλητών και ποια τα µειονεκτήµατά τους;  
31. Τι είναι η χρυσαλίδα, πού απαντάται και πώς φαίνεται στην αξονική τοµή ενός κορµού;   
32. Πώς γίνεται η άτµιση του ξύλου και για ποιους λόγους γίνεται;  
33. Να αναφέρετε τις µεθόδους ξήρανσης του ξύλου και τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η ξήρανση 

του ξύλου.  
34. Τι είναι υγρασία ισορροπίας ενός χώρου και ποια είναι η πρακτική σηµασία της;  
35. Τι είναι η υγροσκοπικότητα του ξύλου και που οφείλεται, επίσης τι υγρασία πρέπει να έχει ένα 

ξύλο γιο µια εσωτερική κατασκευή και τι υγρασία όταν προορίζεται για εξωτερική χρήση;  
36. Τι είναι σηµείο ινοκόρου και πόσο περίπου είναι αυτό, επίσης πόσο ρικνώνετοι το ξύλο στις τρεις 

διαστάσεις του  κάτω από το σηµείο  ινοκόρου;  
37. Τι χρησιµοποιείται συνήθως σαν πρώτη ύλη στις µοριοσανίδες;Να αναφέρετε ονοµαστικά τα 

στάδια παραγωγής των µοριοσανίδων.  
38. Ποιοι είναι οι κυριότεροι εχθροί του ξύλου;  
39. Ποια είναι τα πιθανά σφάλµατα που µπορεί να προκύπτουν στη διάρκεια της ξήρανσης του 

ξύλου;  
40. Πώς προκαλείται η τεχνητή µεταβολή του χρώµατος ενός ξύλου;  
41. Να αναπτύξετε τη σχεδιαστική µεθοδολογία ενός αντικειµένου χρήσης και να αναφέρετε και όποια 

άλλα στοιχεία είναι απαραίτητα σε σχέση µε το σχεδιασµό και τον καθορισµό της τεχνολογίας 
παραγωγής.  

42. Πόσο καθοριστικό είναι το υλικό για την µορφή ενός αντικειµένου; Φέρτε µερικά παραδείγµατα και 
αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους θα επιλέγατε το συγκεκριµένο υλικό.  

43. Ποιες είναι οι πλευρές αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπων και αντικειµένων,σύµφωνα µε την 
επιστήµη της εργονοµίας;  

44. Ποια είναι σε γενικές γραµµές το στάδια δηµιουργίας ενός νέου προϊόντος;  
45. Ποια το βασικά µηχανήµατα πρίσης;  
46. Πού κατά την αποψή σας οφείλεται η εκτεταµένη χρήση των πολυµερών; 
47. Ποιες είναι οι κυριότερες ιδιότητες του χάλυβα και του αλουµινίου; 
48. Ποιες είναι οι κυριότερες ιδιότητες του γυαλιού; Ποιά είδη γυαλιού γνωρίζετε; 
49. Ποια τα όρια της πυκνότητας των ξύλων γενικά και των ελληνικών ξύλων ειδικότερα. Να 

αναφέρετε 3 ελληνικά ξύλα µεγάλης πυκνότητας, 3 ελληνικά µικρής πυκνότητας και 3 ελληνικά 
µέτριας πυκνότητας.  

50. Να αναφέρετε αντίστοιχα  3 τροπικά βαριά ξύλα, 3 ελαφριά και 3 ενδιάµεσα.  
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Κατάλογος ερωτήσεων οµάδας Α2  
 

1. Οι µηχανές παραγωγής, το βασικό υλικό καθώς και οι βοηθητικές ύλες πώς και πόσο µπορεί να 
επηρεάσουν το σχεδιασµό µας.  

2. Πώς εξηγείτε τη µεγάλη εµπορικότητα των γαλλικών επίπλων εποχής στην Ελληνική αγορά;  
3. Πώς αντιµετωπίστηκε το χειροποίητο έπιπλο από τα µέσα του προηγούµενου αιώνα ως τις µέρες 

µας;  
4. Πώς αντιµετωπίστηκε το βιοµηχανοποιηµένο έπιπλο από τα µέσα του προηγούµενου αιώνα ως 

τις µέρες µας;  
5. Η δραστηριότητα της εταιρείας Κnοll International.  
6. Αναπτύξτε την εξέλιξη της καρέκλας Ν.14 του Thonet (Tovέ) µέσα από παραγωγικές και δοµικές 

ανάγκες.  
7. Τι εκφράζει η κατάτµηση του καθίσµατος  Ν.14 του Thonet (Τονέ);  
8. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι καθισµάτων ανάλογα µε τις ανάγκες που εξυπηρετούν;  
9. Ποια στοιχεία πρέπει να πάρει υπόψη του ο σχεδιαστής προκειµένου να προσδιορίσει το υλικό 

ενός καθίσµατος, τις διαστάσεις και τις κλίσεις του; 
10. Ένα σταθερό (όχι ρυθµιζόµενο) καλοσχεδιασµένο κάθισµα µε βάση την ανθρωποµετρία, σε τι 

ποσοστά επί τις % θα µπορούσε να καλύψει  ικανοποιητικά τις ανάγκες των καταναλωτών, 
αιτιολογήστε το. 

11. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα αντικείµενο προϊόν για να θεωρηθεί ότι ανήκει στον τοµέα 
του βιοµηχανικού σχεδιασµού;  

12. Όπως είναι γνωστό λόγω των βελτιωµένων συνθηκών διαβίωσης και της ιατρικής περίθαλψης οι 
άνθρωποι σήµερα ζουν περισσότερο από πριν. Ο σχεδιαστής ποιες παραµέτρους λαµβάνει 
υπόψη του στο σχεδιαστικό του έργο;  

13. Παραστήστε σχηµατικά, περιγράψτε και αναφέρετε τις εφαρµογές : ″ξεµορσαριστού συνδέσµου″, 
″συνδέσµου γωνίας µε καβίλια″, ″συνδέσµου γωνίας µισοχαρακτού″. 

14. Ποιους συνδέσµους πρέπει να χρησιµοποιήσεις για την κατασκευή πλήρους κουφώµατος 
παραθύρου (κάσα, τζαµλίκι, εξώφυλλα) - σχηµατική παράσταση και λεπτοµέρειες;  

15. Ποιους συνδέσµους πρέπει να χρησιµοποιήσεις για την κατασκευή πόρτας µασίφ µε νταµπλάδες 
(Σχηµ. παράσταση)  

16. Ποιους συνδέσµους πρέπει να χρησιµοποιήσεις για την κατασκευή αντιπροσωπευτικής καρέκλας 
µε ξύλινο σκελετό;  

17. Πώς υπολογίζουµε την πυκνότητα του ξύλου, µε κλασικό τρόπο;  
18. Πώς υπολογίζουµε την υγρασία του ξύλου µε κλασικό τρόπο;  
19. Πόση πρέπει να είναι η υγρασία του ξύλου που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στις παρακάτω 

κατασκευές.  
- έπιπλα  εσωτερικού χώρου 
- έπιπλα βεράντας  και έπιπλα υπαίθρου 
- παρκέττα 
- πόρτες και παράθυρα 
- στέγες 

20. Πώς υπολογίζουµε την υγρασία ισορροπίας (υ.ι)  ενός εργοστασίου επίπλων ή της αποθήκης 
ξυλείας και ξυλοπλακών ή της έκθεσης των επίπλων και πόσο πρέπει να είναι η υ.ι. του κάθε 
χώρου χωριστά; 
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21. Ποιες είναι οι εφαρµογές ενός υγροµέτρου ξυλείας και χώρου και πόσο απαραίτητο είναι σαν 
όργανο σε µια βιοτεχνία ξύλου;  

22. Πώς αντιµετωπίζεται στην πράξη το µειονέκτηµα της ρίκνωσης και διόγκωσης του ξύλου;  
23. Πώς γίνεται η φυσική ξήρανση πριστής ξυλείας;  
24. Πώς γίνεται η τεχνική ξήρανση ξυλείας µε θερµό και υγρό αέρα;  
25. Πώς γίνεται η άτµιση του ξύλου και για ποιους λόγους γίνεται;  
26. Πώς αντιµετωπίζουµε στην πράξη  ένα πάτωµα που προσβλήθηκε από ξυλοφάγα  έντοµα; 

Πώς αντιµετωπίζουµε στην πράξη ένα έπιπλο από µασίφ ξύλο δρυός που προσβλήθηκε από 
έντοµα;  

27.  Πώς συντηρούµε ένα παράθυρο ή εξωτερική πόρτα που βρέχεται και τα βλέπει ο ήλιος; Πώς 
συντηρούµε ξύλινες κατασκευές υπαίθρου (πέργκολες, τραπεζοπάγκοι, περιφράξεις κ.λ.π.);  

28. Πώς παράγεται ο διακοσµητικός καπλαµάς; 
29. Ποιες είναι οι συνθετικές ρητίνες που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή αντικολλητών και 

άλλων ξυλοπλακών (πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα καθεµιάς);  
30. Τι είναι, πώς παράγεται και που χρησιµοποιείται το σύνθετο ξύλο επιπλοποιίας από 

επικολλητούς καπλαµάδες;  
31. Τι είναι οι Μοριοσανίδες κατηγορίας Ε1; 
32. Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες, τις οποίες ελέγχουµε σε γυµνή µοριοσανίδα ή επενδεδυµένη 

όταν την αξιολογούµε ποιοτικά;  
33. Τι είναι οι µοριοσανίδες τύπου Ο.S.B. και ποιες είναι οι εφαρµογές τους;  
34. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των ινοσανίδων µέσης πυκνότητας (Μ.D.F.); Ποιοι είναι οι νέοι 

τύποι Μ.D.F. που κυκλοφορούν στην αγορά τελευταία και ποιες είναι οι εφαρµογές τους;  
35. Nα αναλύσετε τα στάδια παραγωγής, κατά βούληση, µιας σύγχρονης πολυθρόνας ή ενός 

σύγχρονου διθέσιου καναπέ, µε κρυφό ή εµφανή ξύλινο σκελετό και ταπετσαρία. 
(Απαιτούµενα υλικά, µηχανήµατα, είδος και σειρά εργασιών κατεργασίας και φινιρίσµατος).  

36. Ποια είναι τα απαραίτητα υλικά και τα στάδια παραγωγής µιας καρέκλας µε ξύλινο σκελετό; 
37. Ποια είναι τα απαραίτητα υλικά και τα στάδια παραγωγής ενός τραπεζιού µε ξύλινο σκελετό; 
38. Ποια είναι τα απαραίτητα υλικά και τα στάδια παραγωγής µιας βιβλιοθήκης από ξυλοπλάκες; 
39. Να αναφέρετε τις βασικές εφαρµογές της σβούρας.  
40. Πού εφαρµόζονται τα υψίσυχνα ρεύµατα και γιατί;  
41. Να αναφέρετε συγκεκριµένες περιπτώσεις επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών όπου 

χρησιµοποιείται η συγκολλητική περιθωρίων.  
42. Ποιος ο εξοπλισµός µε τον οποίο γίνεται η καµπύλωση του µασίφ ξύλου και τι δουλειά κάνει 

το κάθε µηχάνηµα; 
43.  Ποια είναι η σύγχρονη τεχνολογία µε την οποία γίνεται η επένδυση ξυλοπλακών µε 

θερµοπλαστικά φύλλα και η οποία διαδέχθηκε την τεχνολογία της πρέσσας µεµβράνης; 
44. Να αναφέρετε το είδος του δίσκου που χρειάζεται για να κοπεί : 

α) ξύλο κατά µήκος    
β) ξύλο εγκάρσια 
γ) γυµνή µοριοσανίδα – MDF 
δ) επενδεδυµένη µε καπλαµά µοριοσανίδα – MDF 
ε) επενδεδυµένη µε µελαµίνη µοριοσανίδα - MDF 

45. Ποια είναι τα βασικά µηχανήµατα που συνθέτουν ένα πλήρες εργαστήριο κατασκευής 
επίπλων από ξύλο µασίφ και ξυλοπλάκες;  
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46. Ποιες είναι οι εργασίες που µπορεί να γίνουν σε µια σβούρα µε αλλαγή κοπτικών και 
κεφαλών; (Να αναφέρετε παραδείγµατα). 

47. Τι είναι και που χρησιµοποιείται το µορσοτρύπανο και το πολυτρύπανο.  
48. Τι είναι και πού χρησιµοποιείται η «ξεµορσαρίστρα» και η σύνθετη «καβιλιέρα»;  
49. Ποιοι είναι οι τύποι λειαντικών µηχανών και πού χρησιµοποιείται ο καθένας;  
50. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι πρεσσών επιπλοποιϊας και ποιες είναι οι εφαρµογές τους; 
51. Με ποα µηχανήµατα γίνεται η παραγωγή των καµπύλων στοιχείων επίπλων από 

επικολλητούς καπλαµάδες; 
52. Τι εννοούµε µε τον όρο πλανιά - γωνιά και πως εφαρµόζεται στην πράξη. 
53. Όταν πλανίζουµε, για να πάρουµε επιφάνεια καλής ποιότητας, ποά δεδοµένα ελέγχουµε; 
54. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι µηχανών διάνοιξης οπών και ποιες είναι οι εφαρµογές του κάθε 

τύπου; 
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Κατάλογος ερωτήσεων οµάδας Β1  
 

1. Ποια είναι η συµβολή του P.Klee στις διατυπώσεις της αφηρηµένης τέχνης;  
2. Ποια σχέση συνδέει την προϊστορική µε τη µοντέρνα τέχνη;  
3. Να περιγράψετε ένα τυπικό κυκλαδικό ειδώλιο.  
4. Τι εκφράζει στην τέχνη ″ο φόβος του κενού″; 
5. Ποιο ρόλο παίζει η ποιότητα των υλικών στην καλλιτεχνική έκφραση; Να χρησιµοποιήσετε δυο 

συγκεκριµένα παραδείγµατα.  
6. Τι εκφράζει η µνηµειακότητα στην τέχνη; Να αναφέρετε συγκεκριµένο παράδειγµα.  
7. Τι εκφράζει -κατά τη γνώµη σας- η γεωµετρική τέχνη; Να εντοπίσετε διαχρονικά ανάλογες µορφές 

τέχνης.  
8. Πώς αντιλαµβάνεσθε την έννοια του µέτρου στην τέχνη;  
9. Μέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα να αποδώσετε την έννοια των όρων: κλασικό, 

κλασικιστικό, αντικλασικό.  
10. Πού οφείλεται ο συµβολικός χαρακτήρας της παλαιοχριστιανικής τέχνης; Να αναφερθούν τα 

σηµαντικότερα σύµβολα.  
11. Τι εκφράζει η διδιάστατη και τι η τρισδιάστατη φόρµα;  
12. Κάτω από ποιες επιδράσεις διαµορφώθηκε η αναγεννησιακή τέχνη;  
13. Να εντοπίσετε την ιδεολογική βάση της τέχνης των Ραφαήλ, Λ.Ντα Βίντσι και Μιχαηλάγγελου.  
14. Τι εξέφρασε ο µανιερισµός µέσα στο γενικότερο πλαίσιο των αναζητήσεων της Αναγέννησης;  
15. Ποιο πνεύµα διέπει την τέχνη του µπαρόκ;  
16. Ποιες τάσεις διακρίνονται στα πλαίσια του Νεοκλασικισµού και από ποιους αρχιτέκτονες 

εκπροσωπούνται; 
17. Τι εκφράζει ο ρεαλισµός σε σχέση µε τον ιµπρεσιονισµό;  
18. Τι είναι πουαντιγισµός; Να αναφέρετε έναν εκπρόσωπό του.  
19. Η συµβολή του Σεζάν στη διαµόρφωση της τέχνης του 20ου αιώνα.  
20. Ποια ρεύµατα της τέχνης του 20ου αι. αντέδρασαν στην υποκειµενικότητα της έκφρασης του 

υποσυνείδητου; 
21. Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι εκπρόσωποι του κυβισµού και ποιες οι ιδιαιτερότητες της 

καλλιτεχνικής τους έκφρασης; 
22. Τι εκφράζει το Dada κοι ποιος ο κυριότερος εκφραστής του; 
23. Ποια είναι η συµβολή του W.Kandinsky στις διατυπώσεις της αφηρηµένης τέχνης; 
24. Ποια είναι η συµβολή της οµάδας De Stijl στις διατυπώσεις της αφηρηµένης τέχνης; 
25. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός µεταµοντέρνου έργου τέχνης; 
26. Ποιες τάσεις διαµορφώνονται στη µοντέρνα γλυπτική και ποιοι οι σηµαντικότεροι εκπρόσωποι;  
27. Με ποια υλικά  κατασκευάζονταν και πώς διακοσµούνταν τα αιγυπτιακά έπιπλα  
28. Τι είναι η µαρκετερί και ποιες η µορφές της; 
29. Ποιες είναι -κατά τη γνώµη σας- και που οφείλονται οι διαφορές ανάµεσα στα στυλ Louis XIV και 

Louis XV; 
30. Ποιο είναι το πνεύµα του στυλ Empire; Πώς εκφράστηκε (φόρµες, υλικά διακόσµηση);   
31. Τι εκφράζει το στυλ Directoire; Mε ποιο άλλο στυλ πιστεύετε ότι µοιάζει; 
32. Σταθµοί στην ιστορία των αγγλικών επίπλων. 
33. Ποιες τάσεις διακρίνονται στο κίνηµα Arts and Crafts και πώς εκπροσωπούνται ; 
34. Ποιες έννοιες προσδιορίζουν το σχεδιασµό και ποιες τάσεις προκύπτουν από τις έννοιες αυτές;  
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35. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Art Nouveau; Πώς συνδέεται µε το γενικότερο πλαίσιο 
του fin de Siecle;  

36. Να σχολιάσετε τις καινοτοµίες που εισήγαγε το Μοντέρνο Κίνηµα στην Αρχιτεκτονική 
37. Πώς διαµορφώθηκε ο σχεδιασµός στις διάφορες χώρες της Ευρώπης µετά τον Α' Παγκόσµιο 

Πόλεµο;  
38. Ποια είναι η συµβολή του Φ.Λ.Ράιτ στον σχεδιασµό επίπλων; Να αναφέρετε χαρακτηριστικά του 

έπιπλα. 
39. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επίπλων του Τσ. Ρ. Μάκιντος σε σχέση µε αυτά των 

άλλων σχεδιαστών της Art Nouveau; Να αναφέρετε συγκεκριµένα παραδείγµατα. 
40. Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι σχεδιαστές επίπλων στη σχολή του Bauhaus και ποιες βασικές 

αρχές διέπουν το έργο τους; Παραδείγµατα. 
41. Ποιος εξέφρασε το µοντέρνο γαλλικό σχεδιασµό; Να αναφερθείτε στο έργο του γενικότερα. 
42. Ποια είναι η συµβολή του Α.-Αalto στην προώθηση του βιοµηχανοποιηµένου επίπλου;  
43. Να εξηγήσετε την εµφάνιση του στυλ Art Deco στη διάρκεια του Μεσοπολέµου.  
44. Πώς επηρέασε ο Β’ Παγκόσµιος πόλεµος τον βιοµηχανικό σχεδιασµό;  
45. Πώς επιβίωσαν οι µοντέρνες αρχές της σχολής του Bauhaus στη µεταµοντέρνα περίοδο; 
46. Να σχολιάσετε τρία χαρακτηριστικά έπιπλα του ιταλικού µεταπολεµικού σχεδιασµού. 
47. Τι είναι ο µινιµαλισµός; Ποια έπιπλα θα χαρακτηρίζατε µινιµαλιστικά; 
48. Σύµφωνα µε τις απόψεις του Καντίνσκυ, τι είναι το σηµείο; Αναπτύξτε ό,τι γνωρίζετε για το σηµείο. 

Πόσα είδη ευθείας γραµµής υπάρχουν κατά τον Καντίνσκυ και σε τι αντιστοιχούν στην 
ανθρώπινη φαντασία; 

49. Ποια διάκριση υπάρχει ανάµεσα στον όρο σύνθεση και στον όρο µοτίβο; 
50. Ποιος είναι ο ορισµός της συµµετρίας που δίνει η γεωµετρία; Με ποιους άλλους τρόπους έχουµε 

συµµετρία σε µια σύνθεση;  
51. Τι είναι ο άξων σε µια σύνθεση και πώς την καθορίζει;  
52. Τι υποδηλώνει η δοµή της µορφής των επίπλων των Shakers (Σέικερς); 
53. Τι είναι αυτό που κυριαρχεί στην σύνθεση της µορφής των επίπλων του H.Van de Velde;  
54. Ποιο είναι το κυρίαρχο σχήµα στη µορφοποίηση του καθίσµατος κόκκινο-µπλε του Rietvelt 

(Ρίτβελτ) και µε ποιο τρόπο τονίζεται η γραµµική διάσταση; 
55. Ποια συµπεράσµατα εξάγονται για τον κυκλαδικό πολιτισµό, µέσα από τη µελέτη του καθίσµατος 

του Αρπιστή της Κέρου (φόρµα, λειτουργία);  
56. Ποιες είναι οι σηµαντικότερες διαφορές ροµανικής και γοτθικής τέχνης; 
57. Να αναφερθείτε σε συγκεκριµένα είδη αρχαίων ελληνικών επίπλων τα οποία χρησιµοποιούνται 

µέχρι και σήµερα. Κύρια χαρακτηριστικά της διακόσµησής τους. 
58. Να συγκριθεί το αρχαίο ελληνικό  έπιπλο µε το ρωµαϊκό. 
59. Να προσδιορισθούν και να σχολιασθούν οι βασικές φόρµες, το υλικά και τα κυριότερα θέµατα µε 

τα οποία εκφράστηκαν οι διακοσµητικές τάσεις κατά τη βυζαντινή περίοδο. 
60. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη µορφή των επίπλων στον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα;  
61. Ποιες καινοτοµίες έφερε η Αναγέννηση ως προς τα υλικά και τις διακοσµητικές µεθόδους των 

επίπλων σε σχέση µε το Μεσαίωνα; 
62. Η συµβολή  του Α. Μπουλ στη µορφολογία του επίπλου. 
63. Η χρήση του κόντρα-πλακέ στο µοντέρνο έπιπλο. 
64. Σε ποια υλικά οφείλεται η µεταπολεµική ανάπτυξη του επίπλου; Να αναφερθείτε σε συγκεκριµένα 

παραδείγµατα. 
65. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ χειροποίητου και βιοµηχανικά παραγόµενου χρηστικού αντικειµένου;  
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66. Τι διακρίνει κανείς στον αρχαίο Ελληνικό κλισµό; Πώς είναι µορφοποιηµένα το στοιχεία-µέλη του 
καθίσµατος; Ποια είναι η δοµή του; 

67. Πώς εξηγείται κατά τον Rietveld (Ρίτβελτ) το κυρτό σχήµα του ποδιού στο κάθισµα Louis ΧV (Λουί 
Κένζ).  

68. Πώς ονοµάζεται το σχέδιο του H.Van de Velde, και τι προσπαθούσε να εκφράσει; 
69. Ποια ερευνητική µεθοδολογία ακολουθείται για την άντληση πολιτισµικών στοιχείων από το 

παρελθόν και πώς αυτά εντάσσονται στον σύγχρονο σχεδιασµό επίπλου; 
70. Είναι εφικτό ένα σύγχρονο έπιπλο να έχει µνήµες από την παράδοση και πώς µπορεί αυτό να 

επιτευχθεί; 
71. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για να δώσουµε ένα εικαστικό µήνυµα: η αναπαράσταση, ο 

συµβολισµός,  η αφαίρεση. Σε µια αναπαραστατική εικόνα µπορείς να συναντήσεις και τα τρία 
στοιχείο; Ποια είναι κατά τη γνώµη σος τα γνωρίσµατα του καθενός και ποιο θα σας εξέφραζε; 
(∆ώστε ένα παράδειγµα στο καθένα, εποχής-περιόδου - κινήµατος).  

72. Ποιος είναι ο τρόπος της παρουσίασης του σχεδιαστικού έργου και µε ποια µεθοδολογία το 
υποστηρίζετε; Ποια είναι τα απαραίτητο σχέδια για να γίνει αντιληπτό ένα αντικείµενο;  

73. Πώς οργανώνεται ένα τµήµα ποιοτικού ελέγχου σε µια βιοµηχανία επίπλων; 
74. Τι είναι ποιοτικός έλεγχος. Τι είναι πρότυπο. Τι είναι σήµα ποιότητας 
75. Πώς κάνουµε στη πράξη, σε µια βιοµηχανία επίπλων τον ποιοτικό έλεγχο των κάτωθι προϊόντων: 

α) πριστής ξυλείας οξυάς για σκελετά επίπλων  β) πριστής ξυλείας σουηδικής πεύκης για 
κατασκευή παραθύρων γ) γυµνής µοριοσανίδας την οποία θα τεµαχίσουµε και θα επενδύσουµε 
οι ίδιοι και στις επιφάνειες και στα σόκορα;  
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Κατάλογος ερωτήσεων οµάδας Β2  
 

1. Τι είναι τα υδατικά βερνίκια Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους. 
2. Τι είναι :α/ η µονταριστική βίδα, β/ το βαρελάκι;  
3. Τι είναι τα 'µίλια': Πόσους τύπους έχουµε και πώς λειτουργούν; 
4. Τι γνωρίζετε για τον µεντεσέ τύπου 'ραπτοµηχανής' και ποιες είναι οι εφαρµογές του;  
5.  Ποιους τρόπους ανοίγµατος πορτών γνωρίζετε; Κάνετε ένα ενδεικτικό σκαρίφηµα για κάθε τύπο 

ανοίγµατος. Να αναφέρετε ένα υλικό σύνδεσης που θα χρησιµοποιήσετε για κάθε άνοιγµα.  
6. Τι είναι οι εξωτερικές κλειδαριές ή ″κουτιαστές″; Να αναφέρετε αν τις προτιµάτε ή όχι στις 

κατασκευές σας και γιατί. 
7. Σχεδιάζετε ένα έπιπλο (π.χ. ντουλάπι) µε πόρτα από κρύσταλλο. Ποιους µεντεσέδες µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε για την στήριξη της κρυστάλλινης πόρτας; 
8. Ποια πoλυµερή θα χρησιµοποιούσατε για τη δηµιουργία επίπλου ή τµήµατος αυτού; Αιτιολογήστε 

την απάντησή σας.  
9. Τι είναι το µάσκουλο ή γύφτικος στροφέας; Πού χρησιµοποιείται και πώς τοποθετείται στην 

κατασκευή; 
10. Από τους τύπους µεντεσέδων που γνωρίζετε, ποιόν τύπο Θα χρησιµοποιούσατε για τη στήριξη 

της πόρτας ενός ντουλαπιού κουζίνας; Να αναφέρετε του λόγους που σας οδηγούν στην επιλογή 
του τύπου µεντεσέ που προτείνετε. 

11. Τι είναι οι ″σπανιολέτες″ και πού χρησιµοποιούνται; 
12. Τι είναι τα κουµπάσα; Να αναφέρετε τουλάχιστον 3 διαφορετικούς τύπους κουµπάσου. 
13. Σχεδιάζετε µια συρταριέρα γραφείου. Να αναφέρετε όλα τα συµπληρωµατικά υλικά  (µεταλλικά 

και µεταλλοπλαστικά) που θα χρησιµοποιούσατε στη  σχεδίαση και κατασκευή αυτής της 
συρταριέρας. 

14. Σε ποιες από τις γωνίες που αναφέρονται : α)γωνία 30, β)γωνία 45, γ)γωνία 60, είναι δυνατή  η 
σύνδεση δυο επιφανειών µε τα φυράµια; 

15. Ποια είδη ξυλοδεσιών υπάρχουν ανάλογα µε τον τρόπο συνδεσµολογίας ; α/σε µήκος, β/ σε 
πλάτος, γ/ σε διασταύρωση. 

16. Περιγράψτε από ποιες φάσεις σχεδιασµού πρέπει να περάσει ένα έπιπλο, ποιες πλευρές πρέπει 
να δείξουµε (π.χ. κάτοψη, όψη) σε ποιες κλίµακες γίνεται και ποια άλλα στοιχεία είναι απαραίτητα 
σε σχέση µε τον σχεδιασµό του και τον καθορισµό της τεχνολογίας παραγωγής του. 

17. Με κριτήριο την ενσωµάτωση στο λειτουργικό κόστος, το κόστος-έξοδο διακρίνεται σε δύο είδη. 
Ποια είναι αυτά, Να αναφέρετε παραδείγµατα κάθε είδους. , 

18. Ποιοι είναι οι «συντελεστές κόστους» ή ποια είναι τα στοιχεία που αποτελούν το κόστος;  
19. Τι είναι κοστολόγηση, ποιες µεθόδους κοστολόγησης γνωρίζετε, ποιες οι διαφορές τους; 
20. Ποια µηχανήµατα χρησιµοποιούνται σε ένα εργοστάσιο επίπλων που παράγει αφενός πορτάκια 

κουζίνας και αφετέρου καρέκλες; 
21. Ποια ξυλοδεσιά είναι η πλέον κατάλληλη για τη συνδεσµολογία συρταριών επίπλων; 
22. Να αναφέρετε τους τρόπους και τα υλικά συνδεσµολογίας α/ επίπλων σε 'σκελετά', β/ επίπλων 

″κιβώτια″. 
23. Τι είναι κοστολόγηση και ποιες µέθοδοι κοστολόγησης υπάρχουν; 
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Κατάλογος ερωτήσεων οµάδας Β3 
 

1. Ποια ονοµάζουµε σύνθετα µηχανήµατα; Να αναφέρετε ορισµένα παραδείγµατα σύνθετων 
µηχανηµάτων για παραγωγή συγκεκριµένων επίπλων. 

2. Τι εργασίες εκτελεί και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σύνθετου µηχανήµατος σβούρα-δίσκος; 
3. Τι γνωρίζετε για το σύνθετο µηχάνηµα εγκάρσιας τοµής και διάνοιξης οπών (τι εργασίες κάνει, 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και πού χρησιµοποιείται;. 
4. Από τα εγχώρια και τα τροπικά είδη ξύλου, Να αναφέρετε ποια είναι τα καταλληλότερα και πιο 

εύχρηστα ώστε να γίνουν ξυλόγλυπτα. 
5. Σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο (µεγέθους βιοτεχνίας) ποια µηχανήµατα είναι κατά τη γνώµη σας 

απαραίτητα; 
6. Τι εργασίες εκτελεί ένα πολυτρύπανο και ποια είναι η απόσταση µεταξύ των τρυπανιών;  
7. Ποιες είναι οι εργασίες που εκτελούνται µε τις συγκολλητικές µηχανές; 
8. Πώς µπορούµε να παράγουµε καµπυλωτό ξύλο χωρίς να το ατµίσουµε; 
9. Να αναφέρετε τις εργασίες που µπορούν να γίνουν από µια ραµποτέζα. 
10. Να αναφέρετε τις τρεις τοµές του ξύλου καθώς και τα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά που είναι 

ορατά µε γυµνό µάτι. 
11. Να αναφέρετε τα είδη των τεµαχιστικών µηχανών. 
12. Ποιες είναι οι µέθοδοι πρίσεως του ξύλου; 
13. Ποιες είναι οι βασικές κεφαλές κατεργασίας που µπορεί να φέρει µια διπλή συγκολλητική και τι 

εργασίες µπορεί να εκτελέσει; 
14. Να αναφέρετε τις βασικότερες µηχανές που υπάρχουν σε µια µονάδα παραγωγής ξύλινων 

επίπλων, στα τµήµατα: α/ επιφανειών, β/ µασίφ, γ/ λούστρων, δ/ ταπετσαρίας. 
15. Ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι µοριοσανίδες;  
16. Ποιες είναι οι µέθοδοι παραγωγής ξυλόφυλλων και που χρησιµοποιούνται τα ξυλόφυλλα που 

παράγονται από κάθε µέθοδο;  
17. Ποια είναι το πλεονεκτήµατα της ινοσανίδος µέσης πυκνότητας; 
18. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες στις κόλλες που χρησιµοποιούµε στα ξύλα 

και στα προϊόντα τους;  
19. Ποιες µεταλλικές επιφάνειες κινδυνεύουν περισσότερο από την οξείδωση (σκουριά).  Τρόποι 

προστασίας.  
20. Να αναφέρετε τα συνδετικά (µεταλλικά ή µεταλλοπλαστικά) : µόνιµης σύνδεσης, λυόµενης 

σύνδεσης  
21. Ποιοι λόγοι θα καθόριζαν την επιλογή από εσάς ενός συνδετικού : µόνιµου, λυόµενου, χωνευτού, 

εξωτερικού  
22. Τι είναι τα πλαστικά φύλλα επικάλυψης των ξυλοπλακών (γνωστά σαν µελαµίνες) και σε ποιες 

κατηγορίες διακρίνονται; 
23. Τι είναι και πού χρησιµοποιούνται οι κόλλες ″Hot melt″; Τι είναι και πού χρησιµοποιούνται οι 

άσπρες κόλλες (οξικός πολυβινυλεστέρας ή PVA).  
24. Ποιες κόλλες χρησιµοποιούνται για επικόλληση ταινίας PVC; Τι γνωρίζετε για τις κόλλες επαφής 

(νεοπρενίου, λαστιχόκολλες); 
25. Τι γνωρίζετε για τις εποξειδικές κόλλες; 
26. Σε τι µπορεί να οφείλεται µια συγκόλληση κακής ποιότητας; 
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27. Πώς γίνεται ο αποχρωµατισµός του ξύλου; 
28.  Τι είναι η συγκολλητική περιθωρίων και ποιες είναι οι εφαρµογές της (για καπλαµά, PVC, 

µασιφιερα)  
29. Τι είναι η φρέζα και ποιες είναι οι εφαρµογές της.  
30. Ποια είναι η τεχνολογία παραγωγής καµπύλων στοιχείων επίπλων από επικολλητούς 

καπλαµάδες;  
31.  Ποια είναι τα υλικά και η τεχνολογία παραγωγής επίπλων ταπετσαρίας; (π.χ. διθέσιος καναπές ή 

πολυθρόνα τύπου µπερζιέρα).  
32. Ποια είναι τα µέσα λείανσης και πού χρησιµοποιείται το καθένα ;  
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Κατάλογος ερωτήσεων οµάδας Γ 1 
 

1. Τι ονοµάζουµε φθορά κατεργασίας τι ονοµάζουµε φθορά κοπής και από ποιους παράγοντες 
επηρεάζεται; 

2. Πώς οργανώνεται ένα τµήµα ποιοτικού ελέγχου σε µια βιοµηχανία επίπλων;  
3. Σε ένα ξύλινο έπιπλο από µασίφ ξύλο, πώς µπορούµε να µετρήσουµε τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται λόγω της υγροσκοπικότητας και της ανισοτροπίας του ξύλου;  
4. Ποιες πληροφορίες πρέπει να έχουν το έντυπα εντολές παραγωγής, ώστε να µην αφήνουν 

απορίες και ερωτηµατικά στους χειριστές των µηχανών, και να συντελούν γενικά στη γρήγορη και 
σωστή επεξεργασία των εξαρτηµάτων; 

5. Ποιο τύπο µηχανήµατος πρίσης θα επιλέγατε για την ξυλεία από δρύ ή άλλων πολύτιµων 
δασοπονικών υλών και γιατί;  

6. Ποιες βασικές εργασίες µπορεί να γίνουν σε µια πριονοκορδέλα; Τι εννοούµε όταν λέµε 
«εξηντάρα πριονοκορδέλα»; 

7. Ποια µηχανήµατα χρησιµοποιούνται στην ξυλογλυπτική; 
8. Ποιος είναι ο ρόλος των οργανικών επικαλύψεων, ποιος ο ρόλος της ρητίνης και του διαλύτη;  Να 

αναφέρετε τρόπους σχηµατισµού του φιλµ. 
9. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι των οργανικών επικαλύψεων που αφορούν τη συνολική προστασία 

του ξύλου.  
10. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι ιδιότητες των χρωµάτων; β/ Ποιες ιδιότητες κατά την άποψή 

σας -ενδιαφέρουν περισσότερο κατά την εφαρµογή µιας επικάλυψης; γ/ Ποιες είναι οι ιδιότητες 
του ξηρού φιλµ; Να αναφέρετε τρόπους που µπορούν να ελεγχθούν. 

11. Ποιους τρόπους βαφής θα επιλέγατε και γιατί προκειµένου να βάψετε: α/ ∆ιάφορα αντικείµενα µε 
µεγάλα ανοίγµατα, β/ Μεταλλικά αντικείµενα, γ/ Αν η παραγωγή σας είναι µεγάλη και απαιτούνται 
συνεχείς βαφές; 

12. Σε ποιες αιτίες µπορεί να αποδοθεί µια ανεπιτυχής συγκόλληση; α/ Σε σύνδεση µε µόρσο, β/ Σε 
σύνδεση µε καβίλιες, γ/ Σε επένδυση καπλαµά πάνω σε µοριοσανίδα;(Μ) 

13. Μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της εργασίας βάψιµο µε βερνίκια. 
14. α/ Ποια είναι τα χαρακτηριστικά καλής ποιότητας  για ξυλεία οξιάς επιπλοποιίας και σουηδικής 

ξυλείας; β/ Τι ποιότητες σουηδικής ξυλείας κυκλοφορούν στην Ελλάδα; 
15. α/  Ποιες είναι οι επιπτώσεις των οργανικών επικαλύψεων στην υγεία αλλά και στο περιβάλλον; β/ 

Ποια µέτρα προστασίας πρέπει να παίρνονται απαραίτητα από τους εργαζόµενους; 
16. Τι είναι «ποιοτικός έλεγχος» και πώς εφαρµόζεται; 
17. Ποιες είναι οι βασικές κεφαλές επεξεργασίας, που µπορεί να φέρει µια διπλή τετραγωνιστική 

µηχανή και τι εργασίες µπορεί να εκτελέσει; 
18. Πώς κάνουµε στην πράξη σε µια βιοµηχανία επίπλων τον ποιοτικό έλεγχο των κάτωθι προϊόντων; 

α/ πριστής ξυλείας οξιάς για σκελετά επίπλων, β/ γυµνής µοριοσανίδας την οποία θα 
τεµαχίσουµε και θα επενδύσουµε στις επιφάνειες και στο σόκορο; 

19. Τι διαφορές παρατηρούνται ανάµεσα στο πρώιµο και στο όψιµο ξύλο; 
20. Τεµάχιο ξύλου µε υγρασία 0% έχει βάρος 95γρ. και όγκο 105 κυβ.εκ. Ποια είναι η πυκνότητά του 

και πιο ελληνικό ξύλο θα µπορούσε να είναι; 
21. Ένα καπάκι τραπεζιού έχει διαστάσεις 100εκ. πλάτος και 200εκ. µήκος και αποτελείται από 

σανίδια πεύκης (τοποθετηµένα παράλληλα µε τη µεγάλη διάσταση) εφαπτοµενικής τοµής µε 
υγρασία 30%. Τι θα συµβεί όταν η υγρασία στο καπάκι µειωθεί στο 15% και µετά στο 7, 5 %;  
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22. Ποια είναι τα σφάλµατα της δοµής του ξύλου και πού κυρίως οφείλονται αυτά; 
23. Να αναφέρετε τουλάχιστον 3 πλεονεκτήµατα από τη χρήση των υδατοδιαλυτών βερνικιών.  
24. Ποια είναι η χρησιµότητα των διαλυτών χρωµάτων; Να αναφέρετε τους κινδύνους που µπορούν 

να προκύψουν από την χρήση διαλυτών στην : α/ ανθρώπινη υγεία, β/ στο άµεσο περιβάλλον, γ/ 
στο ευρύτερο περιβάλλον. 

25. Τι είναι φυσική και τι συνθετική κόλλα; Τι είναι θερµοσκληρυνόµενες και τι θερµοπλαστικές 
κόλλες; 

26. α/ Περιγράψτε λεπτοµερώς όλα τα στάδια βαφής µιας ξύλινης επιφάνειας. β/ Να αναφέρετε τους 
τρόπους επαναβαφής ενός επίπλου. 

27. Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των χρωµάτων ποιες ιδιότητες εξετάζονται; 
28. Ποια βασική αρχή πρέπει να τηρούµε στη µηχανική κατεργασία των ξύλινων επίπλων;  
29. Τι είδους κορδέλα (ταινιοπρίονο) χρησιµοποιούµε για το σχίσιµο χονδρών σανίδων και τι είδους 

για το ξεγύρισµα; 
30. Ποια η γωνία κοπής σε µια κορδέλα (ταινιοπρίονο) για εύκολη και γρήγορη κοπή;  
31. Πώς ονοµάζεται η εργασία πλανίσµατος  ενός ξυλοτεµαχίου για τον σχηµατισµό ορθής γωνίας;  
32. Τι λέγεται έκκαµψη ή κοινώς τσαπράζε και σε τι εξυπηρετεί;  
33. Ποιους κανόνες ασφαλείας πρέπει να τηρούµε κατά την εργασία σε µια πριονοκορδέλα; 
34. Ποιες είναι οι φάσεις της κατεργασίας του ξύλου για την επιπλοποιία; 
35. Ποια είναι τα µηχανήµατα καµπύλωσης του ξύλου και µε τι τρόπο λειτουργούν;  
36. Ποια είναι τα απαραίτητα υλικά και τα στάδια παραγωγής ενός παραθύρου (για το κάθε τµήµα 

χωριστά το είδος εργασιών και το είδος του µηχανήµατος κατεργασίας). 
37. Ποια είναι τα απαραίτητα υλικά και τα στάδια παραγωγής µιας πρεσσαριστής πόρτας και µιας 

πόρτας µασίφ µε νταµπλάδες; 
38. Αναλύστε τα στάδια παραγωγής, κατά βούληση, µιας σύγχρονης πολυθρόνας ή ενός σύγχρονου 

διθέσιου καναπέ, µε κρυφό ή εµφανή ξύλινο σκελετό και ταπετσαρία. (απαιτούµενα υλικά, 
απαιτούµενα µηχανήµατα, είδος και σειρά εργασιών κατεργασίας και φινιρίσµατος). 

39. Με ποιο τρόπο γίνεται η λείανση καµπύλων και στρόγγυλων ξύλινων στοιχείων επίπλων; 
40. Πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα βαφών νερού και βαφών διαλυτικού. 
41. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των βερνικιών πολυουρεθάνης και βερνικιών νιτροκυταρίνης. 
42. Ποια ιδιότητα προσδίδει στο βερνίκι η προσθήκη παραφίνης; 
43. Ποια είναι τα στάδια φινιρίσµατος : α/ Ενός γραφείου από επιφάνειες MDF , επενδεδυµένου µε 

καπλαµά δρυός, β/ Μιας καρέκλας από µασίφ ξύλο οξιάς µε καµπύλα στοιχεία ποδιών 
τραβερσών κλπ (λεπτοµέρειες επίπλου  κατά βούληση); 

44. Για ποιους λόγους βάφουµε το ξύλο επίπλων; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των βαφών 
διαλυτικού; 

45.  Πότε αποχρωµατίζουµε το ξύλο και µε ποιο τρόπο;  
46. Ποιες είναι οι βασικότερες πηγές κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των  εργαζοµένων στην 

επιπλοποιία; 
47. Τι γνωρίζετε για το θόρυβο ως πηγή κινδύνου για την υγεία του εργαζοµένου σε µονάδα ξύλου-

επίπλου; 
48.  Ποιες ιδιότητες ξύλου επηρεάζουν τους χειρισµούς φινιρίσµατος και µε ποιο τρόπο;  
49.  Τι περιλαµβάνει ο ποιοτικός έλεγχος που πραγµατοποιείται από εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου 

επίπλων;  
50. Πώς ελέγχεται ποιοτικά η ανθεκτικότητα της επιφάνειας επίπλων έναντι επίδρασης υψηλών 

θερµοκρασιών υγρών και µηχανικής αποτριβής; 
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Κατάλογος ερωτήσεων οµάδας ∆1 
 

1. Πότε συµφέρει σε µια επιχείρηση να βελτιώσει ένα παλιό προϊόν αντί να αναπτύξει ένα νέο; 
2. Ποια νέα προϊόντα θα µπορούσαµε να περιµένουµε να αναπτυχθούν το 2000; Να αναφέρετε δύο-

τρία κατά την κρίση σας.  
3. Ποια είναι η διάκριση µεταξύ 'µεγάλης σειράς' και 'µικρής σειράς' και πώς αυτή καθορίζεται; 
4. ∆ώστε ένα ιστορικό παράδειγµα στο οποίο να διακρίνεται η σύνδεση της εµπορικής αξίας του 

αντικειµένου µε τον τρόπο της παραγωγικής διαδικασίας. Πώς ερµηνεύεται αυτό στην µορφή του 
αντικειµένου;  

5. Τι είναι η αύξηση της παραγωγικότητας; 
6. Τι είναι ο συντελεστής παραγωγής κεφαλαίου και τι η περιουσία µιας επιχείρησης; 
7. Ποιος ο φορέας τυποποίησης στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι αντίστοιχοι της Ευρώπης και ποιοι 

διεθνώς; 
8. Ποια είναι το πλεονεκτήµατα που µας προσφέρει µια λυόµενη κατασκευή; 
9. Πόσο και πού επηρεάζουν στο σχεδιασµό µας ο τρόπος παραγωγής και προώθησης ενός 

επίπλου;  
10. Ποιες κατηγορίες µέσων διαφήµισης γνωρίζετε; 
11. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά σηµεία του διαφηµιστικού µηνύµατος; 
12. Ποια είδη διαφήµισης έχουµε; 
13. Ποια η σχέση του προϋπολογισµού παραγωγής µε τον προϋπολογισµό πωλήσεων; 
14. Αναφερόµενοι στην διαφήµιση: α/ ποια είναι η σηµασία της; β/ ποια θεωρείς επιχειρήµατα υπέρ 

αυτής;  
15. Τι είναι τυποποίηση, τι είναι πρότυπο, τι είναι κανονισµός. 
16. Τι είναι «σήµα ποιότητας» και «πιστοποιητικό ποιότητας»; 
17. Πώς οργανώνεται ένα εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σε µια βιοµηχανία επίπλων. 
18. Τι είναι το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας Ι.S.O. 9.000; Τι πρέπει να κάνει µια επιχείρηση για να 

πάρει το I.S.O. 9.000.  
19. Ποια είναι τα προστατευτικά µέτρα για πρόληψη ανθυγιεινών επιδράσεων από κατεργασία ξύλου; 
20. Έστω ότι οργανώνεται τον ποιοτικό έλεγχο σε µονάδα παραγωγής καρέκλας από µασίφ ξύλο 

οξυάς. Ποια είναι ακριβώς τα σηµεία ελέγχου ποιότητας, από την αποθήκη πρώτων υλών, τα 
στάδια παραγωγής µέχρι και το τελικό προϊόν συσκευασµένο, έτοιµο για διάθεση στην αποθήκη; 
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