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1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) 
 
 O κάτοχος ∆ιπλώµατος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Ηχολήπτης» έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και 

επαγγελµατικές τάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτηµένες ή µη εργασίες 
[ραδιοφωνικούς σταθµούς, τηλεοπτικά κανάλια, studios ηχογραφήσεων, κέντρα διασκέδασης, κλπ]. 

 Ο Ηχολήπτης είναι ένα ειδικευµένο άτοµο το οποίο έχει ανεπτυγµένη την αισθητική της ισορροπίας 
των υπό µίξη ήχων. Έχει γνώσεις λειτουργίας - χειρισµού όλων των τύπων µικροφώνων, τραπεζών 
µίξης και άλλων ηλεκτρονικών µετατροπέων του ήχου που χρησιµοποιούνται σήµερα στην ηχοληψία 
για δισκογραφία, συναυλιακές εκδηλώσεις, ραδιοφωνία, ηχοληψία - µοντάζ για φιλµ, τηλεόραση, 
διαφήµιση κλπ. Γενικά θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής: 

 
 1.1 Ηχοληψiα σε δισκογραφικά studios. 
 Eπιλογή - τοποθέτηση µικροφώνων. 
 Χρήση CUES για ενδοσυνεννόηση µουσικών - πολλαπλές µίξεις. 
 Πολυκαναλική ηχογράφηση. 
 Ηχογράφηση play backs οργάνων. 
 Φωνοληψία. 
 Τελική µίξη µε χρήση περιφερειακών effects 
 Μοντάζ masters. 
 
 1.2. Hχοληψία συναυλιακών εκδηλώσεων 
 Επιλογή συστήµατος ενίσχυσης ανάλογα τους χώρους. 
 Επιλογή τοποθέτηση µικροφώνων. 
 Μίξη monitors µουσικών. 
 Ανάλυση ισοστάθµιση ηχείων. 
 Front house mix µε χρήση περιφερειακών effects. 
 Mobile πολυκαναλικής ηχογράφησης. 
 
 1.3. Χειριστής ραδιοφωνικού studio 
 Ζωντανές και ηχογραφηµένες εκποµπές . 

Χρήση περιφερειακών µηχανηµάτων τζινγκλιέρες, cd’ s turntables, music cues, combressors - 
exciters κλπ. 

 Ηχογράφηση «in house» διαφηµιστικών παραγωγών. 
 
 1.4. Ηχοληψία για φιλµ - τηλεόραση - jingles 
 Location recording - χρήση µικροφώνων µε γερανούς. 
 Σύγχρονη ηχογράφηση - συστήµατα συγχρονισµού. 
 Χρήση περφορέ. 
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 Μίξη - µοντάζ. 
 Χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για ηχογράφηση µοντάζ - µίξη. 
 
 1.5. Mastering - Cutting 
 Xρήση αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας για mastering. 
 Ψηφιακό editing. 
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2. Aνάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 2.1 Audio 1  
 Γνωρίζει την θεωρία της εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, συγκεκριµένα γνωρίζει: 
• Για την λήψη του ήχου - τα  µικρόφωνα. Τους τύπους των µικροφώνων - ανάλυση (αρχές 

λειτουργίας). 
• Για την εγγραφή του ήχου. 
• Τα µηχανικά µέρη των αναλογικών µαγνητοφώνων. 
• Τα ηλεκτρονικά µέρη των αναλογικών µαγνητοφώνων. 
• Τις κεφαλές των αναλογικών µαγνητοφώνων. 
• Τα κασετόφωνα των αναλογικών µαγνητοφώνων. 
• Τα µηχανικά και ηλεκτρονικά µέρη των ψηφιακών µαγνητοφώνων. 
• Τις κεφαλές των ψηφιακών µαγνητοφώνων. 
• Την αρχή λειτουργίας των αναλογικών δίσκων. 
• Την εξέλιξη των αναλογικών δίσκων µέχρι σήµερα. 
• Τους αναπαραγωγούς αναλογικών δίσκων [pick up]. 
• Τις κεφαλές των αναπαραγωγών αναλογικών δίσκων [pick up]. 
• Tην αρχή λειτουργίας των ψηφιακών δίσκων. 
• Την εξέλιξη των ψηφιακών δίσκων [C.D. - Mini disk κλπ.]. 
• Tην αρχή λειτουργίας των ψηφιακών µαγνητοφώνων κασέτας [DAT]. 
• Tην λειτουργία εγγραφής και αναπαραγωγής σε σκληρό δίσκο υπολογιστού. 
• Τα συστήµατα και τις αρχές λειτουργίας αναπαραγωγής του ήχου. 
• Για τα ηχεία και τους διαφόρους τύπους. 
• Το θεωρητικό µέρος των ηλεκτροδυναµικών ηχείων. 
• Για την κονσόλα του ήχου - γενική περιγραφή και τον τρόπο λειτουργίας της. 
 
 2.2 Μουσική ανάλυση 1 
 Πρέπει να δύναται να αναγνωρίζει : 
• Τους ήχους των κυριοτέρων µουσικών οργάνων της ορχήστρας. 
• Να αναλύει και επεξηγεί τα διαφορετικά είδη µουσικής [προκλασσική - κλασσική - νεοκλασσική - 

δωδεκάφθογγο, jazz - fussion - pop - funk - rap - techno κλπ]. 
• Τα διαφορετικά είδη ελληνικής µουσικής, ρεµπέτικο, pop - έντεχνο - λαϊκό κλπ. 
• Να αναλύει και επεξηγεί την φόρµα µουσικών συνθέσεων [εισαγωγή - κουπλέ - refrain - γέφυρες - 

solo κλπ]. 
• Τα µουσικά όργανα που παίζουν τα κοµµάτια, την ενορχηστριτική εξέλιξη, τις µουσικές ιδιορυθµίες 

[φόρµα - ρυθµός]. 
• Τις διαφορετικές τεχνικές ηχογράφησης, µίξης και τεχνικών χρήσης περιφερειακών effects στη 

σύγχρονη δισκογραφία. 
 
 2.3 Ακουστική 1 
 Γνωρίζει τις βασικές αρχές ακουστικής και του ήχου, συγκεκριµένα γνωρίζει: 
• Τον ήχο ως φαινόµενο στη φύση. 
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• Τα χαρακτηριστικά του ήχου [διάδοση κλπ]. 
• Το µέσον [διάδοση κλπ]. 
• Για την συχνότητα του ήχου. 
• Την ακουστική πίεση. 
• Το φαινόµενο Doppler. 
• Το ανθρώπινο αυτί ως µέσο αντίληψης του ήχου. [RT]. 
• Για την παραγωγή του ήχου. 
• Τα µουσικά όργανα και ανάλυση των ηχητικών πηγών [format κλπ]. 
• Την ανάλυση των χώρων αναπαραγωγής της µουσικής. 
α. Συναυλιακοί χώροι [ανοικτοί - κλειστοί]. 
β. Control rooms. 
• Η ανάλυση των χώρων εγγραφής ήχου. 
α. Studio. 
β. Συναυλιακοί χώροι (ανοικτοί - κλειστοί). 
γ. Λοιποί εξωτερικοί χώροι. 
 
 2.4 Θεωρία της µουσικής 1 
 Γνωρίζει τα βασικά από τη θεωρία της µουσικής και συγκεκριµένα: 
• Σηµειογραφία. 
• Γνώµονες. 
• Κλειδιά. 
• Φθογγόσηµα. 
• Νότες. 
• Αξίες. 
• Παύσεις. 
• Μέτρα απλά. 
• Σύνθετα , ρυθµός. 
• Ρυθµική αγωγή [4/4, 3/4, 7/8 κλπ]. 
• Μείζονες και ελάσσονες κλίµακες. 
• ∆ιαστήµατα. 
•  Συγχορδίες. 
• Χρωµατισµοί. 
 
 2.5 Ιστορία της µουσικής 
 Για την ιστορία  της µουσικής γνωρίζει: 
• Την ιστορία  της µουσικής από τον Μεσαίωνα µέχρι το Μπαρόκ και από την κλασσική περίοδο έως 

σήµερα. 
• Συσχετισµό των χαρακτηριστικών κάθε περιόδου µε δραστηριότητες συγγενών τεχνών. 
• Έχει ακουστικά παραδείγµατα µουσικής αρχαίων πολιτισµών. 
• Γρηγοριανοί ύµνοι - πολυφωνική µουσική - λαϊκή µουσική στον Μεσαίωνα - Αναγέννηση. 
• Μπαρόκ: όπερα - ορατόριο. 
• Μπαρόκ : κονσέρτα και overtime - Χορωδιακό. 
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• J.S. Bach - G.F. Hentel. 
• Κλασσική περίοδος - Μπετόβεν κτλ. 
• Μετακλασσική. 
• Ιταλική - Γαλλική - Γερµανική - Αυστριακή σχολή. 
• ∆ωδεκάφθογγο - Jazz - Σύγχρονη σκηνή. 
 
 2.6 Ηλεκτρονικά 
 Για την ρύθµιση και χειρισµό των ηλεκτρακουστικών συστηµάτων που χρησιµοποιεί γνωρίζει τις 

βασικές αρχές της ηλεκτρονικής και συγκεκριµένα: 
• Τα εξαρτήµατα των ηλεκτρονικών συσκευών. 
• Την θεωρία κυκλωµάτων σε γυµνασιακό επίπεδο. 
• Τους νόµους του ΟΗΜ, KIRKHOFF κλπ. 
• Ανάλυση κυκλωµάτων σε συνεχές ρεύµα. 
• Ανάλυση κυκλωµάτων σε εναλλασσόµενο ρεύµα. 
 2.6.1 Αναλογικά 
• Βαθµίδες ενίσχυσης µε: 
 α. Transistors. 
 β. Operational Amps. 
• Φίλτρα HP/LP/BP 
 α. Παθητικά. 
 β. Ενεργά. 
• Το V.C.A. - εφαρµογές. 
 2.6.2 Ψηφιακά 
• Μετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό. 
• Επεξεργασία του ψηφιακού συστήµατος. 
• Λογικά κυκλώµατα Budean Algebra. 
 2.6.3 Eφαρµογές 
• Βασικά αναλογικά και ψηφιακά κυκλώµατα στον ήχο. 
 
 2.7 Βιοµηχανία µουσικής 
 Για το πως λειτουργεί το σύστηµα της µουσικής βιοµηχανίας, γνωρίζει: 
• Για τις δισκογραφικές εταιρίες, τους παραγωγούς, τα studios, τη µουσική. 
• Για τα δισκοπωλεία, τα clubs, τους συναυλιακούς χώρους, τους οργανωτές συναυλιών. 
• Για τη µουσική ως εµπορεύσιµο είδος. 
• Για τους συνθέτες και τη σύνθεση. 
• Για τις µουσικές εκδόσεις [Publishing]. 
• To copyright [συγγενικά δικαιώµατα]. 
• Τις άδειες χρήσεις µουσικών [Licencing]. 
• Tα σωµατεία. 
• Τους managers, τους agents, τους δικηγόρους. 
• Την οργάνωση συναυλιών, τους οργανωτές. 
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• Για την δισκογραφία. 
• Την αγορά του δίσκου. 
• Την παραγωγή. 
• Τα studios. 
• Την µουσική στο ραδιόφωνο - τηλεόραση - διαφήµιση - film. 
• Για τον σχεδιασµό της καριέρας. 
 
 2.8 Θεωρία Audio 2 
 Για την επεξεργασία του ήχου και τον χειρισµό των ανάλογων συσκευών γνωρίζει: 
 2.8.1 Για τις αναλογικές συσκευές επεξεργασίας ήχου 
• Ισοσταθµιστές [γραφικοί - παραµετρικοί] ανάλυση. 
• Φίλτρα συχνοτήτων - τύποι [HP/LP - Banh pass κλπ] ανάλυση. 
• Συµπιεστές σήµατος -deesser - ανάλυση. 
• Αποσυµπιεστές σήµατος - gates - ανάλυση. 
• Συστήµατα αποθορυβοποίησης dolby A - B- C - SR πλήρης ανάλυση. 
• Μονάδες δηµιουργίας καθυστέρησης. 
• Μονάδες δηµιουργίας αντήχησης - ανάλυση - glates, spring revearbs, revearb rooms. 
• Aural exiters - η ψυχοακουστική και οι εφαρµογές της σε ορισµένες συσκευές audio. 
 2.8.2 Για τις ψηφιακές συσκευές επεξεργασίας ήχου 
• Ψηφιακά equqlizers / filters - ανάλυση. 
• Harmonizers - αλλαγές τόνου - ανάλυση. 
• Delay units - παράµετροι - ανάλυση. 
• Revearb units - παράµετροι - ανάλυση των παραµέτρων - diffuse, overdelay - revearb time κλπ. 
• Time expansion - compression [αλλαγές ταχύτητας χωρίς την αλλαγή τόνου] - ανάλυση. 
• Ψηφιακές κονσόλες ήχου. 
 α. Ψηφιακός έλεγχος. 
 β. Ψηφιακός ήχος. 
  γ. Μaster Maschine Control. 
• Ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον [ψηφιακά συστήµατα επεξεργασίας και αποθήκευσης του ήχου]. 
 
 2.9 Μουσική ανάλυση 2 
 Έχει εξοικειωθεί µε τα κυριότερα στοιχεία της µουσικής µέσα από αναλυτική ακρόαση και 

συγκεκριµένα αναγνωρίζουν: 
• Τους ήχους των κυριότερων µουσικών οργάνων της ορχήστρας. 
• Αναλύσουν και επεξηγούν διαφορετικά είδη µουσικής [προκλασσική - κλασσική - νεοκλασσική - 

δωδεκάφθογγο, jazz - fussion - pop - rock - funk - rap - techno κλπ]. 
• Τα διαφορετικά είδη ελληνικής µουσικής, ρεµπέτικο, pop έντεχνο - λαϊκό κλπ]. 
• Αναλύσουν και επεξηγούν την φόρµα µουσικών συνθέσεων [ εισαγωγή - κουπλέ - refrain - γέφυρες - 

solo κλπ]. 
• Αναγνωρίζουν τα µουσικά όργανα που ακούγονται στις µουσικές συνθέσεις, την ενορχηστροτική 

εξέλιξη, των µουσικών ιδιορρυθµιών [φόρµας - ρυθµού]. 
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• Αναγνωρίζουν τις διαφορετικές τεχνικές ηχογράφησης, µίξης και τεχνικών χρήσης περιφερειακών 
effects στην σύγχρονη δισκογραφία. 

 
 2.10 Ακουστική 2 
 Γνωρίζει τις βασικές αρχές ακουστικής και γενικά δύναται να εµβαθύνει στα εξής: 
• Ο ήχος ως φαινόµενο στη φύση. 
• Χαρακτηριστικά του ήχου [διάδοση κλπ]. 
• Το µέσον [διάδοση κλπ]. 
• Συχνότητες του ήχου. 
• Ακουστική πίεση. 
• Το φαινόµενο Doppler. 
• Το ανθρώπινο αυτί ως µέσον αντίληψης του ήχου. 
• Τα φαινόµενα καθυστέρησης και χρόνου αντήχησης [RT]. 
• H παραγωγή του ήχου. 
• Μουσικά όργανα και ανάλυση των ηχητικών πηγών [format κλπ]. 
• Η ανάλυση των χώρων αναπαραγωγής µουσικής. 
α. Συναυλιακοί χώροι [ανοικτοί - κλειστοί]. 
β. Control Rooms. 
• H ανάλυση εγγραφής ήχου. 
α. Studio. 
β. Συναυλιακοί χώροι [ανοικτοί - κλειστοί]. 
γ. Λοιποί εξωτερικοί χώροι. 
 
  

2.11 Θεωρία της µουσικής / Solfege 
 ∆ύναται να εµβαθύνει τα βασικά που αφορούν την θεωρία της µουσικής, έχει εξασκήσει την 

ακουστική του αντίληψη µέσα από ανάγνωση, τραγούδισµα ρυθµικών ασκήσεων και µερικών απλών 
µελωδικών ασκήσεων χρησιµοποιώντας µείζονες και ελάσσονες κλίµακες και διαστήµατα. Επίσης 
έχει εξασκηθεί στη ρυθµολογία κάνοντας χρήση διαφορετικών ρυθµικών αγωγών. 

 
 2.12 Παραγωγή µουσικής για δισκογραφία 
 Γνωρίζει τον ρόλο και τις ευθύνες του παραγωγού στη δισκογραφία, καθώς και την αποτελεσµατική 

χρήση όλων των αναγκαίων πηγών για την παραγωγή ενός master. Συγκεκριµένα γνωρίζει: 
• Για τη σηµασία του χρόνου και του χρήµατος. 
• Για τους καλλιτέχνες, 
• Τα συµβόλαια. 
• Τις παραγωγές. 
• Τα καλλιτεχνικά συµβόλαια. 
• Τον προσχεδιασµό της παραγωγής. 
• Τα demos. 
• Την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων. 
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• Την επιλογή των τραγουδιών. 
• Την επιλογή των studios. 
• Tην επιλογή των ενορχηστρωτών. 
• Την επιλογή των µουσικών. 
• Την επιλογή των ηχοληπτών. 
• Για το playback. 
• Το mix editing. 
• Την επιλογή studio - mastering. 
• Για το Studio κοπής - την επιµέλεια των εξώφυλλων. 
• Την επιµέλεια διαφήµισης. 
• Τα σχέδια για τον επόµενο δίσκο. 
• Το στήσιµο καριέρας των καλλιτεχνών. 
 
 2.13 Ηχοληψία 1 
 Έχει κατανοήσει την τέχνη της ηχοληψίας [κλασσικές µέθοδοι] µέσα από την θεωρία και την 

πρακτική εξάσκηση, εγγράφοντας στο studio τµήµατα εκποµπών ραδιοφώνου και διαφόρων άλλων 
ηχητικών συνόλων. Συγκεκριµένα γνωρίζει: 

• Την τεχνική ηχοληψίας µε µικρόφωνο - D1 - κλπ. 
• Τις µεθόδους ηχοληψίας - Χ - Ψ, ΜS stereo, loom line, spaced pair. 
• Tις µεθόδους ηχοληψίας εκφωνήσεων ραδιοφώνου. 
• Τις µεθόδους ηχοληψίας διαφηµιστικών spot. 
• Tις µεθόδους ηχοληψίας σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις του εκφωνητή, τραγουδιστή, καλλιτέχνη. 
• Την χρήση των compressors - equalizers. 
 
 2.14 Βιοµηχανία ραδιοφώνου - τηλεόρασης - κινηµατογράφου - διαφήµισης 
 Έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα για το πως λειτουργεί η βιοµηχανία του κινηµατογράφου, της 

τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και της διαφήµισης. Συγκεκριµένα γνωρίζει: 
• Για το Κέντρο κινηµατογράφου, τους σεναριογράφους, τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες, τους 

ηθοποιούς, τις εταιρίες διακίνησης, τους κινηµατογράφους, τα studios, τα σωµατεία. 
• Για το θέατρο και τις θεατρικές παραγωγές. 
• Για κόσµο της τηλεόρασης, τα τηλεοπτικά κανάλια, τα οργανογράµµατα προσωπικού, τις 

διευθυντικές θέσεις, τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, τους παραγωγούς, τις εταιρίες παραγωγής, 
τα studios, τις δηµοσκοπήσεις, τους τρόπους αξιοποίησης της διαφήµισης. 

• Τα βασικά περί του χώρου της διαφήµισης, τις διαφηµιστικές εταιρίες, τις εταιρίες παραγωγής, για το 
καλλιτεχνικό προσωπικό, την σχέση της διαφήµισης µε την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και τα 
έντυπα. 

 
 2.15 Συντήρηση µηχανηµάτων ήχου 
 Για την συντήρηση και τις απλές επισκευές, έχει γνώση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας των συσκευών 

εγγραφής αναπαραγωγής και επεξεργασίας του ήχου. Συγκεκριµένα γνωρίζει: 
• Για τα equalizers. 
• Για τα αναλογικά φίλτρα και τα ψηφιακά κυκλώµατα ταλαντωτών. 
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• Frequency Bias Eνισχυτικές βαθµίδες, την έννοια των DB, DBM, DBV, VU κλπ [εφαρµογές, πιθανές 
βλάβες]. 

• Για την ρύθµιση των ηλεκτρονικών συσκευών, τα µαγνητόφωνα [κασετόφωνα και ανοικτής ταινίας], 
operating levels. 

• Για την προσαρµογή των ηλεκτρονικών συσκευών. 
• Για το πεδίο συνδέσεων - patch pannel / bay. 
• Για τον εντοπισµό των βλαβών σε πολυσύνθετα κυκλώµατα [κονσόλας ήχου]. 
• Για τα ψηφιακά σήµατα - προδιαγραφές. 
• Για την ενσύρµατη και ασύρµατη επικοινωνία - κυκλώµατα. 
• Για τα κυκλώµατα ήχου σε video και κινηµατογράφο. 
• ∆ύναται να περιγράφει και να αναλύει το σύστηµα συσκευών  ήχου µε συγκεκριµένες αναφορές στο 

επίπεδο συνδεσµολογίας και ελέγχου αυτών. 
 
 2.16 Πρακτική επεξεργασία / Μίξης ήχου 1 

Μέσα από την πρακτική εξάσκηση έχει εξοικειωθεί µε το ακουστικό περιβάλλον του studio και 
γνωρίζει να ισορροπεί τις εντάσεις των οργάνων, τις χροιές και την χρήση όλων των περιφερειακών 
µηχανηµάτων καθώς επίσης να µιξάρει διαφορετικά είδη µουσικής. 

 
 2.17 ∆ιπλωµατική εργασία 1 
 Μέσα από την διπλωµατική εργασία αποδεικνύει ότι γνωρίζει να πραγµατοποιεί τα εξής: 
• Την παραγωγή και την ηχοληψία ραδιοφωνικού spot. 
• Tην παραγωγή και την ηχοληψία για τηλεοπτικό διαφηµιστικό spot. 
• Την ηχοληψία ραδιοφωνικής εκποµπής σε απ’ ευθείας µετάδοση µε µουσική και εκφωνητή. 
• Την ευθύνη της ηχοληψίας σε διάφορα είδη τηλεοπτικών εκποµπών [µαγνητοσκοπηµένων και σε 

απ’ ευθείας µετάδοση]. 
• Την µίξη κινηµατογραφικής ταινίας µικρού µήκους. 
 
 2.18 Εργαστήριο διπλωµατικής εργασίας 1 
 Μέσα από την πρακτική εξάσκηση γνωρίζει να εφαρµόζει όλα όσα αφορούν το θεωρητικό µέρος της 

∆ιπλωµατικής Εργασίας 1 και συγκεκριµένα είναι ικανός για να πραγµατοποιεί τα εξής: 
• Την παραγωγή και την ηχοληψία ραδιοφωνικού διαφηµιστικού spot 30 δευτερολέπτων µε studio 

time 2 ωρών. 
• Την ηχοληψία ενός  τηλεοπτικού spot 30 δευτερολέπτων µε studio time 2 ωρών. 
• Να έχει την ευθύνη της ηχοληψίας µιας ζωντανής ραδιοφωνικής εκποµπής µε µουσική και 

παρουσιαστές. 
• Να έχει την ευθύνη της ηχοληψίας σε ζωντανή τηλεοπτική εκποµπή τύπου talk show, ειδήσεις κλπ. 
• Την µίξη ήχου κινηµατογραφικών ταινιών µικρού µήκους.   
 
 2.19 Ηλεκτρονική µουσική τεχνολογία 1 
 Γνωρίζει την εξέλιξη της ηλεκτρονικής µουσικής και συγκεκριµένα : 
• Για την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη µουσική. 
• Για την ανάλυση των κυριοτέρων software  προγραµµάτων. 
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• Για τα Synthesizers. 
• Για τα Samplers, τους σκληρούς δίσκους των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τους οπτικούς δίσκους, το 

midi. 
• Για την αναπαραγωγή της ηλεκτρονικής µουσικής στις συναυλίες, στην ηχογράφηση κλπ. 
 
  
 2.20 Μέθοδοι ηχοληψίας συναυλιών 1 
 Γνωρίζει τους τρόπους λειτουργίας και ανάλυσης των συστηµάτων P.A. και συγκεκριµένα : 
• Τα συστήµατα ενίσχυσης του ήχου. 
• Την ανάλυση των συστηµάτων. 
• Την λήψη του ήχου - µικρόφωνα - DI - καλωδιώσεις. 
• Τα Splitters. 
• Οn stage monitoring - power amplification. 
• Τα ηχεία στο P.A. 
• Tα είδη συστηµάτων στο P.A. 
• Κάνει µελέτες εγκατάστασης συστηµάτων P.A. 
• To πλήρες σύστηµα αναλυµένο σε διαγράµµατα. 
• Την χρήση των συσκευών επεξεργασίας ήχου στο P.A. 
• Για την λειτουργία του χώρου στο P.A. 
• Για την κονσόλα του P.A.  
• Για την κονσόλα του Stage monitor. 
 
 2.21 Ηχοληψία 2 
 Γνωρίζει την τεχνική και τον τρόπο εργασίας της σύγχρονης πολυκαναλικής ηχογράφησης. 

Συγκεκριµένα γνωρίζει: 
• Την τεχνική της πολυκαναλικής ηχογράφησης. 
• Το Playback - tracking. 
• Τους τρόπους ηχογράφησης σύγχρονης µουσικής σε 8 κανάλια. 
• Την έννοια της σταδιακής ολοκλήρωσης του µουσικού κοµµατιού και τις εφαρµογές της µε 

παραδείγµατα. 
• Την χρήση των διαφόρων effects και processors κατά την ηχογράφηση. 
• Να ηχογραφεί ζωντανή οµιλία από 1 ως και 4 εκφωνητές. 
• Την εφαρµογή της πολυκαναλικής ηχογράφησης στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 
• Την χρήση των ασυρµάτων µικροφώνων. 
• Την χρήση της ενδοεπικοινωνίας και τις διαφορετικές εφαρµογές. 
• Να κάνει Location recording, multitrack / 2 track. Nα εργάζεται σε κινητά studio ηχοληψίας. 
 
 2.22  Ήχος για Radio - TV - Film 1 
 Γνωρίζει την ανάλυση των µηχανηµάτων από την σκοπιά του ήχου και συγκεκριµένα: 
• Για τον ήχο στην τηλεόραση: 
α. Απαιτήσεις. 
β. Format ανάλυση. 
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γ. Τεχνικές. 
• Για τον ήχο στο ραδιόφωνο: 
α. Απαιτήσεις. 
β. Format ανάλυση. 
γ. Τεχνικές. 
• Για τον ήχο στον κινηµατογράφο: 
α. Απαιτήσεις. 
β. Format ανάλυση. 
γ. Τεχνικές. 
• Τις συσκευές Video VHS, BETA, UMATIC, 1 ink Record, H Band, L Band, D1, D2, High definition. 
• Perfore, οπτικά συστήµατα ήχου, SMPTE, EBV, VITC, LTC, κλπ. 
• Τα συστήµατα εκποµπής / περιορισµοί. 
• Τα συστήµατα προβολής κινηµατογράφου. 
 
 2.23 Επεξεργασία / µίξη ήχου 1 

Γνωρίζει τη θεωρία της σύγχρονης κονσόλας µίξης ήχου και είναι εξοικειωµένος µε το µε το 8κάναλο 
studio µέσα από την πρακτική εξάσκηση που έχει πραγµατοποιήσει. Συγκεκριµένα γνωρίζει: 

• Ανάλυση της δοµής της κονσόλας ήχου. 
• Ανάλυση των επί µέρους τµηµάτων. 
α.. Ι/Ο modules. 
β. Monitor section. 
γ. Master section. 
δ. Control section. 
• To flow diagram µιας κλασσικής κονσόλας ηχογράφησης. 
α. Μic / Line preamp. 
β. ΕQ section. 
γ. Auxiliary section. 
δ. Fader section. 
ε. Assign section. 
στ. Monitor section. 
ζ.   Master section. 
• Μέσα από την πρακτική εξάσκηση τα  Status της κονσόλας. 
α. Προετοιµασία της ηχογράφησης. 
β. Προετοιµασία των Playbacks. 
γ. Προετοιµασία των Overdubs. 
δ. Προετοιµασία της µίξης. 
• Την µίξη των ήχων. 
α. Live σε 2 Tracks. 
β.Remix σε 2 Tracks. 
γ. Radio mix µε διάφορες πηγές. 
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δ. TV mix µε διάφορες πηγές. 
ε. Όρια του συστήµατος. 
• Την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή [automated mix]. 
• Tην ανάλυση διαφόρων συστηµάτων. 
α. Moving fader. 
β. VCA. 
• Την εφαρµογή του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη φάση της µίξης του ήχου. 
• Μοντάζ µιξαρισµένου υλικού σε: 
α. Αναλογική ταινία. 
β. DAT. 
γ. Hard disk. 
 
 2.24 Πρακτική επεξεργασία / µίξης ήχου 2 
 Μέσα από την πρακτική εξάσκηση έχει εµπεδώσει τις θεωρητικές γνώσεις και έχει εξοικειωθεί στο 

ακουστικό περιβάλλον των studios ισορροπώντας τις εντάσεις των οργάνων, τις χροιές και την 
χρήση όλων των περιφερειακών µηχανηµάτων. 

 
 2.25 ∆ιπλωµατική εργασία 2 
 Γνωρίζει να σχεδιάζει και να προετοιµάζει διάφορες εργασίες του studio. Συγκεκριµένα γνωρίζει να 

σχεδιάζει και να προετοιµάζει: 
• Την ηχοληψία µικρού συνόλου κλασσικής µουσικής κατ’ ευθείαν σε δύο track. 
• Την ηχοληψία και το remix τραγουδιού µε χρήση πολυκάναλου µαγνητοφώνου. 
• Το µοντάζ ενός τραγουδιού. 
 
 2.26 Εργαστήριο διπλωµατικής εργασίας 2 
 Γνωρίζει να κάνει διάφορες εργασίες του studio και συγκεκριµένα : 
• Την παραγωγή και ηχοληψία µικρού µουσικού συνόλου κλασσικής µουσικής κατ’ ευθείαν σε δύο 

track [3min]  µε απαιτούµενο studio time 4 ώρες. 
• Την παραγωγή και ηχοληψία µικρού συνόλου µουσικής κατ’ ευθείαν σε δύο track [3min]  µε studio 

time 4 ώρες. 
• Την παραγωγή ηχοληψία και remix τραγουδιού µε χρήση πολυκάναλου µαγνητοφώνου [3min] µε 

studio time 18 ώρες. 
• Το µοντάζ µουσικού τραγουδιού [2 min, 1 min]  µε studio time 2 ώρες. 
 
 2.27 Ηλεκτρονική µουσική τεχνολογία 2  
 Γνωρίζει την ηλεκτρονική µουσική τεχνολογία και συγκεκριµένα γνωρίζει να πραγµατοποιεί στο 

studio τα εξής: 
• Προγραµµατισµό. 
• Συνδεσµολογίες. 
• Εφαρµογές. 
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 2.28 Μέθοδοι ηχοληψίας συναυλιών 2 
 Γνωρίζει να πραγµατοποιεί ηχοληψία και χειρισµό µηχανηµάτων P.A. και συγκεκριµένα γνωρίζει: 
• Την λογική της ηχοληψίας στα ζωντανά συστήµατα  ήχου συναυλιών. 
• Το σύστηµα του Ρ.Α. και τους φυσικούς του περιορισµούς. 
• Τις µεθόδους ηχοληψίας για Ρ.Α. 
• Ηχοληψία και χειρισµού Ρ.Α. για µικρό µουσικό σύνολο. 
- Κλασσικής µουσικής. 
- Μοντέρνας έντεχνης µουσικής. 
- Μοντέρνας ποπ µουσικής. 
• Ηχοληψία και χειρισµού Ρ.Α. για µεσαίο µουσικό σύνολο. 
- Κλασσικής µουσικής. 
- Μοντέρνας έντεχνης µουσικής. 
- Ποπ και Ροκ µουσικής. 
• Ηχοληψία και χειρισµού Ρ.Α. για µεγάλο µουσικό σύνολο. 
- Κλασσικής µουσικής, όπερας. 
- Μεγάλες ορχήστρες, Big Bands. 
- Oρχήστρες ελαφράς µουσικής κτλ. 
• Ηχοληψία και χειρισµού Ρ.Α. και ηχογράφηση ελληνικής µουσικής. 
 
 2.29 Παραγωγή µουσικής για Radio - TV - Film - Jingles 
 Γνωρίζει το ρόλο και τις ευθύνες του µουσικού παραγωγού για το ραδιόφωνο την τηλεόραση και τον 

κινηµατογράφο. Συγκεκριµένα γνωρίζει τη σηµασία και το ρόλο που παίζουν στην παραγωγή ενός 
master τα εξής : 

• Ο χρόνος και το χρήµα. 
• Οι καλλιτέχνες. 
• Τα συµβόλαια. 
• Οι παραγωγές. 
• Τα καλλιτεχνικά συµβόλαια. 
• Ο προσχεδιασµός Παραγωγής. 
• Τα Demos. 
• Η προστασία των δικαιωµάτων. 
• Η επιλογή των τραγουδιών. 
• Η επιλογή των Studios. 
• Tων ενορχηστρωτών. 
• Των µουσικών. 
• Των ηχοληπτών. 
• Της ηχογράφησης. 
• Του Playback. 
• Του Μix Editing. 
• Την επιλογή studio - mastering. 
• Το Studio κοπής / επιµέλεια εξώφυλλων. 
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• Την επιµέλεια διαφήµισης. 
• Τα σχέδια για τον επόµενο δίσκο. 
• Το στήσιµο καριέρας των καλλιτεχνών. 
 
 2.30 Ήχος για Radio - TV - Film 2 

Γνωρίζει την ανάλυση των συστηµάτων επεξεργασίας ήχου, τους τρόπους λειτουργίας των και τον 
χειρισµό των. Συγκεκριµένα γνωρίζει: 

• Για τον ήχο στο ραδιόφωνο. 
α. Ανάλυση. 
β. Μέθοδο εργασίας. 
γ. Ηχοληψία. 
• Για τον ήχο στην τηλεόραση. 
α. Ανάλυση. 
β. Μέθοδο εργασίας. 
γ. Ηχοληψία. 
• Για τον ήχο κινηµατογράφο. 
α. Ανάλυση. 
β. Μέθοδο εργασίας. 
γ. Ηχοληψία. 
• Την χρήση των συσκευών που χρησιµοποιούνται στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον 

κινηµατογράφο. 
• Την χρήση του συγχρονισµού AUDIO - VIDEO - VIDEO COMPUTER. 
• Το περιβάλλον του AUDIO for video. 
• Tην µίξη του ήχου στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηµατογράφο µε χρήση αναλογικών και 

ψηφιακών µηχανηµάτων. 
• Μοντάζ ήχου για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηµατογράφο. 
α. Αναλογικό [µουβιόλα κτλ]. 
β. Ψηφιακό. 
 
 2.31 Επεξεργασία / µίξη ήχου 2 
 Γνωρίζει τη θεωρία και έχει εξοικειωθεί µέσω της πρακτικής εξάσκησης µε το studio στη χρήση των 

σύγχρονων effects και των πολυκάναλων [16 ή 24] studios. Συγκεκριµένα γνωρίζει: 
• Την χρήση των effects. 
• Tην χρήση των patch bays. 
• Την φάση της µίξης του ήχου σε στάδια: 
α. Basic trucks. 
β. Rythm mix. 
γ. Vocal mix. 
δ. Backing vocal mix. 
 ε. Effect mix. 
• Τα διάφορα είδη µουσικής µίξης και οι απαιτήσεις τους. 
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α. Oρχηστρικά. 
β. Μουσική µε τραγούδι. 
γ. ∆ιαφηµιστικά spot ραδιοφώνου. 
δ. ∆ιαφηµιστικά spot τηλεόρασης. 
 ε. Video clips. 
στ Κινηµατογραφική µίξη. 
• Να αναλύει όλα τα είδη της µουσικής και ποια είναι η λογική επεξεργασία για ένα πετυχηµένο mix 

όπως: 
- Pop & rock 
- Disco: 
- House: 
- Classical. 
- Rave. 
- Ελληνική σύγχρονη. 
- Ελληνική Έντεχνη κτλ. 
- Ραδιόφωνο. 
- Τηλεοπτική σειρά /σαπουνόπερα. 
- Τηλεοπτικά διαφηµιστικά. 
- Τηλεοπτικοί ήχοι effects: 
- Kινηµατογραφική µουσική [Ευρωπαϊκή - Αµερικάνικη]. 
• Το Surround mix και το ρόλο τους στα σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα. Τις προοπτικές εξέλιξης. 
• Μίξη µε συγχρονισµό δύο µαγνητοφώνων [48 κανάλια]. 
• Τα συστήµατα ολικής επαναφοράς για κονσόλες ήχου /εφαρµογή τους στη µίξη.  
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ηχολήπτης 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 Ηχολήπτης 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. Γενικά γνωστικά πεδία 
 1. Μουσικές γνώσεις: 
 Πρέπει να δύνανται να αναγνωρίζουν: 
• Τους ήχους των κυριοτέρων µουσικών οργάνων  Συµφωνικής Ορχήστρας. 
• Τα διαφορετικά είδη µουσικής [προκλασσική - κλασσική - νεοκλασική - δωδεκάφθογγο, jazz - fussion 

- pop - funk - rap - techno κλπ]. 
• Τα διαφορετικά είδη ελληνικής µουσικής, δηµοτικό, ρεµπέτικο, pop - έντεχνο - λαϊκό κλπ. 
• Την φόρµα µουσικών συνθέσεων [εισαγωγή - κουπλέ - refrain - γέφυρες - solo κλπ]. 
• Την ευρωπαϊκή µουσική σηµειογραφία και θεωρία. 
• Τα βασικά στοιχεία από την ιστορία και τα είδη της µουσικής (Μπαρόκ, Κλασσική – Μετακλασική 

περίοδος κλπ). 
2. Ακουστική:  

 Πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ακουστικής και του ήχου, συγκεκριµένα : 
• Την ακουστική πίεση. 
• Το ανθρώπινο αυτί ως µέσο αντίληψης του ήχου. [RT]. 
• Για την παραγωγή του ήχου. 
• Ψυχοακουστική και εφαρµογές της από ορισµένες συσκευές audio. 

3. Ηλεκτρονικά: 
 Για την ρύθµιση των ηλεκτρακουστικών συστηµάτων που χρησιµοποιούν γνωρίζουν τις βασικές 

αρχές της ηλεκτρονικής και συγκεκριµένα: 
• Τα εξαρτήµατα των ηλεκτρονικών συσκευών. 
• Την θεωρία κυκλωµάτων σε γυµνασιακό επίπεδο. 
• Τους νόµους του ΟΗΜ, KIRKHOFF κλπ. 
• Ανάλυση κυκλωµάτων σε συνεχές και εναλλασσόµενο ρεύµα. 
• Βαθµίδες ενίσχυσης µε: 
 α. Transistors. 
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 β. Operational Amps. 
4. Βιοµηχανία ραδιοφώνου - τηλεόρασης - κινηµατογράφου – διαφήµισης: 

 Έχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα για το πως λειτουργεί η βιοµηχανία του κινηµατογράφου, της 
τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και της διαφήµισης. Συγκεκριµένα γνωρίζουν: 

• Για τις δισκογραφικές εταιρίες, τους παραγωγούς, τα studios, τη µουσική. 
• Για τα δισκοπωλεία, τα clubs, τους συναυλιακούς χώρους, τους οργανωτές συναυλιών. 
• Για τη µουσική ως εµπορεύσιµο είδος. 
• Για τους συνθέτες και τη σύνθεση. 
• Για τις µουσικές εκδόσεις [Publishing]. 
• To copyright [συγγενικά δικαιώµατα]. 
• Τις άδειες χρήσεις µουσικών [Licencing]. 
• Tα σωµατεία. 
• Για τους σεναριογράφους, τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες, τους ηθοποιούς, τις εταιρίες 

διακίνησης, τους κινηµατογράφους, τα studios, τα σωµατεία. 
• Την µουσική στο ραδιόφωνο - τηλεόραση - διαφήµιση - film. 
• Για τον σχεδιασµό της καριέρας. 
• Την εξέλιξη των αναλογικών δίσκων µέχρι σήµερα. 
 
Β. Ειδικά γνωστικά πεδία: 

1. Audio – Ηχοληψία: 
 Για την θεωρία, εγγραφή, αναπαραγωγή και επεξεργασία του ήχου καθώς και τον χειρισµό των 

ανάλογων συσκευών γνωρίζουν: 
• Για την λήψη του ήχου µέσω µικροφώνων και µέσω ειδικών ηλεκτρονικών συνδέσεων – 

κυκλωµάτων. 
• Τους τύπους των µικροφώνων. 
• Για την εγγραφή, αναπαραγωγή και επεξεργασία του ήχου µε αναλογικά και ψηφιακά συστήµατα. 
• Τις κεφαλές των αναλογικών µαγνητοφώνων. 
• Την αρχή λειτουργίας των αναλογικών δίσκων. 
• Τα βασικά µηχανικά και ηλεκτρονικά µέρη των αναπαραγωγών αναλογικών δίσκων [pick up]. 
• Αρχές λειτουργίας των διαφόρων τύπων των ηχείων. 
• Αναλυτική περιγραφή και τρόπο λειτουργίας των διαφόρων τύπων  αναλογικής και ψηφιακής 

κονσόλας ήχου.  
• Τις διαφορετικές τεχνικές ηχογράφησης, για την µίξη, επεξεργασία και χρήση περιφερειακών effects 

στη δισκογραφία, συναυλιακούς χώρους, τηλεόραση κινηµατογράφο. 
• Φίλτρα HP/LP/BP 
 α. Παθητικά. 
 β. Ενεργά. 
• Το V.C.A. - εφαρµογές. 
• Ισοσταθµιστές [γραφικοί - παραµετρικοί]. 
• Συµπιεστές σήµατος -deesser - ανάλυση. 
• Αποσυµπιεστές σήµατος - gates - ανάλυση. 
• Συστήµατα αποθορυβοποίησης dolby A - B- C - SR πλήρης ανάλυση. 
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• Μονάδες δηµιουργίας αντήχησης - ανάλυση - spring reverbs, reverb rooms, harmonizers. 
• Για το playback. 
• Το mix editing. 
• Την επιλογή studio - mastering. 
• Για το πεδίο συνδέσεων - patch pannel / bay. 
• Την παραγωγή και την ηχοληψία ραδιοφωνικού spot. 
• Tην παραγωγή και την ηχοληψία για τηλεοπτικό διαφηµιστικό spot. 
• Την ηχοληψία ραδιοφωνικής εκποµπής σε απ’ ευθείας µετάδοση µε µουσική και εκφωνητή. 
• Την ευθύνη της ηχοληψίας σε διάφορα είδη τηλεοπτικών εκποµπών [µαγνητοσκοπηµένων και σε 

απ’ ευθείας µετάδοση]. 
• Τα συστήµατα ενίσχυσης του ήχου. 
• Τα DI, τα Splitters. 
• Tα είδη συστηµάτων στο P.A. 
• Μελέτες, εγκαταστάσεις συστηµάτων P.A. 
• Την τεχνική της πολυκαναλικής ηχογράφησης. 
• Την ηχογράφηση µέσω των διαφόρων τύπων τηλεοπτικής κάµερας. 

2. Ακουστική:  
 Πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ακουστικής – ήχου και συγκεκριµένα : 
• Τον ήχο ως φαινόµενο στη φύση και τα χαρακτηριστικά του. 
• Για την συχνότητα του ήχου. 
• Την συµπεριφορά των ήχων στους διαφόρους οργανωµένους χώρους εγγραφής και αναπαραγωγής 

των. 
• Περιγραφή και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των χώρων αναπαραγωγής και εγγραφής λόγου και 

µουσικής (συναυλιακοί χώροι, control rooms, studios, ηχοαπορροφητικά, ηχοµονωτικά, ειδικές 
κατασκευές, κλπ).  
3. Μουσική τεχνολογία – Ψηφιακά: 

 Για τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών συστηµάτων γνωρίζουν : 
• Γι την µετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό και το αντίθετο. 
• Την εξέλιξη των ψηφιακών αποθηκευτικών µέσων. 
• Για την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη µουσική. 
• Για τα Synthesizers, τα Samplers, το midi. 
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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 Ηχολήπτης, 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. 

 
 1.  Μουσική ανάλυση 2: 
• Αναγνώριση των ήχων των κυριότερων µουσικών οργάνων της ορχήστρας. 
• Αναγνώριση διαφορετικών ειδών µουσικής [προκλασσική - κλασσική - νεοκλασική - δωδεκάφθογγο, 

jazz - fussion - pop - rock - funk - rap - techno κλπ]. 
• Αναγνώριση διαφορετικών ειδών ελληνικής µουσικής, ρεµπέτικο, pop έντεχνο - λαϊκό κλπ]. 
• Αναγνώριση της φόρµας µουσικών συνθέσεων [ εισαγωγή - κουπλέ - refrain - γέφυρες - solo κλπ]. 
• Αναγνωρίση των µουσικών οργάνων που ακούγονται στις µουσικές συνθέσεις, την ενορχηστροτική 

εξέλιξη, των µουσικών ιδιορυθµιών [φόρµας - ρυθµού]. 
 

2.  Συντήρηση µηχανηµάτων ήχου: 
• Ρύθµιση των ηλεκτρονικών συσκευών, τα µαγνητόφωνα [κασσετόφωνα και ανοικτής ταινίας], 

operating levels. 
• Προσαρµογή των ηλεκτρονικών συσκευών. 
• Πεδίο συνδέσεων - patch pannel / bay. 
• Εντοπισµό των βλαβών σε πολυσύνθετα κυκλώµατα [κονσόλας ήχου]. 
• Ενσύρµατη και ασύρµατη επικοινωνία - κυκλώµατα. 
 

3. Πρακτική επεξεργασίας / µίξης ήχου 1: 
Ισορροπία των εντάσεων των οργάνων, ρύθµιση των χροιών και την χρήση όλων των 
περιφερειακών µηχανηµάτων καθώς και µιξάρισµα διαφορετικών ειδών µουσικής. 

 
 4.  Εργαστήριο διπλωµατικής εργασίας 1: 
• Παραγωγή και ηχοληψία ραδιοφωνικού διαφηµιστικού spot 30 δευτερολέπτων µε studio time 2 

ωρών. 
• Ηχοληψία τηλεοπτικού spot 30 δευτερολέπτων µε studio time 2 ωρών. 
• Ευθύνη ηχοληψίας µιας ζωντανής ραδιοφωνικής εκποµπής µε µουσική και παρουσιαστές. 
• Ευθύνη ηχοληψίας σε ζωντανή τηλεοπτική εκποµπή τύπου talk show, ειδήσεις κλπ. 
• Μίξη ήχου κινηµατογραφικών ταινιών µικρού µήκους.   
 

5.  Ηχοληψία 2: 
• Τεχνική της πολυκαναλικής ηχογράφησης. 
• Playback - tracking. 
• Ηχογράφηση σύγχρονης µουσικής σε 8 κανάλια. 
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• Χρήση των διαφόρων effects και prossesors κατά την ηχογράφηση. 
• Ηχογράφηση ζωντανής οµιλίας από 1 ως και 4 εκφωνητές. 
• Εφαρµογή της πολυκαναλικής ηχογράφησης στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 
• Χρήση των ασυρµάτων µικροφώνων. 
• Χρήση ενδοπικοινωνίας. 
• Location recording, multitrack / 2 track. Κινητά studio ηχοληψίας. 
 

6.  Επεξεργασία / µίξη ήχου 1: 
• Ανάλυση της δοµής της κονσόλας ήχου. 
• Ανάλυση των επί µέρους τµηµάτων. 
α.. Ι/Ο modules. 
β. Monitor section. 
γ. Master section. 
δ. Control section. 
• To flow diagram µιας κλασσικής κονσόλας ηχογράφησης. 
α. Μic / Line preamp. 
β. ΕQ section. 
γ. Auxiliary section. 
δ. Fader section. 
ε. Assign section. 
στ. Monitor section. 
ζ.   Master section. 
• Τα  Status της κονσόλας. 
α. Προετοιµασία της ηχογράφησης. 
β. Προετοιµασία των Playbacks. 
γ. Προετοιµασία των Overdubs. 
δ. Προετοιµασία της µίξης. 
• Την µίξη των ήχων. 
α. Live σε 2 Tracks. 
β.Remix σε 2 Ttacs. 
γ. Radio mix µε διάφορες πηγές. 
δ. TV mix µε διάφορες πηγές. 
ε. Ορια του συστήµατος. 
• Την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή [automated mix]. 
• Tην ανάλυση διαφόρων συστηµάτων. 
α. Moving fader. 
β. VCA. 
• Εφαρµογή του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη φάση της µίξης του ήχου. 
• Μοντάζ µιξαρισµένου υλικού σε: 
α. Αναλογική ταινία. 
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β. DAT. 
γ. Hard disk. 
 
 7.  Πρακτική επεξεργασίας / µίξης ήχου 2: 
 Ισορροπία  εντάσεων οργάνων, ρύθµιση χροιών και χρήση όλων των περιφερειακών µηχανηµάτων. 
 
 8.  Εργαστήριο διπλωµατικής εργασίας 2: 
• Παραγωγή και ηχοληψία µικρού µουσικού συνόλου κλασσικής µουσικής κατ’ ευθείαν σε δύο track. 
• Παραγωγή και ηχοληψία µικρού συνόλου µουσικής κατ’ ευθείαν σε δύο track. 
• Παραγωγή ηχοληψία και remix τραγουδιού µε χρήση πολυκάναλου µαγνητοφώνου. 
• Μοντάζ µουσικού τραγουδιού. 
 

9.  Ηλεκτρονική µουσική τεχνολογία 2: 
• Προγραµµατισµό. 
• Συνδεσµολογίες. 
• Εφαρµογές. 
 

10.  Επεξεργασία / µίξη ήχου 2: 
• Χρήση των effects. 
• Χρήση των patch bays. 
• Την φάση της µίξης του ήχου σε στάδια: 
α. Basic trucks. 
β. Rythm mix.. 
γ. Vocal mix. 
δ. Backing vocal mix. 
 ε. Effect mix. 
• Τα διάφορα είδη µουσικής µίξης και οι απαιτήσεις τους. 
α. Oρχηστρικά. 
β. Μουσική µε τραγούδι. 
γ. ∆ιαφηµιστικά spot ραδιοφώνου. 
δ. ∆ιαφηµιστικά spot τηλεόρασης. 
 ε. Video clips. 
στ Κινηµατογραφική µίξη. 
• Η λογική επεξεργασία για ένα πετυχηµένο mix όπως: 
- Pop & rock 
- Disco: 
- House: 
- Clqssical. 
- Rave. 
- Ελληνική σύγχρονη. 
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- Ελληνική Εντεχνη κτλ. 
- Ραδιόφωνο. 
- Τηλεοπτική σειρά /σαπουνόπερα. 
- Τηλεοπτικά διαφηµιστικά. 
- Τηλεοπτικοί ήχοι effects: 
- Kινηµατογραφική µουσική [Ευρωπαϊκή - Αµερικάνικη]. 
• Μίξη µε συγχρονισµό δύο µαγνητοφώνων [48 κανάλια]. 
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4. Κατάλογος ερωτήσεων 

A. Οµάδα Ερωτήσεων Γενικών Γνώσεων 
  

1. Ποια είναι τα είδη των ήχων;  
2. Πώς παράγεται και πώς διαδίδεται ο ήχος;  
3. Τι ονοµάζουµε «Συµβολή» ή «Παρεµβολή» ηχητικών κυµάτων;  
4. Τι ονοµάζουµε «περίθλαση»;  
5. Τι είναι Doppler Shift [φαινόµενο ηχητικής µεταβολής Doppler]; 
6. Τι είναι «ήχος» και τι «ηχητικό κύµα»;  
7. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του µουσικού ήχου;  
8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα συµπεριφοράς του ήχου;   
9. Τι σηµαίνει MIDI και για ποιο ο λόγο δηµιουργήθηκε;  
10. Τι είναι bits και bytes;  
11. Tι είναι RAM [Random Access Memory) & τι ROM (Read Only Memory); 
12. Tι είναι η Σειριακή Επικοινωνία [Serial Communication];  
13. Τι είναι το DSP;  
14. Ποιος είναι ο ρόλος του Bios στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές;  
15. Τι είναι το Watt, το Αmpere και το Volt και τι σχέση έχουν µεταξύ τους;  
16. Τι σηµαίνει D.C. και τι A.C.;  
17. Να διατυπώσετε το νόµο του Ohm;  
18. Να αναφέρετε και να σχεδιάσετε τους τρόπους συνδεσµολογίας των αντιστάσεων.  
19. Τι εννοούµε στα ηλεκτρονικά µε τον όρο «σταθεροποίηση»;  
20. Τι λέγεται «ανόρθωση»; Ποιο είναι το σύµβολο του ανορθωτή στο ηλεκτρονικό σχέδιο;  
21. Ποια είναι τα σύµβολα της αντίστασης, του πυκνωτή, του πηνίου και ποιες οι µονάδες µέτρησής 

τους;  
22. Αν οι ακροδέκτες ενός απλού πολυµέτρου βραχυκυκλωθούν, σε ποιο είδος µέτρησης η ένδειξη 

θα δείξει το µέγιστο;  
23. Ποια µεγέθη µπορούν να µετρηθούν µε ένα απλό πολύµετρο;  
24. Να αναφέρετε τις µονάδες µέτρησης των αντιστάσεων, των πυκνωτών και των πηνίων.  
25. Να αναφέρετε τις µονάδες µέτρησης του ρεύµατος, της τάσης και της ισχύος.  
26. Tι είναι τα UHF & VHF και ποιες περιοχές συχνοτήτων καλύπτουν;  
27. Τι είναι τα «φίλτρα εξοµάλυνσης» και ποια είναι τα είδη τους;  
28. Να αναφέρετε τις µετρήσεις που µπορεί να κάνει ένα απλό πολύµετρο.  
29. Τι καλούµε «βρόγχο υστέρησης»;  
30. Πoιες είναι οι τάξεις λειτουργίας ενός ενισχυτού ισχύος;  
31. Να αναφέρετε τον αριθµό στον οποίο αντιστοιχεί κάθε χρώµα στις αντιστάσεις.  
32. Τι περιγράφει κάθε χρώµα µε τη σειρά µε την οποία είναι τοποθετηµένο πάνω στο κεραµικό υλικό 

της αντίστασης;  
33. Τι ορίζουµε ως εσωτερική αντίσταση κυκλώµατος (εµπέδηση – impendance);  
34. Τι είναι το tolerance rating (ποσοστό ανοχής) στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα;  
35. Γράψτε το συµβολισµό και τα ιδιαίτερα ονόµατα τουλάχιστον επτά πολλαπλάσιων και 

υποπολλαπλάσιων των διαφόρων µονάδων µέτρησης στα ηλεκτρονικά.  
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36. Να αναφέρετε τις νότες που βρίσκονται σε κάθε διάστηµα του πενταγράµµου.  
37. Να αναφέρετε τις νότες που βρίσκονται πάνω σε κάθε γραµµή του πενταγράµµου.  
38. Ποιες είναι οι κυριότερες κατηγορίες φωνών στην ευρωπαϊκή µουσική;  
39. Τι είναι το «φόρτε» και τι το «πιανίσιµο»;  
40. Τι είναι το «ηχόχρωµα» [χροιά του ήχου];  
41. Τι σηµαίνει «τέµπο» και τι «µέτρο» στη δυτικοευρωπαϊκή µουσική;  
42. Τι είναι «αρµονία» στη δυτική µουσική; Τι είναι «ενορχήστρωση»;  
43. Να αναφέρετε τουλάχιστον πέντε (5) συνθέτες κλασικής µουσικής .  
44. Να αναφέρετε τουλάχιστον έξι(6) συνθέτες έντεχνης µουσικής .  
45. Τι είναι «πορταµέντο»;  
46. Τι ορίζουν τα κλειδιά - γνώµονες στην αρχή του πενταγράµµου; Πόσα κλειδιά - γνώµονες έχουµε;  
47. Ποια είναι τα σηµεία αλλοίωσης στη µουσική και πώς ενεργούν στις νότες;  
48. Ποιος είναι ο ρόλος του µαέστρου σε µια ορχήστρα;  
49. Ποιους έλληνες µουσουργούς γνωρίζετε;  
50. Τι ονοµάζουµε µέτρο 3/8 και πώς µετράται; Γράψτε παραδείγµατα  µε τη µορφή κινήσεων ή 

µουσικής σηµειολογίας.  
51. Τι είναι το «τρίηχον»;  
52. Ποια είναι τα κοινά στοιχεία και ποιες οι διαφορές στα µουσικά όργανα : Μαρίµπα - Ξυλόφωνο - 

Μεταλλόφωνο – Βιµπραφόν;  
53. Ποια είναι τα κοινά στοιχεία και ποιες οι διαφορές στα µουσικά όργανα : Βιολί - Βιόλα - 

Βιολοντσέλο - Κόντρα Μπάσσο;  
54. Τι ονοµάζουµε τονική µεταφορά (transporte);  
55. Τι είναι η «πάρτα» και τι η «παρτιτούρα»;  
56. Τι είναι το «σπαρτίτο»;  
57. Τι γνωρίζετε για το Γρηγοριανό µέλος; Πότε δηµιουργήθηκε και ποια η σηµασία του για την 

κατοπινή εξέλιξη της ευρωπαϊκής µουσικής;  
58. Ποια είναι τα στάδια εξέλιξης της δυτικοευρωπαϊκής µουσικής;  
59. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και ποιες οι διαφορές της λαϊκής µουσικής στο Μεσαίωνα και στην 

Αναγέννηση;  
60. Πώς και πότε γεννήθηκε η Όπερα και το Ορατόριο; Ποιες είναι οι διαφορές τους;  
61. Ποια είναι η έννοια του κοντσέρτο και ποια τα χαρακτηριστικά του στην εποχή του Μπαρόκ;  
62. Ποια είναι η σηµασία του έργου του Johann Sebastian Bach [1685 - 1750] και του Georg - 

Friedrich Haendel [1685 - 1750] για τη µετέπειτα εξέλιξη της δυτικοευρωπαϊκής µουσικής;  
63. Τι γνωρίζετε για το έργο του Joseph Haydn [1732 - 1809];  
64. Τι γνωρίζετε για το έργο του Wolfrang - Amadeus Mozart [1756 - 1791];  
65. Τι γνωρίζετε για το έργο του Ludwig Van Beethoven [1770 - 1827];  
66. Τι γνωρίζετε για την εποχή του Ροµαντισµού στην ∆υτικοευρωπαϊκή µουσική;  
67. Τι είναι µελωδία; Τι είναι αντίστιξη;  
68. Πώς προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια µιας νότας; Γράψτε όσες αξίες προσδιορισµού της 

χρονικής διάρκειας µιας νότας γνωρίζετε και τι σχέση έχουν [οι αξίες] µεταξύ τους.  
69. Τι είναι κλίµακα της µουσικής; Πόσων ειδών κλίµακες έχουµε;   
70. Σε µια κλίµακα πώς ονοµάζονται τα διαστήµατα από τη µια νότα στην αµέσως επόµενη, τι σχέση 

αξίας έχουν µεταξύ τους και σε ποια θέση βρίσκονται σε µια µείζονα και µια ελάσσονα κλίµακα 
αντίστοιχα;   

71. Τι γνωρίζετε για τη µουσική στην εποχή της Αναγέννησης;  
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72. Τι γνωρίζετε για την κλασική εποχή της µουσικής;  
73. Τι γνωρίζετε για τη µουσική  στην εποχή του ροµαντισµού;  
74. Τι γνωρίζετε για τη δυτικοευρωπαϊκή µουσική στην σύγχρονη εποχή;  
75. Τι γνωρίζετε για τη µουσική Τζαζ;  
76. Ποιος είναι ο ρόλος του µετρονόµου ή χρονοµέτρου στη µουσική;  
77. Τι ονοµάζουµε ντουέτο, τρίο, κουαρτέτο και τι µουσική δωµατίου;  
78. Ποια είναι η διαφορά έντεχνου και κλασικού έργου;  
79. Να αναφέρετε τις ειδικότητες που εργάζονται στην παραγωγή ενός τηλεοπτικού Show.  
80. Ποιος είναι ο ρόλος του παραγωγού στη δισκογραφία;  
81. Τι είναι τα καλλιτεχνικά συµβόλαια;  
82. Τι είναι τα Demos;  
83. Τι είναι το RDS;  
84. Πώς επικοινωνεί ο τηλεσκηνοθέτης µε τους εικονολήπτες, τους  τεχνικούς των Video και τον 

παρουσιαστή;  
85. Ποιες ειδικότητες παρευρίσκονται στο studio ενός ραδιοφωνικού µαγκαζίνο;  
86. Ποιες ειδικότητες παρευρίσκονται στο studio ενός τηλεοπτικού µαγκαζίνο;  
87. Τι θα πρέπει να προσέξει ένας ηχολήπτης κατά την τοποθέτηση των µικροφώνων  του σε µία 

τηλεοπτική παραγωγή;  
88. Τι είναι «Ήχος Περιβάλλοντος» και ποια η σηµασία του στο τελικό ηχητικό αποτέλεσµα;  
89. Τι λέµε  «διεθνή ήχο» στη T.V., πού χρησιµοποιείται και πώς ηχογραφείται (π.χ. σε έναν 

ποδοσφαιρικό αγώνα);  
 
  

B. Οµάδα Ερωτήσεων Ειδικών Γνώσεων 
1. Ποια είναι τα κύρια µηχανικά µέρη των αναλογικών µαγνητοφώνων;  
2. Ποια είναι τα κύρια ηλεκτρονικά µέρη των αναλογικών µαγνητοφώνων;  
3. Πόσες κεφαλές έχουν τα επαγγελµατικά µαγνητόφωνα και κασετόφωνα και ποια εργασία εκτελεί 

κάθε κεφαλή; 
4. Πόσες και ποιες κεφαλές έχουν τα απλά ερασιτεχνικά κασετόφωνα και ποια κεφαλή παίζει δύο 

διαφορετικές εργασίες; Πώς έχει η σειρά των κεφαλών στα επαγγελµατικά µαγνητόφωνα;  
5. Πώς είναι αποτυπωµένος και πώς διαβάζεται ο ήχος στα αναλογικά µαγνητόφωνα;  
6. Να αναφέρετε τον τρόπο παραγωγής ήχου από τον αναλογικό δίσκο του πικάπ.  
7.   Ποιος είναι ο ρόλος του αντίβαρου στο µπράτσο του αναλογικού πικάπ; Περιγράψτε τον τρόπο 

ζυγίσµατος και της ρύθµισης του αναγκαίου βάρους που θα πρέπει να έχει η κεφαλή.  
8. Τι είναι το DAT και τι A DAT [κοινά στοιχεία και διαφορές];  
9. Ποιο είναι το µειονέκτηµα από την ψηφιακή εγγραφή σε χαµηλή δειγµατοληψία;  
10. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες µιας κονσόλας ήχου;  
11. Tι εννοούµε, όταν οι προδιαγραφές µιας κονσόλας αναφέρουν 16 / 4 / 2;  
12. Ποιος είναι ο ρόλος των Phantom Power, Pan Pot ;  
13. Να αναφέρετε τα ρυθµιστικά ενός Disco mixer .  
14. Σε ποιες περιοχές χωρίζεται το φάσµα των ακουστικών συχνοτήτων των µεγαφώνων υψηλής 

πιστότητας προδιαγραφών;  
15. Ποια είναι η λειτουργία του cross over;  
16. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των µεγαφώνων; 
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17. Πόσα Decibel είναι ο ασθενέστερος ήχος που µπορεί να ακούσει ο άνθρωπος;  
18. Τι είναι το Track [ίχνος];  
19. Σε τι εξυπηρετούν οι ισοσταθµιστές [equalizers];  
20. Να σχεδιάσετε τα πολικά διαγράµµατα, κατευθυντικού, παντοκατευθυντικού και 

υπερκαρδιοειδούς µικροφώνου.  
21. Ποιος είναι ο ρόλος του VU meter και του patch panel;  
22. Να σχεδιάσετε µία καµπύλη απόκρισης ενός ποιοτικού πυκνωτικού µικροφώνου.  
23. Τι κάνει το Low Pass Filter και τι το Ηigh Pass Filter;  
24. Τι κάνει το φίλτρο Roll off και για ποιο λόγο υπάρχει;  
25. Τι κάνει το  Patch panel;  
26. Τι εννοούµε µε τις λέξεις «λούπα» και «Overload»;  
27. Να αναφέρετε τους τύπους των µικροφώνων σε σχέση µε τα πολικά τους διαγράµµατα.  
28. Να αναφέρετε τους τύπους µικροφώνων σε σχέση µε τον ηλεκτροµηχανικό τους µηχανισµό.  
29. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των δυναµικών και πυκνωτικών 

µικροφώνων;  
30. Tι είναι οι «καµπύλες απόκρισης»; Να σχεδιάσετε µία υποθετική καµπύλη απόκρισης ενός αρκετά 

καλού µικροφώνου και να σηµειώσετε στον οριζόντιο και κάθετο άξονα σχετικές τιµές και 
µονάδες.  

31. Πώς είναι αποτυπωµένος ο ήχος στα ψηφιακά µαγνητόφωνα και πώς διαβάζεται;;  
32. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήµατος αντιστάθµισης της κεντροµόλου δύναµης [antiskating] στα 

αναλογικά πικάπ; Ποια είναι η βασική διαφορά των ερασιτεχνικών από τα επαγγελµατικά 
αναλογικά πικάπ;  

33. Να αναφέρετε τον τρόπο παραγωγής ήχου από τον ψηφιακό δίσκο [C.D.]. Ποια είναι τα 
πλεονεκτήµατα του ψηφιακού δίσκου έναντι του αναλογικού;  

34. Να αναφέρετε τρόπους ψηφιακής εγγραφής του ήχου και την ονοµασία των συσκευών που τους 
χρησιµοποιούν.  

35. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα της ψηφιακής εγγραφής έναντι της αναλογικής.  
36. Ποια πλεονεκτήµατα δίνει η εγγραφή στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή;  
37. Ποιες είναι οι εξειδικευµένες λειτουργίες µιας επαγγελµατικής ραδιοφωνικής κονσόλας;  
38. Ποιες είναι οι διαφορές της ραδιοφωνικής κονσόλας από αυτή του P.A. ;  
39. Να αναφέρετε τις ρυθµίσεις που µπορείτε να εκτελέσετε σε µια από τις φέτες (modules)  ή 

γραµµές εισόδων της κονσόλας P.A.   
40. Τι σηµαίνει Balanced & Unbalanced συνδεσµολογία; Γράψτε τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα της µιας συνδέσεως έναντι της άλλης.  
41. Τι είναι το φαινόµενο «οπής» στο κέντρο [Hole in the center effect];  
42. Τι είναι «στάθµη εγγραφής» και πώς τη µετρούµε και την ελέγχουµε;  
43. Τι είναι µετατροπέας Τονικότητας [Harmoniser] και τι εξυπηρετεί;  
44. Τι είναι το Phasing και πώς λειτουργεί;  
45. Tι είναι Azimuth [αζιµούθειος γωνία];  
46. Tι σηµαίνει Αttack - Decay - Sustain – Release;  
47. Τι είναι το Clipping [περικοπή - ψαλιδισµός];  
48. Τι είναι ο compressor [συµπιεστής];  
49. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των ψηφιακών ισοσταθµιστών;  
50. Να αναφέρετε τις δυνατότητες που δίνει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο µοντάζ.   
51. Τι είναι το DBM και τι το DBV;  
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52. Ποια είναι τα είδη των ισοσταθµιστών [equalizers] και πού χρησιµοποιείται το καθένα;  
53. Να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας ενός δυναµικού µικροφώνου.  
54. Τι σηµαίνει ΒΙΑS [πόλωση]; Περιγράψτε τη λειτουργία του.  
55. Τι σηµαίνει Modulation [διαµόρφωση]; Περιγράψτε τη λειτουργία του.  
56. Τι γνωρίζετε για τη «µαγνητική υστέρηση»;  
57. Σχεδιάστε και σηµειώστε πώς συνδέονται οι άκρες ενός καλωδίου µε τα εξής βύσµατα  [κάθε πόδι 

µε τη δική του αρίθµηση]. α. ΧLR Balanced - καρφί [Jack] Balanced, β. XLR [cannon] Balanced - 
καρφί [Jack] Unbalanced.  

58. Σε τι εξυπηρετεί το “expander” και σε τι το “gate”;  
59. Από ποιες προδιαγραφές αντιλαµβανόµαστε ότι ένα µεγάφωνο είναι καλύτερο από ένα άλλο;  
60. Tι είναι ευαισθησία µικροφώνου, σε τι µετράται και σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται 

µικρόφωνα µε µεγάλη ευαισθησία;  
61. Να αναφέρετε τις βασικές ρυθµίσεις στις κεφαλές των αναλογικών µαγνητοφώνων.  
62. Τι είναι το φαινόµενο Print Through;  
63. Τι σηµαίνει Feed Back [ανάδραση]; Να περιγράψετε τη λειτουργία του.  
64. Σε τι τάξη λειτουργούν οι ενισχυτές σε µια P.A. εγκατάσταση και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της 

τάξης αυτής έναντι των άλλων;  
65. Από ποιες προδιαγραφές αντιλαµβανόµαστε ότι ένα µικρόφωνο είναι καλύτερο από ένα άλλο;  
66. Ποια βασικά προβλήµατα οφείλει να ξεπεράσει ο σχεδιαστής - κατασκευαστής µεγαφώνων;  
67. Τι είναι PRE - EMHASIS / DE EMPHASIS [Προέµφαση - αποέµφαση];  
68. Ποια είναι και σε τι εξυπηρετούν τα συστήµατα αποθορυβοποίησης; Πώς λειτουργεί το Dolby A;  
69. Πώς λειτουργεί το Dolby B και το Dοlby C;  
70. Τι είναι το Decibel; Πόσες φορές η ένταση σε Watt ενός ήχου των 10 decibel θα πρέπει να 

πολλαπλασιαστεί για να φθάσει τα 20 Decibel;  
71. Πώς λειτουργεί η κεφαλή εγγραφής του µαγνητοφώνου (ηλεκτρονικά);  
72. Σε ποιες κατηγορίες µπορούµε να ταξινοµήσουµε τα µεγάφωνα σε σχέση µε τη λειτουργία του 

ηλεκτροµηχανικού τους συστήµατος; Περιγράψτε τη λειτουργία κάθε τύπου µεγαφώνων, 
σύµφωνα µε την ανωτέρω ταξινόµηση.  

73. Τι είναι συχνότητα του ήχου και τι θεµελιώδεις  - αρµονικές συχνότητες του ήχου;  
74. Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της συχνότητας και ποιο είναι το φάσµα των συχνοτήτων που 

δύναται ο άνθρωπος να ακούσει;  
75. Να αναφέρετε τις περιοχές των θεµελιωδών συχνοτήτων τις οποίες παράγουν τρία µουσικά 

όργανα.  
76. Σχεδιάστε δύο εκτός φάσης ηχητικά κύµατα. Σχεδιάστε δύο κύµατα µε διαφορά φάσης.  
77. Tι σηµαίνει «ηχοαπορρόφηση» και τι «ηχοµόνωση»;  
78. Για ποιο λόγο στα studios προστίθεται ηχοαπορρόφηση; Πού κυµαίνεται ο χρόνος αντήχησης σε 

ένα talk room;  
79. Ποια περιοχή συχνοτήτων ηχοαπορροφούν περισσότερο τα πορώδη υλικά;  
80. Να αναφέρετε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ «µήκους κύµατος» και «συχνότητας».  
81. Τι σηµαίνει «χρόνος αντήχησης»; Να αναφέρετε τα ελάχιστα και µέγιστα χρονικά όρια που 

κυµαίνεται ο χρόνος αντήχησης στoυς χώρους των studios.  
82. Τι ονοµάζουµε «φάση» ενός ηχητικού κύµατος;   
83. Πότε έχουµε «συµφασικά κύµατα» και ποιο είναι το αποτέλεσµα των συµφασικών κυµάτων; Να 

σχεδιάσετε δύο συµφασικά κύµατα.  
84. Πότε έχουµε «εκτός φάσης» ηχητικά κύµατα και ποιο είναι το αποτέλεσµα που δίνουν;  
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85. Σε ποιες περιοχές συχνοτήτων χρησιµοποιούνται οι συνηχητές για να ηχοαπορροφούν;  
86. Πώς λειτουργεί ένας συνηχητής για χαµηλές περιοχές συχνοτήτων;  
87. Πώς λειτουργεί ένας συνηχητής για µεσαίες περιοχές συχνοτήτων;  
88. Τι ονοµάζουµε «κατώφλι ακουστότητας»;  
89. Τι ονοµάζουµε «ακουστική σκίαση»;  
90. Τι είναι το echo, τι το reverb και τι το delay;  
91. Σε ποια ψυχοακουστικά φαινόµενα βασίζεται η στερεοφωνική ακρόαση;  
92. Ποια είναι η διαφορά του µονοφωνικού  από το στερεοφωνικό ήχο;  
93. Πώς εξηγείτε τη διαφορετική χροιά που δίνουν δύο µουσικά όργανα π.χ. κιθάρα και µπουζούκι, 

όταν κάποια από τις χορδές τους αναπαράγει την ίδια νότα (πάλλεται στην ίδια συχνότητα);  
94. Πότε ένας στερεοφωνικός ενισχυτής αποδίδει στα µόνιτορ µονοφωνικό και πότε στερεοφωνικό 

ήχο;   
95. Τι γνωρίζετε για το signal to noise ratio;  
96. Να αναφέρετε και να περιγράψετε τρία (3) από τα προβλήµατα που έλυσε η γλώσσα MIDI στην 

χρήση των ψηφιακών συνθεζάϊζερ.  
97. Τι σηµαίνει SYNC TO TAPE; 
98. Tι κάνει ο Α/D και D/A Converter;  
99. Τι σηµαίνει Expander Module;  
100. Tι σηµαίνει Hard Disk Recording;  
101. Tι είναι το «Cassette Interface» ;  
102. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες µηνυµάτων στο πρωτόκολλο midi;  
103. Τι είναι ο SMPTE TIME CODE;  
104. Τι είναι το MP3 ;  
105. Να περιγράψετε την ψηφιακή δειγµατοληψία [sampling rate] για την αποθήκευση και παραγωγή 

ήχου.  
106. Τι είναι το Sequencer και πώς λειτουργεί;  
107. Να αναφέρετε τους τρόπους µετάδοσης πληροφόρησης της γλώσσας MIDI και να τους 

περιγράψετε.  
108. Τι σηµαίνει Amplitude Modulation [∆ιαµόρφωση Πλάτους] στην ηλεκτρονική µουσική τεχνολογία;  
109. Τι κάνει το VOCODER;  
110. Ποιες είναι οι midi υποδοχές και ποιες οι εργασίες τους;  
111. Τι ονοµάζουµε midi time code  (MTC);  
112. Ποιος είναι ο ρόλος του midi interface σε ένα ηλεκτρονικό ψηφιακό µουσικό όργανο; Πόσες και 

ποιες θύρες έχει και ποια η λειτουργία του;  
113. Τι ονοµάζουµε synchronization (συγχρονισµό) στην ψηφιακή τεχνολογία της µουσικής;  
114. Τι εννοεί ο κατασκευαστής ψηφιακού συστήµατος, όταν στις προδιαγραφές του αναφέρει : 48 Khz 

– 32 bit ;  
115. Λαµβάνοντας τον ήχο σαν κυµατοµορφή, από τι εξαρτάται η δυναµική του, το τονικό ύψος του και 

το ηχόχρωµά του; Σε µια συναυλία συµφωνικής ορχήστρας Περιγράψτε την FM σύνθεση για την 
δηµιουργία ήχου από ένα συνθεζάϊζερ.   

116. Tι είναι VCO [Voltage Controlled Oscillator] και ποια η λειτουργία του];   
117. Τι είναι το VCF [Voltage Controlled Filter] και ποια η λειτουργία του;  
118. Ποια είναι τα κυριότερα µέρη ενός αναλογικού συνθεζάιζερ [που λειτουργεί µε τις αρχές της 

αφαιρετικής σύνθεσης];  
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119. Γιατί χρησιµοποιείται η Γεννήτρια Θορύβου [Noise generator] στα αναλογικά συνθεζάϊζερ; 
Περιγράψτε τα είδη θορύβου που παράγει.  

120. Σε πόσα στάδια και ποια (περιγράψτε τι κάνει το καθένα) έχουµε τη δυνατότητα να ρυθµίσουµε τη 
δυναµική ενός ήχου από αναλογικό συνθεζάϊζερ;  

121. Να αναφέρετε και να περιγράψετε τις µεθόδους συγχρονισµού ενός sequencer µε οµάδα 
ηλεκτρονικών ψηφιακών οργάνων.  

122. Με ποια µέθοδο και µε ποιο τρόπο µπορούµε να συγχρονίσουµε ένα ηλεκτρονικό ψηφιακό 
σύστηµα µε ένα πολυκάναλο µαγνητόφωνο; Να περιγράψετε τις αναγκαίες συνδέσεις που 
χρειάζονται για να έχουµε ικανοποιητική λειτουργία.  

123. Τι είναι το VCA (Voltage Controlled Amplifier) και ποια η λειτουργία του;  
124. Τι δηλώνουν ως µηνύµατα midi messages τα status byte και data byte;  
125. Πού απευθύνονται και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα System Massages του midi;   
126. Τι είναι οι «λογικές πύλες» και ποια η χρήση τους στην ψηφιακή τεχνολογία της µουσικής;  
127. Πού απευθύνονται και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα Channel Messages του midi ;  
128. Πώς καταγράφεται ο ήχος στο CD;  
129. Πώς καταγράφεται ο ήχος στο επανεγγράψιµο CD RW ;  
130. Πώς καταγράφεται ο ήχος στο επανεγγράψιµο minidisk ;  
131. Να περιγράψετε την τεχνολογική κατασκευή των επεγγράψιµων minidisk.  
132. Ποια ψυχοακουστικά φαινόµενα εκµεταλλεύονται  οι ψηφιακές τεχνολογίες συµπίεσης ήχου (MP3, 

Minidisk κλπ);  
133. Να σχεδιάσετε την αλυσίδα της αναλογικής ηχογράφησης (block διάγραµµα).  
134. Να σχεδιάσετε την αλυσίδα της ψηφιακής ηχογράφησης (block διάγραµµα).  
135. Πoια συστήµατα µετρήσεων χρησιµοποιούν ως µονάδα µέτρησης το dB;  
136. Να αναφέρετε τα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα µεγάφωνο.  
137. Αναφέρετε τουλάχιστον 3 (τρία) µουσικά όργανα τα οποία παράγουν ήχους στις χαµηλές 

περιοχές συχνοτήτων.  
138. Αναφέρετε τουλάχιστον 3 (τρία) µουσικά όργανα που παράγουν ήχους στις ψηλές περιοχές 

συχνοτήτων.  
139. Να περιγράψετε την εργασία ενός ηχολήπτη στο θέατρο.  
140. Ποια τα είδη των ραδιοφωνικών studios που χρησιµοποιούνται σ’ έναν ραδιοφωνικό σταθµό και τι 

εργασίες εκτελεί το κάθε είδος;   
141. Να αναφέρετε: α)τις ηλεκτρακουστικές συσκευές που υπάρχουν στo control του studio «Ροής» ή 

«Εκποµπής» του ραδιοφώνου και β) τον λόγο για τον οποίο υπάρχουν.  
142. Τι κατά τη γνώµη σας θα πρέπει να ακούει στο ακουστικό του ο παρουσιαστής σε µια ζωντανή 

τηλεοπτική µετάδοση;  
143. Ποιες γνώσεις πρέπει να έχει ο βοηθός ηχολήπτης (booman) και ποια είναι τα καθήκοντά του;  
144. Τι γνωρίζετε για τα µικρόφωνα ψείρες (lavalier), ποια η χρήση τους και ποια τα πλεονεκτήµατα και 

τα µειονεκτήµατά τους;  
145. Να αναφέρετε ό,τι γνωρίζετε για τα µικρόφωνα GUN.  
146. Ποια είναι τα τεχνικά κριτήρια για την επιλογή ενός studio ηχογράφησης στις περιπτώσεις α. ενός 

διαφηµιστικού µηνύµατος; β. ενός µικρού µουσικού συγκροτήµατος; γ. µιας µεγάλης ορχήστρας;    
147. Αν έχετε στη διάθεσή σας δύο κανάλια ήχου ,σε µια ηχογράφηση ρεπορτάζ δρόµου για την 

τηλεόραση, τι  θα ηχογραφήσετε σε κάθε κανάλι και γιατί ;  
148. Τι είδους κυκλώµατα  παραγγέλνουµε στον ΟΤΕ, στις εξωτερικές µεταδόσεις της τηλεόρασης και 

γιατί;  
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149. Ποια προβλήµατα µπορεί να αντιµετωπίσει ο ηχολήπτης σε µια ζωντανή εξωτερική µετάδοση της 
τηλεόρασης;  

150. Ποια πλεονεκτήµατα προσφέρει ένα ζωνοπιεστικό µικρόφωνο (PZM) στην τηλεόραση;  
151. Ποια είναι η βηµατική διαδικασία παραγωγής ενός διαφηµιστικού Jingle;  
152. Πώς ενεργούµε για να δώσουµε την ακουστική εντύπωση ότι κάποιος µιλά στο τηλέφωνο, αν και 

βρίσκεται µέσα στο στούντιο;  
153. Τι εννοούµε µε τους όρους fade out, cut, & fade in;  
154. Τι εννοούµε Playback και τι Remix ;  
155. Ποιες είναι οι συνήθεις ταχύτητες ακρόασης και εγγραφής της ταινίας στα επαγγελµατικά 

αναλογικά µαγνητόφωνα; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε ταχύτητας;  
156. Σε ποιες περιπτώσεις το ασύρµατο µικρόφωνο βρίσκει ευρεία χρήση;  
157. Ποιο είναι το µειονέκτηµα της τοποθέτησης πολλών µικροφώνων;  
158. Να αναφέρετε τις ηλεκτρακουστικές συσκευές που θα χρησιµοποιήσετε σε µια συναυλία.  
159. Να σχεδιάσετε το Block διάγραµµα της ηχητικής εγκατάστασης µιας συναυλίας, τριµελούς 

µουσικού  συγκροτήµατος.  
160. Σε τι εξυπηρετούν τα DI, τα Splitters και τα Stage monitors;  
161. Ποιος είναι ο ρόλος της κονσόλας Ρ.Α. και ποιος αυτής του Stage monitor;  
162. Πώς µπορούµε να ακούσουµε µονοφωνικά από δύο ηχεία που είναι στο χώρο για στέρεο 

ακρόαση; Αναφέρετε παραδείγµατα.  
163. Ποια είναι η διαφορά της πολυµικροφωνικής ηχοληψίας από αυτήν της τεχνικής blumlein; Ποια 

είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κάθε τεχνικής;  
164. Τι σηµαίνει Overdubing και τι µοντάζ ;  
165. Πώς επιτυγχάνεται το Selective Synchronization [Sel Syn] και γιατί τις χρησιµοποιούµε στις 

πολυκαναλικές ηχογραφήσεις;  
166. Ποιος είναι ο αριθµός και ο τύπος των µικροφώνων που θα χρησιµοποιηθούν για τέσσερα άτοµα 

στην τηλεόραση και ποιος στο ραδιόφωνο µε την προϋπόθεση ότι κάθονται ανά δύο στις δύο 
πλευρές ενός παραλληλόγραµµου τραπεζιού;  

167. Να αναφέρετε το ηχητικό αποτέλεσµα που δίνει η διαφορά φάσης, κατά τη λήψη του ήχου από 
διαφορετικά µικρόφωνα. Περιγράψτε πώς αυτό δηµιουργείται.  

168. Ποιες τεχνικές µεθόδοι ηχοληψίας χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση του ήχου µιας συναυλίας  
µε φυσικά µουσικά όργανα;  

169. Σε µια συναυλία πρέπει να ενισχυθεί ο ήχος της για τον κόσµο που παρευρίσκεται και ταυτόχρονα 
να µεταδοθεί από κάποια ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Τι θα πρέπει να γίνει, ώστε να ακούει σωστά ο 
κόσµος που παρευρίσκεται στη συναυλία και ταυτόχρονα το ίδιο σωστά να ακούν οι τηλεθεατές 
και ακροατές; Να δείξετε σχηµατικά τη βασική συνδεσµολογία.  

170. Πώς ενεργούµε από πριν, ώστε να έχουµε ικανοποιητική παροχή ρεύµατος κατά τη διάρκεια µιας 
συναυλίας σε υπαίθριο χώρο και µε πολύ κόσµο;  

171. Ποιου είδους µετρήσεις µπορούµε να λάβουµε από τα όργανα µιας επαγγελµατικής κονσόλας 
ήχου;  

172. Τι γνωρίζετε για το White noise και pink noise;  
173. Κάνετε κατανοµή για στέρεο ηχογράφηση στα εξής µουσικά όργανα: 

ντραµς,  
κιθάρα ακουστική,  
ηλεκτρικό µπάσο,  
συνθεσάιζερ,  
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κιθάρα σόλο και  
τραγούδι.     

174. Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση γεννητριών ρεύµατος σε µια συναυλία µε P.A. ;  
175. Να περιγράψετε την τεχνική ηχοληψίας Blumlein ;  
176. Να περιγράψετε την τεχνική ηχοληψίας Χ - Υ.   
177. Να περιγράψετε την τεχνική ηχοληψίας Μ - S.   
178. Να περιγράψετε τη σειρά των εργασιών κατά τη διάρκεια µιας πολυκαναλικής ηχογράφησης 

µουσικού συγκροτήµατος µε τραγουδιστή.  
179. Σε τι εξυπηρετούν τα ρυθµιστικά : 

Mic/Line,  
Gain,  
ΕQ ισοσταθµιστής,  
Pad.  ;   

180. Σε τι εξυπηρετούν τα ρυθµιστικά : 
Fold Back,  
Pan Pot, Pfl ή Solo,  
Cut ή Mute ;  

181. Ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης του Monitor Section και Output Section στις κονσόλες;  
182. Ποια είναι η λειτουργία του Gain και ποια του Fader ;  
183. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι «τα µόνιτορ χρωµατίζουν τον ήχο»;  
184. Ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης του Master Section ; Ποιος ο ρόλος των ρυθµιστικών Master 

Solo και Monitor Master;  
185. Να αναφέρετε το είδος των εισόδων µιας κονσόλας P.A στην οποία θα συνδέσετε  τους 

παρακάτω ηλεκτρονικούς µετατροπείς ήχου. Τι θα πρέπει να προσέξετε ή να συµπληρώσετε στο 
σύστηµα µετατροπέα – κονσόλα, ώστε η σύνδεση να βγάζει το επιθυµητό ηχητικό αποτέλεσµα. 
∆υναµικά µικρόφωνα. 
Πυκνωτικά µικρόφωνα 
Πικάπ 
C. D. 
DAT.    

186. Τι είναι το Fader;  
187. Τι προετοιµασίες θα κάνετε πριν από την ηµέρα και ώρα που θα γίνει µια συναυλία;  
188. Πόσα, πού και τι µικρόφωνα θα τοποθετούσατε για να ενισχύσετε ή να ηχογραφήσετε ένα πιάνο 

µε ουρά;  
189. Πόσα, πού και τι µικρόφωνα θα τοποθετούσατε για να ενισχύσετε ή ηχογραφήσετε ένα soprano 

σαξόφωνο ή ένα κλαρίνο;  
190. Ποιους τύπους κονσόλας ήχου χρησιµοποιούµε σε µια συναυλία;  
191. Τι είναι οι «µικροφωνισµοί», πώς δηµιουργούνται και πώς αποφεύγονται;   
192. Ο τραγουδιστής ροκ συναυλίας χρησιµοποιεί χαµηλής ή ψηλής ευαισθησίας µικρόφωνο;  
193. Ποιος είναι ο ρόλος του «αντιανέµιου»;  
194. Σε ποια τµήµατα µπορούµε να αναλύσουµε µια πολυκάναλη αναλογική κονσόλα ήχου; Να 

αναφέρετε το ρόλο κάθε τµήµατος.  
195. Tι είναι ο Γραφικός Ισοσταθµιστής;  
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196. Τι είναι ο Παραµετρικός Ισοσταθµιστής;  
197. Τι είναι ο Αναλυτής Φάσµατος [Spectrum Analyzer];  
198. Ποιος είναι ο ρόλος των Monitors στην εξέδρα των µουσικών µιας συναυλίας; Ποιος ο ρόλος της 

Stage Monitors Κονσόλας και του ανάλογου ηχολήπτη;  
199. Περιγράψτε την ηχητική εγκατάσταση για συναυλία µουσικής σε αίθουσα µε τέσσερις µουσικούς 

που παίζουν τα εξής µουσικά όργανα : Ι. βιολί, ΙΙ.βιολί, βιόλα, τσέλο.   
200. Περιγράψτε την ηχητική εγκατάσταση για συναυλία µουσικής  µε πέντε µουσικούς που παίζουν τα 

εξής µουσικά όργανα: Ντραµς [ταµπούρο, δύο τοµ, βαθύ, κάσα, δύο πιάτα και φιούτσιµπαλ], 
ηλεκτρικό µπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, συνθεζάιζερ και τραγούδι.   

201. Πόσα, πού και τι µικρόφωνα θα τοποθετούσατε για να ενισχύσετε ή ηχογραφήσετε µια τροµπέτα 
ή ένα τροµπόνι; Πόσα, πού και τι µικρόφωνα θα τοποθετούσατε για να ενισχύσετε ή 
ηχογραφήσετε ένα τουµπελέκι;   

202. Ποιοι είναι οι τύποι ηχείων Ρ.Α. και τι εξυπηρετεί κάθε τύπος;  
203. Σε µια συναυλία, τι τύπο µικροφώνου [όσον αφορά τον ηλεκτροµηχανικό του µηχανισµό] 

χρησιµοποιούµε στον τραγουδιστή, τις κιθάρες, τα κρουστά;  
204. Στο Ρ.Α. σε τι διαφέρουν τα µικροφωνικά καλώδια από αυτά των ηχείων;  
205. Σε τι τύπο εισόδου κονσόλας Ρ.Α. συνδέουµε τα ηλεκτρονικά µουσικά όργανα, πώς ονοµάζεται η 

παρεµβαλλόµενη ηλεκτρονική συσκευή και ποιος ο λόγος παρεµβολής της;   
206. Ποιες είναι οι συνηθέστερες αιτίες δηµιουργίας βόµβων σε µια συναυλία;  
207. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήµατος βοηθητικών γραµµών (Auxiliary System), στην κονσόλα 

ήχου;  
208. Τι εννοούµε µε τον όρο «Near Field» µόνιτορ; 
209. Η χρήση τριφασικού ρεύµατος σε µια συναυλία P.A. είναι απαραίτητη και γιατί;  
210. Σε ποιες περιπτώσεις συναυλιών χρησιµοποιούνται το δίδροµο - τρίδροµο, τετράδροµο [2 - 3 - 4 

way] σύστηµα ηχείων - µεγαφώνων που απευθύνονται στο κοινό;  
211. Ποια είναι η διαφορά του ηλεκτρονικού από το παθητικό cross - over και σε ποιες περιπτώσεις 

χρησιµοποιείται το καθένα;  
212. Ποια είναι η διαφορά του controller από το ηλεκτρονικό cross – over;  
213. Τι τύπους µικροφώνων [όσον αφορά το πολικό τους διάγραµµα] χρησιµοποιούµε, σε µια 

συναυλία συµφωνικής ορχήστρας και σε ποιες κατηγορίες οργάνων;  
214. Πώς τοποθετούνται τα ηχεία του χώρου σε µια συναυλία;  
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