
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 

"ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ" 
 

 

 

 

 

 

2η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2008 

 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 2 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) .............................................3 

2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων  (Task analysis) ..............................4 

3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης .........................................................................6 

3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων..............................................................7 
3.1.1 ∆ιαδικασία .....................................................................................7 
α) Σκοπός..............................................................................................7 
β) Περιεχόµενο εξέτασης..........................................................................7 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης ............................................................................7 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων .............................................................................8 
3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης.............................................................8 

3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων.................................................................... 13 
3.2.1 ∆ιαδικασία ................................................................................... 13 
α) Σκοπός............................................................................................ 13 
β) Περιεχόµενο εξέτασης........................................................................ 13 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης .......................................................................... 13 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων ........................................................................... 14 
3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης........................................................... 14 

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ .................................................................................16 

ΟΜΑ∆Α Α ..................................................................................................... 16 

ΟΜΑ∆Α Β ..................................................................................................... 17 

ΟΜΑ∆Α Γ ..................................................................................................... 18 

ΟΜΑ∆Α ∆..................................................................................................... 23 

ΟΜΑ∆Α Ε ..................................................................................................... 30 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ ................................................................................................... 32 

ΟΜΑ∆Α Ζ ..................................................................................................... 33 

ΟΜΑ∆Α Η..................................................................................................... 34 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 3 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) 
 
Ο απόφοιτος και κάτοχος διπλώµατος της ειδικότητας «ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑ» έχει αποκτήσει τις 
γνώσεις, δεξιότητες και γνωρίζει τις επαγγελµατικές τάσεις όπου των καθιστούν ικανό να εργαστεί σε 
όλες τις βαθµίδες εργασίας που έχουν σχέση µε την σχεδίαση, κατασκευή, επιδιόρθωση, µαζική 
παραγωγή κοσµηµάτων ή άλλων αντικειµένων που αποτελούνται από πολύτιµα µέταλλα πολύτιµες 
πέτρες. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
 
Α: Οργάνωση για την κατασκευή κοσµηµάτων και ειδών Αργυροχρυσοχοια  
Α1: Οργάνωση εργαστηρίου.  
Α2: Επεξεργασία µετάλλων. 
 
Β: Προετοιµασία εργασιών.  
Β1: Κατασκευάζει σχέδια σε πραγµατικές διαστάσεις µε µορφές κοσµηµάτων ή άλλων 

αντικειµένων.   
Β2: Κατασκευή τελικού προϊόντος.  
Β3: Επιδιορθώσεις κοσµηµάτων και άλλων ειδών αργυροχρυσοχοίας. 
 
Γ: Αξιολόγηση πολύτιµων λίθων 
 
∆: Έκθεση τελικών προϊόντων και πώληση αυτών  
∆1: Κοστολόγηση προϊόντων. 
∆2: Παρουσίαση και προβολή κοσµηµάτων και άλλων ειδών αργυροχρυσοχοίας. 
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2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων  (Task analysis) 
 
 2.1Α1: Επεξεργασία µετάλλων. 
      Α1.1: Επιλογή της 1ης ύλης . 
      Α1.2: Τήξη µετάλλων για τη δηµιουργία κραµάτων. 

           Α1.3: Χύτευση µετάλλων για την κατασκευή κοσµήµατος ή άλλου αντικειµένου σε πλάκα ή 
σύρµα, διαµόρφωση της πλάκας ή του σύρµατος. 

 
       Β1: Κατασκευή σχεδίων σε πραγµατικό µέγεθος για τη µορφή και το σχήµα κοσµηµάτων ή 

άλλων αντικειµένων. 
       Β1.1: ∆ιαβάζει και αναλύει σχέδια κοσµηµάτων ή άλλων αντικειµένων. 
       Β1.2: Επιλογή σχεδίου. 
       Β1.3: Τροποποίηση σχεδίων. 
       Β1.4: Προετοιµασία σχεδίων όψεων, κατόψεων, τοµών του κοσµήµατος που θα κατασκευαστεί ή 

άλλου αντικειµένου. 
       Β1.5: Κατασκευή αξονοµετρικού σχεδίου κοσµήµατος ή άλλου αντικειµένου. 
       Β1.6: Τοποθέτηση σκιών και χρώµατα στο σχέδιο. 
       Β1.7: Παρουσίαση σχεδίου. 
 
       Β2: Κατασκευή τελικού προϊόντος. 
       Β2.1: Σεγάρισµα µετάλλου για τη δηµιουργία επιθυµητών διαστάσεων. 
       Β2.2: Λιµάρισµα και γιαλοχαρτισµα επιφανειών.  
       Β2.3: Προετοιµασία για κόλληση. 
       Β2.4: Κόλληση. 
       Β2.5: Κατασκευή µοντέλου από κερί χειροποίητο. 
       Β2.6: Κατασκευή καλουπιών από λάστιχο ή σιλικόνη µε χρήση λαστιχιέρας. 
       Β2.7: Κοπή λάστιχου ή σιλικόνης. 
       Β2.8: Αναπαραγωγή οµοιωµάτων από κερί µε χρήση κεριέρας. 
       Β2.9: Κατασκευή κέρινου δέντρου. 
       Β2.10: Παρασκευή γύψου, σε µπολ εξαέρωση αυτού  
       Β2.10,5:  Τοποθέτηση γύψου στο µούφλο - εξαέρωσης αυτού. 
       Β2.11: Αποκέρωση - ψήσιµο του γύψου στο φούρνο. 
       Β2.12: Χύτευση µετάλλου στη φυγόκεντρο. 
       Β2.13: Καθαρισµός δέντρου από το γύψο µε χρήση πλυντηρίων. 
       Β2.14: Φινίρισµα του κοσµήµατος. 
       Β2.15: Τοποθέτηση πέτρας. 
       Β2.16: Χάραξη κοσµήµατος µε χρήση καλεµιών. 
       Β2.17: Αποπεράτωση και κοστολόγηση αντικειµένων. 
 
       Β3: Επιδιορθώσεις κοσµηµάτων ή άλλων αντικειµένων. 
       Β3.1: Εκτίµηση σφάλµατος. 
       Β3.2: Προστασία πολύτιµων πετρών ή αποµάκρυνση αυτών. 
       Β3.3: Προστασία υπόλοιπων εργασιών που έχει πάνω το αντικείµενο. 
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       Β3.4: ∆ιορθώσεις κοσµηµάτων ή άλλων αντικειµένων. 
 
       Γ:  Αξιολόγηση πολύτιµων λίθων  
       Γ1: χρήση οργάνων - αναγνώριση της πέτρας. 
       Γ2: Εξέταση ως προς την καθαριότητα. 
       Γ3: Εξέταση ως προς την λαµπρότητα. 
       Γ4: Εξέταση ως προς την σκληρότητα. 
       Γ5: Μέτρηση διαµέτρου πέτρας.  
       Γ6: Ζύγισµα πέτρας. 
       Γ: Εξέταση πέτρας ως προς το χρώµα της και την κοπή. 
 
       ∆: Κοστολόγηση προϊόντων  
       ∆1.2: Ανάλυση κόστους κατασκευής. 
       ∆2: Παρουσίαση και προβολή κοσµήµατος και άλλων αντικειµένων. 
       ∆2.1: Τρόπος διάθεσης κοσµηµάτων ή αντικειµένων 
       ∆2.2: Προβολή κοσµήµατος ή άλλων αντικειµένων (περιοδικά). 
       ∆2.3: Παρουσίαση του κοσµήµατος ή αντικειµένου. 
.      ∆2.4: Πιστοποίηση τελικού προϊόντος σε σχέση µε την ποιότητα και την µοναδικότητα. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Αργυροχρυσοχοϊα 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. 
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Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα παρακάτω: 

 
- δύο τρίγωνα ορθογώνια µε διαβάθµιση (90ο – 45ο – 45ο και 90ο – 30ο -60ο) 
- κανόνα 20 cm 
- µοιρογνωµόνιο 
- διαβήτη 
- µολύβια (ενδεικτικά 2Η, ΗΒ, 2Β, 4Β), ξύστρα 
- σετ 24 χρωµάτων (ξυλοµπογιές)  
- γόµα σχεδίου 

 

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 Αργυροχρυσοχοϊα 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: Γνώσεις ορυκτολογίας  - µεταλλογνωσίας 

-Χηµική σύσταση πολύτιµων λίθων. 
-Κρυσταλλογραφία. 
-Οπτικές ιδιότητες πολύτιµων λίθων.  
-Φαινόµενα ανάκλησης. 
-∆ιχρωσκόπιο. 
-∆ιάθλαση - διαθλαστικός δείκτης. 
-Χρώµα των λίθων. 
-Μικροσκόπιο. 
-Φίλτρο Chelsea. 
-Οργανικοί πολύτιµοι λίθοι και αποµιµήσεις. 
-Έγκλειστοι. 
-Συνθετικοί πολύτιµοι λίθοι. 
-Αποµιµήσεις πολύτιµων λίθων. 
-Ιδιότητες και χαρακτηριστικά πολύτιµων και ηµιπολύτιµων λίθων. 
-Ιδιότητες των µετάλλων - ορισµοί - ειδικό βάρος - σκληρότητα. 
-Κρυσταλλικοί δοµή των µετάλλων  - γενικές γνώσεις. 
-Κράµατα - ορισµοί - ιδιότητες - τύποι κραµάτων. 
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-Θερµικές κατεργασίες - ανόπτηση - βαφή - σκλήρυνση. 
-Τα βασικά µέταλλα και κράµατα της αργυροχρυσοχοίας και οι ιδιότητές τους χρυσός - άργυρος - 
οµάδα πλατίνας - χαλκός. 

-Συγκολλήσεις - επιµεταλλώσεις - οξειδώσεις - γενικές αρχές. 
 
Β: Γνώσεις ιστορίας τέχνης και του κοσµήµατος 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στους πρωτόγονους λαούς στην παλαιολιθική και στην νεολιθική εποχή. 

-Η τέχνη και το κόσµηµα στους λαούς της Μεσοποταµίας. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στην Αρχαία Αίγυπτο. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στον Ελλαδικό χώρο. 
-Κυκλαδίτικος πολιτισµός. 
-Μινωικός πολιτισµός. 
-Πρωτοελλαδικός πολιτισµός. 
-Μυκηναϊκός πολιτισµός. 
-Γεωµετρικός πολιτισµός. 
-Αρχαϊκή περίοδος. 
-Κλασσική περίοδος. 
-Ελληνιστική περίοδος. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στη Ρώµη. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στο Βυζάντιο. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στον Μεσαίωνα στην Ευρώπη. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα κατά την Αναγέννηση στην Ιταλία και λοιπή Ευρώπη. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στην περίοδο του Μανιερισµού. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στην Αµερική πριν το Κολόµβο. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα τον 17ο αιώνα - Μπαρόκ. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στον 18ο αιώνα  - Ροκοκό. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στην Αφρική (1500 - 1900) µαύρη τέχνη. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στους λαούς µε µουσουλµανικές θρησκείες. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στις Ινδίες - Ινδονησία. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στην  Άπω Ανατολή (Κίνα - Ιαπωνία). 
-Η τέχνη και το κόσµηµα στην Αµερική µετά τον Κολόµβο. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα του 19ου αιώνα.  Οι πρώτοι µοντέρνοι ζωγράφοι. 
-Η τέχνη και το κόσµηµα των προιµπρεσιονιστών.  
-Η τέχνη του µεταϊµπρεσσιονιστών.  
-Η τέχνη και το κόσµηµα στην Art Nouveau. 
-Εξπρεσιονισµός - φοβισµός. 
-Κυβισµός - φουτουρισµός. 
-Σουρεαλισµός.  
-Η Art Deco στην τέχνη και το κόσµηµα. 
-Η αφηρηµένη τέχνη και η επιρροή στο κόσµηµα. 
-Έλληνες ζωγράφοι - ελληνικό κόσµηµα. 
-Το κόσµηµα του 19ου και 20ου αιώνα. 

 
Γ: Γνώσεις ελεύθερου σχεδίου  

-Απόδοση µε ελεύθερες γραµµές διαφόρων σχηµάτων. 
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-Σύνθεση γεωµετρικών σχηµάτων µε ελεύθερο χέρι. 
-Θεωρία χρωµατικής σφαίρας και σηµειολογίας χρωµάτων. 
-Χρήση τόνων - σκιών. 
-Σκιαγράφηση επιπέδου και κυρτών ή κοίλων επιφανειών. 
-Γραµµική σκιαγράφηση µε ελεύθερο χέρι. 
-Σκιαγράφηση µε δεδοµένη πηγή φωτός. 
-Σχεδιασµός αξονοµετρικού κοσµήµατος µε ελεύθερο χέρι. 
-Βασικών στοιχείων προοπτικού σχεδίου µε ελεύθερο χέρι. 
-Τοποθέτηση χρώµατος στο κόσµηµα. 

-Σχεδιασµός και χρωµατισµός σετ κοσµήµατος (κολιέ, βραχιόλι, σκουλαρίκια, δαχτυλίδι). 
 
∆: Γνώσεις γραµµικού σχεδίου 

-Σύνθεση ελεύθερου και γεωµετρικών σχηµάτων. 
-Σχεδιασµός αναπτυγµάτων δακτυλιδιών βραχιολιών και άλλων κοσµηµάτων. 
-Σχεδιασµός διαφόρων µοτίβων 
-Παραλλαγές διαφόρων µοτίβων. 
-Συστηµάτων αναλογιών (σµικρύνσεις, µεγενθύσεις κ.λ.π.). 
-Σχεδιασµός σπιράλ. 
-Σχεδιασµός κάτοψης και όψεων γεωµετρικών όγκων. 
-Σχεδιασµός κάτοψης και όψεων συνθέσεων γεωµετρικών όγκων. 
-Σχεδιασµός όψεων κοσµηµάτων (δαχτυλίδι, µενταγιόν, βραχιόλι κ.λ.π.). 
-Σχεδιασµός αξονοµετρικού γεωµετρικών όγκων. 
-Σχεδιασµός αξονοµετρικών κοσµηµάτων. 

 
Ε: Γνώσεις επεξεργασίας Α’ ύλης και τεχνικών 

-Επιλογή Α’ ύλης. 
-Αναλογίες υλικών για σύσταση κράµατος. 
-Τήξη µετάλλων. 
-∆ιαµόρφωση σύρµατος ή πλάκας µετάλλου. 
-Επεξεργασία πλάκας µετάλλου ή σύρµατος. 
-Χρήση σεγας - κοπή µετάλλων. 
-Χρήση λίµας - διαδικασία λιµαρίσµατος µετάλλου. 

       -Χρήση συσκευών και υλικών για την κόλληση του µετάλλου. 
-∆ιαδικασία κόλλησης µετάλλου - κατασκευή κόλλησης. 
-Τοποθέτηση εξαρτηµάτων (λιµπρέτο). 
-Φινίρισµα κοσµήµατος. 
-Γνώση κόλλησης πλάκας µε πλάκας µε δυνατότητα διακόσµησης µε inlay. 

           -Συνδυασµός µετάλλων «πάντρεµα» και γνώση κόλλησης αυτών το ένα δίπλα στο άλλο. 
-Γνώση κατασκευής κλειστών δακτυλιδιών και βραχιολιών. 
-Γνώση πολλαπλών κολλήσεων κόψιµο παχέων - χρήση λιµών. 

           -Τοπογραφική ρεαλιστική απόδοση σχεδίου στο µέταλλο και εξοικείωση µε τον όγκο.   
           -Γνώσης κατασκευής καστονιού - κόλληση αυτού σε επίπεδη ή κυρτή επιφάνεια. 

-∆έσιµο πέτρας καπουσόν - τετράγωνης. 
-Γνώσεις λέπτανσης σύρµατος - δηµιουργία καραβόλων. 
-Κόλληση σύρµατος µεγάλης πυκνότητας. 
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           -Χάραξη µετάλλου σε επίπεδες ή κυρτές επιφάνειες - διαµόρφωση επιφανειών για τοποθέτηση 
σµάλτου - ψήσιµο σµάλτου. 

-Γνώση απόδοση σχεδίου σε πλάκα µετάλλου µε πίσσα (γιαννιώτικο). 
-Γνώση κατασκευής γρανών συγκόλληση γρανων στο µέταλλο. 

        -Τεχνική MOKUME: Τέλεια γνώση κόλλησης πολλαπλών φύλλων διαφορετικού µετάλλου χρήση 
κυλίνδρου για µείωση πάχους, σφυρηλάτηση της πλάκας και λιµάρισµα αυτής για την εµφάνιση των 
διαφορετικών µετάλλων. 

-Γνώσεις κατασκευής σαρνιέρας σφυριλάτωση αυτής. 
-Γνώσεις καρφωτικής (παβε, συρταριτά, γιουσταριστά και µε δόντια). 
-Ικανότητα κατασκευής κέρινου µοντέλου. 
-ΑποτύΠώςη µεταλλικού µοντέλου στο λάστιχο. 
-Κοπή λάστιχου. 
-Αναπαραγωγή κέρινων οµοιωµάτων µε τη χρήση κεριέρας. 
-Κατασκευή κέρινου δέντρου. 
-Παρασκευή γύψου. 
-Γέµισµα µούφλων - εξαέρωση. 
-Αποκέρωση - ψήσιµο στο φούρνο. 
-Ικανός να βρίσκει την αναλογία του κέρινου δέντρου σε µέταλλο. 
-Ικανός να χυτεύση µέταλλο. 
-Καθάρισµα µεταλλικού δέντρου απ’ το γύψο. 
-Χρήση ειδικών καλεµιών χαρακτικής. 
-Ικανός να κατασκευάζει το κράµα του Nielo στο κόσµηµα. 

 
ΣΤ: Γνώσεις µικρογλυπτικής 

-Ικανός να κατασκευάζει κέρινα µοντέλα. 
-Χρήση διαφορετικής σκληρότητας κεριών. 
-Χρήση διαφορετικής µορφής κεριών. 
-Ικανότητα κατασκευής κοσµηµάτων από κερί. 
-Ικανότητα κατασκευής κοσµηµάτων από κερί µε µια ή πολλές πέτρες. 
-Ικανότητα κατασκευής µοντέλου µε χρήση πλαστελίνης (αποτύΠώςη). 
-Ικανότητα κατασκευής καλουπιού (εκµαγείο). 
-Ικανότητα κατασκευής ανάγλυφου. 
-Ικανότητα κατασκευής ανάγλυφου καλουπιού (εκµαγείο) σε κερί. 
-Ικανότητα κατασκευής απλού τρισδιάστατου µοντέλου σε κερί. 
-Ικανότητα κατασκευής σύνθετου τρισδιάστατου µοντέλου σε κερί. 
-Ικανότητα κατασκευής προτοµής σε µικρογραφία µε κερί. 

 
Ζ: Γνώσεις ως προς την προώθηση των πωλήσεων   

-∆ιαφήµιση (τύποι, διαφηµιστικά µέσα, εταιρίες). 
-∆ιαφήµιση, δηµόσιες σχέσεις, εταιρίες προβολής, οργάνωση. 
-∆ίκτυο πωλήσεων: προσωπική διάθεση κλασικές εκθέσεις, πωλητές. 
-Έρευνα αγοράς: σχέδια, µηχανήµατα. 

-Εξοπλισµός - συσκευασία: στολισµός βιτρίνας, συσκευασία λιανικής πώλησης. 
-Μεταφορές εµπορευµάτων.  Τρόποι διακίνησης ασφάλειες µεταφορών. 
-Συναλλαγές: γραµµάτια, επιταγές, παραγγελίες, δελτία αποστολής. 
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-∆ώρα BONUS. 
 
Η: Γνώσεις κοστολόγησης και ποιοτικού ελέγχου  

-Έρευνα αγοράς εξοπλισµού - µηχανηµάτων - αναλώσιµων. 
-Προσωπικό - πωλητές συνεργάτες. 
-Κοστολόγηση - τιµολόγηση πρώτης ύλης. 
-Τιµολόγηση τελικού προϊόντος. 
-Γενικές αρχές ποιότητας. 
-Ανάπτύξη ISO 9000. 
-Ολικός ποιοτικός έλεγχος. 
-∆ιαδικασίες ελέγχου. 
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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. 
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Οι εξεταζόµενοι οφείλουν να έχουν την ηµέρα των εξετάσεων όλα τα ατοµικά εργαλεία 
πάγκου για την κατασκευή παραγωγικών κοσµηµάτων µε µοντέλο από µέταλλο ή κερί και όλα 
τα ατοµικά εργαλεία καρφωτικής και χαρακτικής.  

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για πέντε (5) ώρες. 

 

3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

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

 
 

Α: Γνώσεις επεξεργασίας Α’ ύλης και τεχνικών 
-Επιλογή Α’ ύλης. 
-Αναλογίες υλικών για σύσταση κράµατος. 
-Τήξη µετάλλων. 
-∆ιαµόρφωση σύρµατος ή πλάκας µετάλλου. 
-Επεξεργασία πλάκας µετάλλου ή σύρµατος. 
-Χρήση σεγας - κοπή µετάλλων. 
-Χρήση λίµας - διαδικασία λιµαρίσµατος µετάλλου. 

  -Χρήση συσκευών και υλικών για την κόλληση του µετάλλου. 
-∆ιαδικασία κόλλησης µετάλλου - κατασκευή κόλλησης. 
-Τοποθέτηση εξαρτηµάτων (λιµπρέτο). 
-Φινίρισµα κοσµήµατος. 
-Γνώση κόλλησης πλάκας µε πλάκας µε δυνατότητα διακόσµησης µε inlay. 

-Συνδυασµός µετάλλων «πάντρεµα» και γνώση κόλλησης αυτών το ένα δίπλα στο άλλο. 
-Γνώση κατασκευής κλειστών δακτυλιδιών και βραχιολιών. 
-Γνώση πολλαπλών κολλήσεων κόψιµο παχέων - χρήση λιµών. 

-Τοπογραφική ρεαλιστική απόδοση σχεδίου στο µέταλλο και εξοικείωση µε τον όγκο.   
-Γνώσης κατασκευής καστονιού - κόλληση αυτού σε επίπεδη ή κυρτή επιφάνεια. 

-∆έσιµο πέτρας καµποσόν - τετράγωνης. 
-Γνώσεις λέπτυνσης σύρµατος - δηµιουργία καµβολών. 
-Κόλληση σύρµατος µεγάλης πυκνότητας. 

-Χάραξη µετάλλου σε επίπεδες ή κυρτές επιφάνειες διάµετρων επιφανειών για τοποθέτηση σµάλτου - 
ψήσιµο σµάλτου. 

-Γνώση απόδοση σχεδίου σε πλάκα µετάλλου µε πίσσα (γιαννιώτικο). 
-Γνώση κατασκευής γρανών συγκόλληση γρανων στο µέταλλο. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 15 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

-Τεχνική MOKUME: Τέλεια γνώση κόλλησης πολλαπλών φύλλων διαφορετικού µετάλλου χρήση 
κυλίνδρου για µείωση πάχους, σφυρηλάτηση της πλάκας και λιµάρισµα αυτής για την εµφάνιση των 
διαφορετικών µετάλλων. 

-Γνώσεις κατασκευής σαρνιέρας σφυριλάτωση αυτής. 
-Γνώσεις καρφωτικής (παβέ, συρταρωτά, γιουσταριστά και µε δόντια). 
-Ικανότητα κατασκευής κέρινου µοντέλου. 
-ΑποτύΠώςη µεταλλικού µοντέλου στο λάστιχο. 
-Κοπή λάστιχου. 
-Αναπαραγωγή κέρινων οµοιωµάτων µε τη χρήση κεριέρας. 
-Κατασκευή κέρινου δέντρου. 
-Παρασκευή γύψου. 
-Γέµισµα µούφλων - εξαέρωση. 
-Αποκέρωση - ψήσιµο στο φούρνο. 
-Ικανός να βρίσκει την αναλογία του κέρινου δέντρου σε µέταλλο. 
-Ικανός να χυτεύση µέταλλο. 
-Καθάρισµα µεταλλικού δέντρου απ’ το γύψο. 
-Χρήση ειδικών καλεµιών χαρακτικής. 
-Ικανός να κατασκευάζει το κράµα του Nielo στο κόσµηµα. 

 
Β: Γνώσεις µικρογλυπτικής 

-Ικανός να κατασκευάζει κέρινα µοντέλα. 
-Χρήση διαφορετικής σκληρότητας κεριών. 
-Χρήση διαφορετικής µορφής κεριών. 
-Ικανότητα κατασκευής κοσµηµάτων από κερί. 
-Ικανότητα κατασκευής κοσµηµάτων από κερί µε µια ή πολλές πέτρες. 
-Ικανότητα κατασκευής µοντέλου µε χρήση πλαστελίνης (αποτύΠώςη). 
-Ικανότητα κατασκευής καλουπιού (εκµαγείο) 
-Ικανότητα κατασκευής ανάγλυφου. 
-Ικανότητα κατασκευής ανάγλυφου καλουπιού (εκµαγείο) σε κερί. 
-Ικανότητα κατασκευής απλού τρισδιάστατου µοντέλου σε κερί. 
-Ικανότητα κατασκευής σύνθετου τρισδιάστατου µοντέλου σε κερί. 
-Ικανότητα κατασκευής προτοµής σε µικρογραφία µε κερί. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 16 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
 

ΟΜΑ∆Α Α 
1. Ποια ορυκτά χαρακτηρίζονται οργανικά και ποια ανόργανα; 
2. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των κρυσταλλικών ορυκτών και των άµορφων; Να αναφέρετε 

παραδείγµατα. 
3. Σε ποιο κρυσταλλικό σύστηµα ανήκουν τα κάτωθι ορυκτά: α) διαµάντι, β)γαλαζίας, γ) κορούνδιο, δ) 

βήρυλλος; 
4. Ποια είναι η διαφορά του ορυκτού και του πετρώµατος;  Να αναφέρετε παραδείγµατα. 
5. Πώς κατατάσσονται τα πετρώµατα; 
6. Γράψτε την κλίµακα σκληρότητας του Mohs. 
7. Ποια υλικά ονοµάζονται ισότροπα και ποια ανισότροπα; 
8. Ποια η διαφορά µεταξύ µιας συνθετικής πέτρας και µιας αποµίµησης;  Να αναφέρετε 

παραδείγµατα. 
9. Ποια είναι τα κριτήρια για την εκτίµηση των πολύτιµων λίθων; 
10. Τι είναι λάµψη σε µια πολύτιµη πέτρα;  Να αναφέρετε 3 είδη λάµψης µε τις αντίστοιχες πέτρες. 
11. Τι είναι ο ιριδισµός;  Να αναφέρετε ένα βασικό παράδειγµα. 
12. Πότε µια πολύτιµη πέτρα κόβεται µε έδρες και πότε Ca bochon (καµποσόν); 
13. Τι είναι τα έγκλειστα; 
14. Ποια η βασική αιτία παραγωγής χρώµατος στις πολύτιµες πέτρες, και ποια είναι γενικά τα 

στοιχεία χρωµατισµού τους; 
15. Να αναφέρετε τρόπους µε τους οποίους βελτιώνεται τεχνικά η εµφάνιση µιας πολύτιµης πέτρας. 
16. Ποια είναι η χηµική σύσταση, το χρώµα, η σκληρότητα και η λάµψη του διαµαντιού; 
17. Πώς αξιολογούνται τα διαµάντια; 
18. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των πολύτιµων µετάλλων (πλατίνα, χρυσός, ασήµι); 
19. Πότε ένα µέταλλο ονοµάζεται ελατό και πότε όλκιµο; 
20. Σε ποιο κρυσταλλικό σύστηµα κρυσταλλώνεται ο χρυσός και ο άργυρος; 
21. Τι ονοµάζουµε κράµατα και ποια η χρησιµότητά τους; 
22. Με ποια κράµατα µετάλλων µπορούµε να µεταβάλλουµε το κίτρινο χρώµα του χρυσού; Να 

αναφέρετε τέσσερα. 
23. Πώς διαλύεται ο χρυσός; 
24. Πώς ορίζεται το καράτι;  Προσδιορίστε την ποσότητα χρυσού σε 960gr κράµατος 18k. 
25. Θέλουµε να ανεβάσουµε ποσότητα 320gr κράµατος χρυσού 14κ σε 18κ. 

α) Ποια ποσότητα χρυσού 24κ θα χρειαστούµε; 
β) Πόσο βάρος κράµατος 18κ θα έχουµε και πόσο χρυσό θα περιέχει; 

26. Τι ονοµάζουµε ανόπτηση και για ποιο λόγο γίνεται; 
27. Τι πρέπει να προσέχουµε κατά την θέρµανση του χρυσού και γιατί; 
28. Τι είναι ο µπρούντζος και τι ο ορείχαλκος;Τι κράµα είναι ο αλπακάς; 
29. Ποια µέταλλα είναι πιο εύκολα κατά την τήξη και γιατί; 
30. Τι πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα ο χρυσοχόος στα κράµατα που προέρχονται από ανόπτηση; 
31. Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχουν τα συγκολλητικά κράµατα γενικά; 
32. Τι είναι ο τίτλος κράµατος;  Να αναφέρετε παράδειγµα. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 17 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

33. Έχουµε 600gr κράµατος που περιέχει 450 gr Ag. Να υπολογιστεί ο τίτλος του κράµατος σε 
χιλιοστά. 

34. Ποια µέταλλα χρησιµοποιούνται για να δηµιουργήσουµε κράµατα αργύρου 925ο; 
35. Ποια µέταλλα επηρεάζει το βασιλικό νερό και από ποια χηµικά στοιχεία αποτελείται;  Να 

αναφέρετε τις αναλογίες. 
36. Ποιες δυσκολίες έχει ο καθαρός χαλκός στη χύτευσή του; 
37. Τι είναι η επιµετάλλωση ενός αντικειµένου, µε ποιους τρόπους επιτυγχάνεται και σε τι αποβλέπει;    

 

ΟΜΑ∆Α Β 
1. Τι είναι η τέχνη του κοσµήµατος, ποιες ανάγκες του ανθρώπου ικανοποιεί και τι είδους άτοµα 

συγκινεί; 
2. Ποιες είναι οι κοινωνικές και πολιτικές επιδράσεις στην τέχνη του κοσµήµατος στον ελλαδικό χώρο; 
3. Ποιες είναι οι κοινωνικές και πολιτικές επιδράσεις στην τέχνη του κοσµήµατος στον ευρωπαϊκό 

χώρο και στον κόσµο της Ανατολής; 
4. Ποια είναι το κύρια υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή κοσµηµάτων κατά τους 

προϊστορικούς χρόνους απ’ τους πρωτόγονους λαούς; 
5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Νεολιθικής τέχνης, και τι είδους κοσµηµάτων έχουµε; 
6. Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του κοσµήµατος στην αρχαία Αίγυπτο και ποια η σχέση του µε την 

τέχνη; 
7. Τι γνωρίζετε για το Αιγυπτιακό κόσµηµα; (υλικά, τεχνικές ,θεµατολογία) 
8. Ποια τεχνική σµάλτου παρατηρείται στο αρχαίο Αιγυπτιακό κόσµηµα και σε ποια συνήθη χρώµατα; 
9. Τι γνωρίζετε για το κόσµηµα στους λαούς της Μεσοποταµίας; 
10. Ποια ήτανγενικά η σχέση των Σουµερίων µε το κόσµηµα; 
11. Τι γνωρίζετε γενικά για τους σφραγιδόλιθους; 
12. Ποια είναι η σχέση της µυθολογίας µε το κόσµηµα στον ελλαδικό χώρο;  Παραδείγµατα - 

συµβολισµούς. 
13. Ποια είναι τα θέµατα και τα υλικά τεχνικής της Μινωικής χρυσοτεχνίας; 
14. Ποιες είναι οι τεχνικές της Μινωικής χρυσοτεχνίας σε κοσµήµατα; 
15. Ποια είναι η σχέση του Μυκηναϊκου µε το Μινωικό πολιτισµό; 
16. Ποια είναι η σχέση του Μυκηναϊκού πολιτισµού µε την τέχνη (ταφικά ευρήµατα); 
17. Τι γνωρίζετε για τη  Μινωική τοιχογραφία;  Γνωρίζετε άλλα είδη τέχνης της περιόδου αυτής; 
18. Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μινωικής περιόδου στη µεταλλοτεχνία και χρυσοχοϊα; 
19. Ποιες επιρροές δέχθηκαν οι Κρήτες στην τέχνη γενικά;  Από πού διδάχθηκαν τεχνικές και ποιες 

είναι αυτές; 
20. Τι γνωρίζετε για τη Μυκηναϊκή χρυσοτεχνία; 
21. Ποιες χαρακτηριστικές τεχνικές της Μυκηναϊκής µεταλλοτεχνίας και κοσµηµατοποιίας γνωρίζετε; 
22. Να γίνει σκαρίφηµα και να περιγραφούν οι Ελληνικοί αρχιτεκτονικοί ρυθµοί των κυανόκρανων. 
23. Τι γνωρίζετε γενικά για την ελληνική χρυσοτεχνία του 5ου αιώνα π.χ.; 
24. Ποιες οι βασικότερες αλλαγές στο κόσµηµα στην ελληνιστική περίοδο;  Αναφερθείτε στις νέες 

µορφές και σχήµατα (σε διαµάντια και δακτυλίδια). 
25. Τι γνωρίζετε για τη Βυζαντινή χρυσοτεχνία και ποια η σχέση της µε τις προηγούµενες και επόµενες 

περιόδους; 
26. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του κοσµήµατος στους Βυζαντινούς χρόνους; (τεχνικές - 

υλικά) 



  

 
 

 
 

Σελίδα 18 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

27. Ποια είναι η σχέση της Βυζαντινής χρυσοτεχνίας µε τα εκκλησιαστικά αντικείµενα; 
28. Ποια τεχνική σµάλτου συναντάµε στους Βυζαντινούς χρόνους και σε τι αντικείµενα και κοσµήµατα 

εφαρµόζεται; 
29. Ποια τα χαρακτηριστικά του Ρωµαϊκού κοσµήµατος, ποιες οι επιρροές του και από πού; 
30. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Μουσουλµανικής τέχνης στο κόσµηµα και ποια η επιρροή της 

θρησκείας σ’ αυτό; 
31. Τι γνωρίζετε για το κόσµηµα στην Ινδία και το Πακιστάν; 
32. Ποιες τεχνικές διακρίνουµε ως προς την κατασκευή και τη διακόσµηση του Ινδικού κοσµήµατος; 
33. Τι γνωρίζετε για την τέχνη στην Αφρική σε σχέση µε τα υλικά και το διάκοσµο; 
34. Ποια τα κοινωνικά χαρακτηριστικά στο κόσµηµα στον Αφρικάνικο πολιτισµό; 
35. Τι γνωρίζετε για το κόσµηµα των Αζτέκων; (τεχνικές - υλικά) 
36. Ποια είναι η θεµατολογία στο κόσµηµα των Μάγια; 
37. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κοσµήµατος στην Αναγέννηση; 
38. Ποιες είναι οι κοινωνικές επιρροές στο κόσµηµα κατά την Αναγέννηση στην Ευρώπη; 
39. Ποια είναι η θεµατολογία ,τα υλικά και οι τεχνικές του Αναγεννησιακού κοσµήµατος; 
40. Ποια τα είδη κοσµηµάτων στο Μεσαίωνα και ποια τα υλικά κατασκευής αυτών; 
41. Ποιοι οι πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι που χρησιµοποιήθηκαν για κατασκευή κοσµηµάτων κατά 

τον 17ο αιώνα; 
42. Ποια τα αντρικά και ποια τα γυναικεία κοσµήµατα του 17ου και 19ου αιώνα; 
43. Ποια τα χαρακτηριστικά του κοσµήµατος του 18ου αιώνα (Rococo); 
44. Ποιες οι διαφορές και ποιες οι οµοιότητες των τάσεων Μπαρόκ και Ροκοκό στην τέχνη και στο 

κόσµηµα; 
45. Σε ποιες µορφές τέχνης συναντάµε στυλ Art Deco; 
46. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της τεχνικής Art Nouveau.Ποια υλικά και τεχνικές  παρατηρούµε; 
47. Ποια η θεµατολογία του Art Nouveau; 
48. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της τεχνικής Art Deco πάνω στο κόσµηµα, ποια τα διακοσµητικά 

στοιχεία και από πού επηρεάζονται; 
49. Τι γνωρίζετε για τη σύγχρονη τέχνη σε σχέση µε το κόσµηµα;  Να αναφέρετε σχεδιαστικά στυλ. 
50. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ιµπρεσιονιστικού κινήµατος; 
51. Τι γνωρίζετε για τον Κυβισµό;  Ποια τα χαρακτηριστικά του, σε ποιες µορφές συναντάται και ποιος 

ο βασικός του εκπρόσωπος; 
52. Ποιες επιρροές χαρακτηρίζουν το ελληνικό παραδοσιακό κόσµηµα; 
53. Ποιες οι τεχνικές και ποια τα υλικά που επικρατούν για την κατασκευή του ελληνικού 

παραδοσιακού κοσµήµατος; 
54. Ποια τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού κοσµήµατος; Αναβιώνουν σ΄αυτό παλαιότερα 

στυλ; 
 

ΟΜΑ∆Α Γ 
1. Τι ονοµάζουµε ΠΕΡΙΟΠΤΟ και τι ΑΝΑΓΛΥΦΟ έργο τέχνης; 
2. Τι ονοµάζουµε φωτοσκίαση και τι γραµµοσκίαση; 
3. Τι ονοµάζουµε ‘’σύνθεση χώρου’’ και ποιες είναι οι βασικές της αρχές; 
4. Ποια είναι τα συµπληρωµατικά, ποια τα νόθα χρώµατα και από ποιους συνδυασµούς 

δηµιουργούνται; 
5. Ποια χρώµατα θεωρούνται ψυχρά και ποια θερµά; Να γίνει σύνθεση σχηµάτων µε ευθείες από 



  

 
 

 
 

Σελίδα 19 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

σηµείο ΦΥΓΗΣ µε θερµά χρώµατα (µέγεθος σχεδίου 15x25). 
6. Τι ονοµάζουµε ‘’προοπτική’’ στο σχέδιο;Να σκιτσάρετε παράδειγµα µε µολύβι. 
7. Σχεδιάστε µε µολύβι τη σκάλα της τονικότητας σε οκτώ τετράγωνα 3x3 το καθένα. 
8. Τι ονοµάζουµε τόνο χρώµατος και τι απόχρωση; 
9. Τι είναι το κολάζ και πού χρησιµοποιείται; 
10. Να σχεδιάσετε µια σύνθεση απλή µε µια πυραµίδα και ένα κολουρο κώνο (µε µεγέθη δικής σας 

επιλογής από δύο διαφορετικές οπτικές γωνιές). 
11. Σχεδιάστε σύνθεση εκ του φυσικού 2-3 εργαλειών αργυροχρυσοχοΐας σε χαρτί διαστάσεων 

20x30cm µε µολύβι (να αποδοθεί φως - σκιά). 
12. Σχεδιάστε την παρακάτω σύνθεση κατ’ αναλογία (µε µολύβι).Πώς καθορίζονται τονικά τα 

παρακάτω σχήµατα και ο χώρος τους, όταν µια φωτεινή πηγή βρίσκεται πάνω δεξιά; 

 
13. Σε τοποθετηµένη µπάλα πάνω σε τραπέζι βάλτε την ανάλογη φωτοσκίαση όταν υπάρχει φωτεινή 

πηγή που αλλάζει θέση α) από πάνω, β) από δεξιά, γ) από αριστερά, δ) από πίσω. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 20 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 21 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

14. Να αποδώσετε µε ελεύθερη σχεδίαση και σκιαγράµµιση το παρακάτω σχέδιο σε φυσικό µέγεθος 
(το φως βρίσκεται αριστερά). 

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 22 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

 
15. Να αποδοθεί σε ελεύθερη σχεδίαση χωρίς σκιαγράφηση το παρακάτω κυανόκρανο σε φυσικό 

µέγεθος. 

 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 23 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

16. Να αποδοθεί σε ελεύθερη σχεδίαση χωρίς σκιαγράφηση το παρακάτω σχέδιο σε φυσικό µέγεθος. 

 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ 
1. Να αποδώσετε γραµµικά την εµπρόσθια όψη και την πλάγια δεξιά όψη του παρακάτω σχεδίου 

κοσµήµατος. 

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 24 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

2. Να αποδοθούν γραµµικά οι δυο όψεις (πρόσοψη και πλάγια όψη) του παρακάτω σχεδίου 
κοσµήµατος. 

 
3. Αποδώστε γραµµικά την  κάτοψη, πρόσοψη και δεξιά πλάγια όψη του παρακάτω κοσµήµατος. 

 
4. Να σχεδιαστεί το παρακάτω βραχιόλι - κουτί σε αξονοµετρικό µε οπτική γωνία της επιλογή σας. 

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 25 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

 
5. Να αποδοθεί γραµµικά η εµπρόσθια όψη, η κάτοψη και η δεξιά πλάγια όψη του παρακάτω 

δακτυλιδιού σε κλίµακα 2:1. 

 
6. Να αποδώσετε γραµµικά τις απαραίτητες όψεις και τα αναπτύγµατα δύο κουτιών κυλινδρικής 

διατοµής.  Τα ύψη των κουτιών είναι 8cm και 5cm και οι αντίστοιχες διάµετροι είναι 3cm και 
7cm.  (οι κύλινδροι είναι ενωµένοι µεταξύ τους). 

7. Αποδώστε γραµµικά τις όψεις, το ανάπτυγµα και το αξονοµετρικό κουτιού ορθοκανονικού 
σχήµατος  σε κλίµακα 3:1.  Το αρχικό ύψος της πυραµίδας είναι 20mm.  Όλα τα νούµερα είναι 
σε mm. 

 
8. Σύνθεση ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου και εξαγωνικού πρίσµατος.  Να αποδοθεί η κάτοψη και η 

πλάγια όψη σε κλίµακα 2:1. 

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 26 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

9. ∆ίνεται το παρακάτω γεωµετρικό σχέδιο και ζητείται να σχεδιαστεί σε κόλα Α4 και να 
γραµµοσκιαστούν οι ανισόπεδες. 
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ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

10. Σχεδιάστε σε κόλα Α4, σε σχέση προς τον κάθετο άξονα συµµετρίας τα δύο όµοια µέρη. 

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 28 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

11. ∆ίνεται το παρακάτω σχέδιο βασισµένο σε κάναβο 5mmx5mm. Να σχεδιαστεί το θέµα σε 
κλίµακα2:1. 

 
12. Να σχεδιαστεί το αξονοµετρικό του παρακάτω δακτυλιδιού σε κλίµακα 2:1 (το πάχος της γάµπας 

είναι 1mm.  Όλα τα νούµερα είναι σε mm). 

 
13. Να σχεδιαστεί κάτοψη ‘’παντατίφ’’ που αποτελείται από ανάγλυφη σύνθεση τριγώνων.  (η επιλογή 

των διαστάσεων και της θέσης είναι ελεύθερη). 



  

 
 

 
 

Σελίδα 29 από 34 

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ 

14. Να σχεδιαστούν δύο επαναλαµβανόµενα µοτίβ 5cmx7cm το καθένα µε θέµα Γκρέκα. 

 
15. Να αποδοθούν γραµµικά: το ανάπτυγµα ενός δακτυλιδιού Νο 54 µε πάχος µετάλλου 1:2mm και το 

ανάπτυγµα µιας γάµπας Anglais. 
16. ∆ίνεται το 1:4 γραµµικού σχεδίου µοτίβ (14cmx14cm). Ζητείται να σχεδιαστεί κατά το ήµισυ 

(14cmx7cm) γραµµικά σε κάναβο (1cmx1cm). 

 
17. ∆ίνεται σχέδιο µπορντούρας. Ζητείται να επαναληφθεί γραµµικά άλλη µια (1) φορά σε κάναβο 

0,5cmx0,5cm (συνολικές διαστάσεις µπορντούρας 7,5cmx13cm). 
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ΟΜΑ∆Α Ε 
 

1. Να αναφέρετε ποια είναι τα εργαλεία πάγκου. 
2. Ποια η ονοµασία και η χρήση των µηχανηµάτων ενός εργοστασίου του κλάδου; 
3. Πόσα είδη χυτοπρέσσας έχουµε και ποιες οι διαφορές αυτών; 
4. Ποια είναι η διαδικασία λιωσίµατος της πρώτης ύλης; 
5. Να αναφέρετε δύο είδη κολλήσεων για το χρυσό και τον άργυρο.  ∆ώστε τις αναλογίες για την 

παρασκευή κόλλησης κράµατος αυτών. 
6. Ποια είναι η αναλογία των µετάλλων για την παρασκευή κράµατος αργύρου 950ο και 925ο ; 
7. Τι είναι ο βόρακας;  Σε ποιες µορφές χρησιµοποιείται και γιατί; 
8. Περιγράψτε τη διαδικασία φινιρίσµατος ενός κοσµήµατος. 
9. Πώς µπορούµε να κατατάξουµε τα κράµατα κολλήσεως και γιατί; 
10. Τι συµβαίνει όταν δεν είναι επιτυχής η συγκόλληση 2 µετάλλων; 
11. Περιγράψτε τα στάδια τεχνικής του Inlay. 
12. Να αναφέρετε την προετοιµασία των µετάλλων προς κόλληση. 
13. Πώς µικραίνουµε και πώς µεγαλώνουµε το νούµερο ενός δακτυλιδιού; 
14. Ποια η διαδικασία κατασκευής ενός δακτυλιδιού στην τεχνική Lamination οριζόντιας;  Τι είδους 

κόλληση χρησιµοποιούµε και γιατί; 
15. Πώς γίνεται η αποτύπωση του σχεδίου σε γυαλιστερή επιφάνεια; 
16. Πώς γίνεται η κατασκευή του βαρελιού στην τεχνική της Lamination σπιράλ και πώς µπορεί να 

κοπεί ή να διαµορφωθεί;  Περιγράψτε 2 τρόπους. 
17. Περιγράψτε την τεχνική του τοπογραφικού κατά τα στάδια κατασκευής του. 
18. Πώς κατασκευάζουµε καστόνια σχήµατος οβάλ, οκτάγωνο για καµποσόν και ταγιέ πέτρες; 
19. Πώς παίρνουµε τα µέτρα της πέτρας για το καστόνι µας και µε τι κόλληση κολλάµε αυτό στη ραφή 

του; 
20. Πώς και πόσο µειώνουµε το ύψος του καστονιού όταν πρόκειται για πέτρα καµπουσόν και πόσο 

για ταγιέ πέτρα; 
21. Πώς κλείνουµε το καστόνι αφού τοποθετήσουµε την πέτρα µέσα σ’ αυτό; 
22. Περιγράψτε τη διαδικασία µεγαλώµατος δακτυλιδιού µε πολύτιµες πέτρες (ζαφείρι, ρουµπίνι, 

σµαράγδι). 
23. Τι πάχος µετάλλου χρησιµοποιούµε για την κατασκευή καστονιών και από τι εξαρτάται; 
24. Στην τεχνική Cranulation πώς κατασκευάζουµε τις γράνες για να είναι οµοίου µεγέθους και ποια 

είναι η προετοιµασία της επιφάνειας του µετάλλου που θα κολληθούν; 
25. Περιγράψτε πώς εφαρµόζεται η τεχνική Cranulation σε ‘’µπουλ’’ επιφάνεια. 
26. Πώς φτιάχνουµε ένα καράβολο και τι πρέπει να προσέχουµε όταν χρησιµοποιούµε πολλές λεπτές 

κολλήσεις; 
27. Να περιγράψετε τη διαδικασία σύρµατος Filigree και να αναφέρετε τι κόλληση χρησιµοποιούµε 

για να κολλήσουµε το ίδιο το Filigree. 
28. Ποιο είναι το µίγµα για να κατασκευάσουµε πίσσα στην τεχνική του Γιαννιώτικου και ποιο είναι το 

σύνηθες πάχος µετάλλου που χρησιµοποιούµε; 
29. Περιγράψτε τη διαδικασία κατασκευής της τεχνικής ρεπουσέ (Γιαννιώτικο) και τι εργαλεία 

χρησιµοποιούµε. 
30. Ποια είναι η λογική κατασκευής σετ τριών ή τεσσάρων κοµµατιών; 
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31. Τι είδους κόλλα χρησιµοποιούµε για τη στερέωση γρανών στο µέταλλο; 
32. Πώς γίνεται η συγκόλληση γρανών και µετάλλων; 
33. Ποια µέταλλα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για την κατασκευής πλάκας Mokume και τι πάχος 

πρέπει να έχουν; 
34. Σε ποια κοσµήµατα και γιατί χρησιµοποιούµε την κατασκευή πικό; 
35. Περιγράψτε την κατασκευή κουµπώµατος µε γλώσσα απο τετράγωνη σαρνιέρα.Τι πρέπει να 

προσέξετε κατά την κατασκευή του; 
36. Ποια η εσωτερική διάµετρος της κατασκευής κολλιέ µε σπασίµατα και ποιες οι συνήθεις 

διαστάσεις οβάλ βραχιολιού; 
37. Περιγράψτε την κατασκευή στρογγυλής σαρνιέρας εξωτερικής διαµέτρου 60dm. 
38. Τι είναι τα κουµπώµατα µε γλώσσα και ποια είναι η βασική λογική για το κλείσιµό τους; 
39. Πώς προσαρµόζουµε το καστόνι ώστε να κάθεται σωστά σε κυρτή επιφάνεια; 
40. Τι πάχος σύρµατος χρησιµοποιούµε συνήθως στην τεχνική του κλασικού και ποια είναι η 

δυσκολία εάν χρησιµοποιήσουµε τετράγωνο σύρµα; 
41. Πώς κατασκευάζεται το κόσµηµα στην τεχνική του κλασικού σε σχέση µε το σχέδιο; 
42. Ποιο το µικρότερο δυνατό πάχος µετάλλου που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε σε µοντέλο το 

οποίο θα πατηθεί σε λάστιχο; 
43. Τι είναι λαστιχιέρα και πού χρησιµοποιείται; 
44. Να αναφέρετε τη θερµοκρασία ψησίµατος του λάστιχου και το χρόνο. 
45. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουµε για να έχουµε σωστό αποτέλεσµα στην αποτύπωση στο 

λάστιχο; 
46. Πόσων ειδών λάστιχα υπάρχουν για την αποτύπωση µεταλλικών µοντέλων στην 

αργυροχρυσοχοΐα και ποια είναι αυτά; 
47. Τι είναι κεριέρα;  Πόσων ειδών κεριέρες υπάρχουν και ποιες είναι αυτές; 
48. Πώς γίνεται η τοποθέτηση των κέρινων οµοιωµάτων στο δέντρο; 
49. Να αναφέρετε το χρόνο και τη διαδικασία παρασκευής του γύψου. 
50. Τι είναι εξαέρωση (vacum) ,πότε χρησιµοποιείται  και πόσος είναι ο απαιτούµενος χρόνος 

εξαέρωσης του γύψου; 
51. Τι παρουσιάζουν τα χυτά αντικείµενα εάν δεν γίνει γνωστή εξαέρωση και γιατί; 
52. Τι είναι αποκέρωση και γιατί χρησιµοποιείται; 
53. Πόσος είναι ο χρόνος αποκέρωσης και σε πόσους βαθµούς γίνεται η αποκέρωση; 
54. Ποια πρέπει να είναι η θερµοκρασία του φούρνου όταν τοποθετήσουµε τα µούφλα και ποια η 

θερµοκρασία που πρέπει να αναπτύξει προκειµένου να ψηθεί ο γύψος; 
55. Να αναφέρετε τους χρόνους και τις θερµοκρασίες ψησίµατος των µούφλων στο φούρνο όταν 

κάνουµε χυτήριο χρυσών κοσµηµάτων 18 και 14 καράτιων  λευκόχρυσου και 925ο Αργύρου. 
56. Ποια πράγµατα πρέπει να σκεφτούµε για να βγάλουµε το πρόγραµµα του φούρνου;  Να 

αναφέρετε τρία (3) βασικά. 
57. Να αναφέρετε τις αντιστοιχίες σε βάρος κεριού - µετάλλου για ασήµι  και χρυσό 18κ. και 14κ. 
58. Πώς καθαρίζουµε το δέντρο από τους γύψους µετά το χυτήριο και τι πρέπει να προσέχουµε; 
59. Τι είναι η απανθράκωση και ποιο το αποτέλεσµα στα χυτά αντικείµενα, εάν δεν τηρηθεί; 
60. Ποια είναι η αιτία που δηµιουργούνται οι πόροι στην επιφάνεια του µετάλλου των χυτών 

αντικειµένων; 
61. Όταν τα χυτά αντικείµενα έχουν πάνω γράνες τι έχει συµβεί; 
62. Πώς τοποθετούνται οι αγωγοί (µπουκαδούρες) στα µοντέλα; 
63. Να αναφέρετε τη συνταγή για την παρασκευή του NIELO (ΣΑΒΑΤΙ). 
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64. Να περιγράψετε τη διαδικασία προετοιµασίας της επιφάνειας του µετάλλου για την τοποθέτηση 
του ‘’NIELO’’ και να αναφέρετε τι θα συµβεί αν δεν τηρηθεί σωστά η διαδικασία. 

65. Τι φταίει όταν η γραµµή (χαρακιά) δεν βγαίνει γυαλιστερή στην τεχνική της χαρακτικής και τι όταν 
το καλέµι της χαρακτικής γλιστρά πάνω στο µέταλλο; 

66. Τι είναι η τεχνική ‘’παβέ’’ και τι το ‘’γιουστάρισµα’’; 
67. Ποιο είναι το µικρότερο πάχος µετάλλου για το κάρφωµα της πέτρας και µε τι καλέµι σηκώνουµε 

το δόντι που πιάνει την πέτρα; 
68. Αν θέλουµε να καρφώσουµε πέτρα διαµέτρου 3mm, τι νούµερα τρυπανάκια και φρεζάκια 

χρησιµοποιούµε; 
69. Ποια καλέµια χρησιµοποιούµε στην χαρακτική - καρφωτική και τι χαρακτικό αποτέλεσµα έχουν 

(τοµή);  Να αναφέρετε 3 είδη. 
70. Για ποιο λόγο τροχίζουµε τα καλέµια στο µπροστινό µέρος τους  και τι πρέπει να προσέχουµε 

κατά το τρόχισµα; 
71. Ποια είναι η σειρά εργασιών για την κατασκευή αλυσίδας Γκουρµέτ; 
72. Σε ένα χυτό αντικείµενο παρουσιάζεται τρύπα η οποία περιέχει γύψο.  Να αναφέρετε τι έχει 

συµβεί. 
73. Ποια η διαδικασία κόλλησης αλυσίδας ώστε να έχουµε γρήγορο αποτέλεσµα; 
74. Τι πρέπει να προσέχουµε σε περίπτωση κλειστού αντικειµένου π.χ. µποκολας; 
75. Τι θα πρέπει να προσέχετε όταν χρησιµοποιείτε το τουρ, το λούστρο, τον κύλινδρο και τον 

εργάτη; 
76. Ποιες οι αναλογίες για διάλυµα οξέως και τι πρέπει να προσέχουµε κατά την παρασκευή του; 
77. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιµοποιούµε γάντια και γιατί; 
78. Τι θα πρέπει να προσέχετε και τι να αποφεύγετε στον πάγκο κατά την διαδικασία της κόλλησης; 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ 
1. Τι είναι η πλαστική ή µοντελισµός σε κερί; 
2. Τι εννοούµε όταν λέµε µικρογλυπτική; 
3. Να ονοµασθούν τουλάχιστον δυο από τις επτά κατηγορίες εργαλείων πλαστικής. 
4. Σε ποια κατηγορία εργαλείων ανήκει η σέγα και πόσα είδη σέγας έχουµε για την κοπή του κεριού; 
5. Να αναφέρετε τα είδη των κοπτικών εργαλείων. 
6. Πώς αλλιώς ονοµάζουµε τις λίµες για κερί και ποιοι είναι οι βασικότεροι τύποι; 
7. Τι χρησιµοποιούµε συνήθως ως καθαριστικό λιµών; 
8. Τι είδους εργαλεία είναι τα ονοµαζόµενα «κινέζικα κοπίδια», τα εργαλεία «λινολέουµ» και για ποια 

άλλη εργασία τα χρησιµοποιούµε; 
9. Να αναφέρετε τρόπους σηµαδέµατος του κεριού. 
10. Τι φλόγα (πηγή θερµότητας) χρησιµοποιούµε για εργασίες σε κερί; 
11. Πόσα είδη κεριού υπάρχουν για εργασίες µοντελισµού σε κερί; 
12. Για τι είδους αντικείµενα χρησιµοποιούµε την πλάκα κερί και γιατί είδους αντικείµενα το φύλλο 

κερί; 
13. Να αναφερθεί σε ποια µέρη διαχωρίζεται ένα δακτυλίδι. 
14. Να αναφερθεί το µικρότερο δυνατό πάχος µοντέλου σε κερί .Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
15. Με τι ξεκινάµε την κατασκευή οποιουδήποτε αντικειµένου; 
16. Να αναφερθεί ο λόγος για τον οποίο χρησιµοποιούµε τα πράσινα ή κόκκινα κεριά. 
17. Ποια η σειρά εργασιών κατασκευής ενός δακτυλιδιού; 
18. Γιατί καθαρίζουµε εσωτερικά αντικείµενα από κερί (µείωση όγκου) ,αν και θα ήταν λιγότερο 
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επικίνδυνο η εργασία αυτή να γίνει αφού το κερί µετατραπεί σε µέταλλο; 
19. Να αναφερθεί ο τρόπος δηµιουργίας (σειρά) ανισόπεδου η οποία διασταυρώνεται τέσσερις φορές 

σε σύνολο, στο παρακάτω σχέδιο. 

 
20. Να αναφέρετε τον τρόπο δηµιουργίας στην τεχνική ξυρίσµατος. 
21. Να αναφερθούν τα εργαλεία µε τα οποία επιτυγχάνουµε την πυραµίδα (διπλή ανάποδη φασσέτα) 

και την καµπύλη. 
22. Να αναφερθεί  ο τρόπος συγκόλλησης του αντικειµένου σε περίπτωση ατυχήµατος (σπάσιµο 

αυτού). 
23. Πώς επιτυγχάνεται η τελική λείανση του αντικειµένου από κερί; 
24. Μετά την λείανση του αντικειµένου και πριν τη χύτευση ποιες άλλες εργασίες µπορούµε να 

κάνουµε; 
 

ΟΜΑ∆Α Ζ 
1. Πώς επιτυγχάνεται η προώθηση πωλήσεων; 
2. Πότε η διαφήµιση είναι αποτελεσµατική; 
3. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ εµπόρων και εµπορικών αντιπροσώπων στη διακίνηση προϊόντων; 
4. Ποια τα πλεονεκτήµατα των κλαδικών εκθέσεων; 
5. Ποιος ο ρόλος της συσκευασίας στην προώθηση του προϊόντος του κλάδου; 
6. Τι είναι το Marketing και ποια τα κυριότερα βασικά προβλήµατα του κλάδου στην Ελλάδα; 
7. Ποιες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων γνωρίζετε;  Να αναφέρετε σε ποια κατηγορία 

κατατάσσονται το προϊόντα του κλάδου και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
8. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι αποτυχίας ενός νέου προϊόντος στην αγορά; 
9. Ποια στάδια γνωρίζετε κατά τη διαδικασία πωλήσεων; 
10. Ποιοι οι τρόποι µεταφοράς προϊόντος του κλάδου; 
11. Πώς µπορεί να βελτιωθεί η αγοραστική δυνατότητα του προϊόντος; 
12. Τι γνωρίζετε για το ηλεκτρονικό εµπόριο; 
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ΟΜΑ∆Α Η 
 

1. Πώς υπολογίζεται η τιµή των πρώτων υλών ασηµιού και χρυσού; 
2. Να αναφέρετε τους τύπους ανεβάσµατος και κατεβάσµατος χρυσού µε επεξήγηση των 

παραµέτρων τους. 
3. Πόσο καθαρό µέταλλο περιέχει ένα γραµµάριο των κραµάτων χρυσού 22κ, 18κ και 14κ; 
4. Ποιες είναι οι παράµετροι κοστολόγησης του κοσµήµατος; 
5. Έχουµε δύο ποσότητες κραµάτων χρυσού α) 225gr χρυσού 14κ και β) 195gr χρυσού 22κ.  Ποιο 

κράµα χρυσού κοστίζει περισσότερο και πόσο ακριβώς;  Τιµή καθαρού χρυσού 3.000 δρχ/gr και 
λέγας 60 δρχ/gr. 

6. Κοστολογήστε ένα δακτυλίδι από χρυσό, βάρους 17gr µε εργατικό 1.700 δρχ/gr.  Τρέχουσα τιµή 
χρυσού 24κ 3.000 δρχ/gr, φθορά 7%.  Στην παραπάνω τιµή δεν θα συµπεριλαµβάνεται ο 
Φ.Π.Α. 

7. Τι ονοµάζουµε ποιότητα; 
8. Ποια η επίδραση της ποιότητας στο κόστος παραγωγής; 
9. Τι σηµαίνει πιστοποίηση ποιότητας και πώς γίνεται; 
10. Ποιες οι βασικές πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να συνοδεύουν ένα κόσµηµα, 

σύµφωνα µε τους κανόνες θεµιτής εµπορικής πρακτικής; 
11. Ποιες αποκλίσεις επιτρέπεται να έχει η περιεκτικότητα ενός χρυσού αντικειµένου σε χρυσό από 

τον ονοµαστικό του τίτλο; 
12. Τι είναι ονοµαστικός τίτλος ενός χρυσού αντικειµένου και πώς εκφράζεται; 
13. Τι είναι ο πραγµατικός τίτλος ενός πολύτιµου κράµατος; 
14. Τι είναι το ISO 9000 και ποια η σηµασία του στη διεθνή πρακτική; 
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