Απαντήσεις εξεταστικού Δοκιμίου Τεχνολογίας Ξυλουργικής Επιπλοποιίας 2007
1. Το πιστοποιητικό εγγραφής εργοστασίου σου δίνει το δικαίωμα (άδεια), να κτίσεις
ένα εργοστάσιο που θα είναι εγκεκριμένο από το νόμο και το εκδίδει ο
αρχιεπιθεωρητής μετά από επιθεώρηση των υποστατικών
2. Με τον όρο εργατικό δυναμικό εννοούμε τους ανθρώπους που είναι διαθέσιμοι για
εργασία (παραγωγή). Εργατικό δυναμικό είναι ο άνθρωπος που μέσα από την
εργασία είτε αυτή είναι χειρονακτική είτε πνευματική, θα πρέπει να παράγει έργο
αξιοποιώντας το κεφάλαιο (μηχανές, εγκαταστάσεις) και τη φύση μέσα από το
συντονισμό του επιχειρηματία.
3.
•
•
•
•
•
•

Τη δυνατότητα προμήθειας πρώτων υλών.
Την εγγύτητα της αγοράς.
Τις διευκολύνσεις συγκοινωνίας και επικοινωνίας.
Τη δυνατότητα στελέχωσης του εργοστασίου με το αναγκαίο προσωπικό.
Την ύπαρξη κατάλληλου χώρου εγκατάστασης.
Την ύπαρξη ειδικών φορολογικών διευκολύνσεων.

4.
•
•
•
•
•
•

Καθορίζεται το κόστος των διάφορων προϊόντων.
Αποκαλύπτεται η πηγή κάθε σπατάλης.
Αποτελεσματικότερος έλεγχος των τμημάτων του εργοστασίου
Συγκρίνεται το πραγματικό κόστος με το κόστος που έχει προϋπολογιστεί.
Στις περιπτώσεις που παράγονται περισσότερα από ένα προϊόντα μπορεί να
εξακριβωθεί ποιο από αυτά αποφέρει το περισσότερο κέρδος και ποιο
αποφέρει ζημία.
Διατηρείται ένα σύστημα συνεχούς απογραφής των αποθηκών.

5.
•
•
•
•

Για την ασφάλεια του χειριστή
Για αποφυγή ατυχήματος
Για αποφυγή να τραβήξει τα ρούχα ή ότι άλλο από τον τεχνίτη
Για προφύλαξη του μηχανήματος

6.
•
•
•
•
•
•
•
•

Εφοδιάζει το τμήμα με υλικά, εργαλεία και εξοπλισμό
Διευθετεί την μεταφορά των κατασκευών
Παίρνει οδηγίες ή εντολές από το διευθυντή παραγωγή
Εφοδιάζει το τμήμα με υλικά, εργαλεία και εξοπλισμό
Προγραμματίζει μεθόδους, μηχανές και συντονίζει τους εργαζομένους
Ενθαρρύνει τους εργαζομένους για μεγαλύτερη προσπάθεια
Ασχολείται με τα παράπονα των εργαζομένων
Ελέγχει και διατηρεί την ποιότητα κατασκευών

7. ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ.
8.
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•
•

Η προσωπική πώληση που απαιτεί στενή επαφή μεταξύ πωλητή και αγοραστή.
Η απρόσωπη πώληση που γίνεται από τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις και
την προώθηση των πωλήσεων.

9.
•
•
•
•
•
•
•
•

Έξοδα διεύθυνσης
Έξοδα για ενοίκιο
Έξοδα για ηλεκτρισμό, θέρμανση, ύδρευση
Έξοδα διαφημίσεων
Έξοδα για εξαρτήματα επίπλων
Έξοδα γραφείου
Έξοδα για υλικά που δεν φαίνονται πάνω στην κατασκευή
Έξοδα για υλικά πρώτων υλών

10. Ελέγχουν αν εφαρμόζονται οι νόμοι και κανονισμοί που αφορούν την ασφάλεια,
υγεία και ευημερία των εργαζομένων. Επίσης:
• Όταν διαπιστώσουν παράβαση των κανονισμών μπορούν να κάμουν
προφορικές ή γραπτές συστάσεις προς τους εργοδότες
• Καταγελούν τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς
• Η διερεύνηση διάφορων ατυχημάτων που γίνονται στα εργοστάσια.
11. Με τον όρο συλλογική σύμβαση εννοούμε τη διατήρηση των ομαλών εργασιακών
σχέσεων.
Όταν υπάρχουν αιτήματα από τους εργαζομένους γίνονται
διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργαζομένων, των συντεχνιών που ανήκουν και των
εργοδοτών. Όταν αυτές οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών είτε αυτές
διεξάγονται απευθείας, είτε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας καταλήξουν
σε συμφωνία, τότε όλοι οι συμφωνηθέντες όροι ενσωματώνονται σε ένα έγγραφο
που ονομάζεται συλλογική σύμβαση. Όσα συμφωνηθούν καταγράφονται σε ένα
έγγραφο το οποίο ονομάζεται συλλογική σύμβαση.
12. Να εξηγήσετε τη χρησιμότητα του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών.
Η χρησιμότητα του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών αποβλέπει στη ρύθμιση θεμάτων
που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και την κατοχύρωση διαφόρων εργατικών
κεκτημένων.
• Όλες οι εργασιακές διαφορές που αναφύονται από την εφαρμογή του νόμου
«περί ετησίων αδειών μετ’ απολαβών» ή οποιουδήποτε κανονισμού βάσει του
νόμου αυτού.
• Όλες τις διαφορές οι οποίες παραπέμπονται σ’ αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις
οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού
• Κάθε εργασιακή διαφορά που παραπέμπετε σε αυτό από τον Υπουργό
Εργασίας, είτε με συμμετοχή των δύο μερών είτε με οποιαδήποτε συλλογική
σύμβαση ή διευθέτηση που αφορά την επίλυση εργατικών διαφορών με
διαιτησία.
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13. Στα χρόνια αυτά με τη δημιουργία βιομηχανικών περιοχών αναπτύχθηκε ελαφρά
βιομηχανία. Δημιουργούνται τα πρώτα εργοστάσια επίπλων και ξυλουργικών
κατασκευών. Η Τράπεζα Αναπτύξεως ενθαρρύνει αρκετούς επιπλοποιούς δίδοντας
τους βοήθεια. Εισάγονται σύγχρονα ξυλουργικά μηχανήματα, νέα υλικά, νέες
μέθοδοι παραγωγής με μεγάλες παραγγελίες και σταδιακά επιβάλλεται το μοντέρνο
έπιπλο στην Κυπριακή αγορά. Σε αυτό συνέτεινα δύο παράγοντες:
α) Η νέα αρχιτεκτονική αλλάζει τελείως το σχεδιασμό των Κυπριακών σπιτιών και
β) Η επικοινωνία των Κυπρίων με χώρες του εξωτερικού.
14.
•
•
•
•
•

Ο τρόπος ζωής αλλάζει συνεχώς.
Οι πόλης γεμίζουν με πολυκατοικίες και διαμερίσματα.
Τα έπιπλα γίνονται πιο λειτουργικά και για πολλές χρήσεις.
Οι νέοι που ζουν σε μικρά διαμερίσματα προτιμούν τα λουόμενα έπιπλα που
αγοράζονται απευθείας από κάποιο κατάστημα και μεταφέρονται και
συναρμολογούνε επιτόπου.
Η συναρμολόγηση στο σπίτι μειώνει το κόστος τους και επιτρέπει συχνές
αλλαγές στην διάταξη του εσωτερικού χώρου.

15. (A) Σταθερά έξοδα είναι αυτά που δεν μεταβάλλονται με την αυξομείωση της
παραγωγής, μερικά από αυτά είναι:
• Αποσβέσεις μηχανημάτων και εγκαταστάσεων
• Οι τόκοι
• Τα ενοίκια
• Οι ασφάλειες.
(B)Μεταβλητά έξοδα ονομάζονται όλα τα έξοδα της επιχείρησης τα οποία
αυξομειώνονται με την αυξομείωση της παραγωγής, μερικά από αυτά είναι:
• Μισθοί για υπερωρίες
• Ρεύμα
• Άμεσα Υλικά, όπως ξύλο, λούστρο,
16. 3 x 0.2 x 0.06 x 800 = £28.8
17. 120 x 37% = 164.4
164.4 / 38 = 4.33
4.33 x 20 = 86.6
86.6 / 5 = 17.32
18. 4 x 0.38 x 0.044 x 0.044 = 0.003 x 10% x 450 = 1.324
2 x 0.41 x 0.045 x 0.022 = 0.000812 x 10% x 450 = 0.402
2 x 0.34 x 0.045 x 0.022 = 0.0007 x 10% x 450 = 0.33323
2 x 0.41 x 0.035 x 0.022 = 0.0006314 x 10% x 450 = 0.313
2 x 0.34 x 0.035 x 0.022 = 0.000524 x 10% x 450 = 0.26
α) Η ποσότητα της ξυλείας που απαιτείται για την κατασκευή του είναι περίπου 0.006 Μ3
κυβικά μέτρα
β) Το συνολικό κόστος της ξυλείας που θα χρειαστεί για την κατασκευή του είναι περίπου
£2.632
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

