Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1
Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 (τάξη μαθητείας):

Αργυροχρυσοχοΐας
2. Μεταφρασμένος τίτλος 2
Vocational Upper Secondary School Degree, Post-secondary Cycle (apprenticeship year), level 5:

Silver and Goldsmithing
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου
σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Επεξεργάζεται μέταλλα (τήξη μετάλλων) για τη δημιουργία κραμάτων,
Δημιουργεί σε πραγματικές διαστάσεις σχέδια κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων αργυροχρυσοχοΐας,
Χειρίζεται τα κατάλληλα προγράμματα Η/Υ για τον σχεδιασμό κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων σε
δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή,
Διαβάζει και αναλύει τα σχέδια,
Χυτεύει μέταλλα σε πλάκα ή σύρμα, και διαμορφώνει το σχήμα του κοσμήματος ή άλλων αντικειμένων,
Εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες τεχνικές για την κατασκευή κάθε είδους κοσμήματος,
Αξιολογεί τους πολύτιμους λίθους και επιλέγει τους κατάλληλους για την κατασκευή κοσμημάτων,
Χειρίζεται με ακρίβεια τα εργαλεία και τα μηχανήματα για την κατασκευή των κοσμημάτων όλων των
ειδών,
Πιστοποιεί το τελικό προϊόν σε σχέση με την ποιότητα και τη μοναδικότητα,
Κάνει ανάλυση κόστους κατασκευής κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων αργυροχρυσοχοΐας,
Προωθεί εμπορικά το προϊόν (κόσμημα, αντικείμενα αργυροχρυσοχοΐας),
Προσδιορίζει τους ενδεχόμενους κινδύνους περιβαλλοντικής ρύπανσης στον χώρο εργασίας καθώς και
τους επαγγελματικούς κινδύνους και να λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή τους εφαρμόζοντας κανόνες για
την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων στο χώρο εργασίας,
Συμπληρώνει δελτία παραγγελιών/προμηθευτών/πελατών και τα απαραίτητα έντυπα ή και ηλεκτρονικά
αρχεία καταγραφής.

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3
Ο/η απόφοιτος/η της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας» ασχολείται με τη σχεδίαση, τη διαδικασία παραγωγής του κοσμήματος ,
και έχει την δυνατότητα να εργαστεί ως: υπάλληλος σε εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας ή εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων,
συνεργάτης - Σχεδιαστής σε Οίκους Μόδας, και αξεσουάρ μόδας , συνεργάτης σε φωτογραφήσεις, επιδείξεις μόδας, τηλεόραση
και γενικότερα στη show biz, fashion editor σε περιοδικά, blogs, τηλεοπτικές εκ- πομπές κ.λπ., σύμβουλος ενδυματολόγου στο
θέατρο, τον κινηματογράφο και τον ευρύτερο χώρο, σχεδιαστής κοσμημάτων και αντικειμένων αργυροχρυσοχοΐας,
αυτοαπασχολούμενος/η στο πλαίσιο δικής του/της επιχείρησης .
Για περισσότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα : https://www.eoppep.gr/index.php/el/workrights/epaggelmatika_dikaiomata

1

Στη γλώσσα του πρωτοτύπου. |

2

Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ. | 3 Εφόσον ισχύει.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. Το Πρότυπο του
βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων
υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ. © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2019
| europass.cedefop.europa.eu
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5. Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος
Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων &
Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως
41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr
1

Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών
Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή
αναγνώριση του τίτλου σπουδών/προσόντος
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων &
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας
Επιτυχία στις τελικές εξετάσεις πιστοποίησης:
α) στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων
(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
β) στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων
(επιτυχών / αποτυχών)
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Ναι, κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων που διενεργούνται από
τα ΑΕΙ

Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων

1

Όχι

Νομική βάση





Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθηση.
Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/τΑ΄/17-09-2013 ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Υπουργική Απόφαση Φ2/146353/ΓΓ4, (ΦΕΚ3643/τΒ’/01-10-2019) «Πρόγραμμα Σπουδών ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐας για το
Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας».

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος
Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (τάξη Μαθητείας)
αφού επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης
Περιγραφή Ε.Ε.Κ

Ποσοστό % συνολικού
προγράμματος Ε.Ε.Κ.

Διάρκεια (ώρες/ εβδομάδες/ μήνες/
έτη)

Εκπαίδευση- κατάρτιση

20 %

7 ώρες/εβδομάδα

Κατάρτιση σε εργασία - Μαθητεία

80%

28 ώρες/εβδομάδα

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης

9 μήνες

7. Πρόσθετες πληροφορίες
Προϋποθέσεις εισαγωγής

1

Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» έχουν όσοι είναι κάτοχοι: α1) απολυτηρίου και πτυχίου του
δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑ.Λ. καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α2) απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και
πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α3) απολυτηρίου και
πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου ((ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- ΕL/NEC
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr
https://www.eoppep.gr
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Εφόσον ισχύει.
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