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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 

INTERIOR DESIGN TECHNICIAN 
 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. 
Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Απαριθμεί τα όργανα σχεδίασης και περιγράφει τη χρήση τους σε διαφορετικά είδη σχεδίου. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία του 
γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου, του χρώματος και τις βασικές αρχές της σύνθεσης. Ειδικότερα περιγράφει τις αρχές για το 
αξονομετρικό και προοπτικό σχέδιο, όπως και τη σκιαγράφηση. 

 Ταξινομεί και περιγράφει τα στάδια ανάπτυξης του διακοσμητικού σχεδίου, όπως και της κατασκευής προπλάσματος. 

 Περιγράφει τα στοιχεία ανθρωπομετρίας και εργονομίας που αναφέρονται σε χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας 
και ψυχαγωγίας. 

 Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές χρώματος που αφορούν στην πρακτική εφαρμογή στα σχέδια και στους χώρους. 

 Περιγράφει τα στάδια σχεδιασμού αποτύπωσης κτιρίων. 

 Διακρίνει τα στάδια της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής που επέδρασαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη της διακόσμησης 
μέχρι σήμερα. 

 Αναγνωρίζει τις ιδιότητες και τη χρήση των υλικών που εφαρμόζονται στη δόμηση και διακόσμηση. 

 Διακρίνει τα δομικά στοιχεία μιας κατασκευής από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη με τα επιμέρους κατασκευαστικά στοιχεία τους. 

 Αναγνωρίζει τα εργαλεία και τα προγράμματα που είναι αναγκαία για την ψηφιακή επεξεργασία σχεδίων σε επίπεδη και  
τρισδιάστατη απεικόνιση. 

 Συντάσσει και αναλύει τα στάδια των εργασιών και της κοστολόγησης που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση ενός έργου. 

 Αναφέρει τα συνεργεία που χρειάζονται για την ανάληψη των εργασιών. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Εξετάζει χώρους και προτείνει λύσεις σε προβλήματα διακόσμησης σε σχέση με την εργονομία και τη λειτουργία του χώρου. 

 Σχεδιάζει σκαριφήματα, προσχέδια και σχέδια τα οποία γίνονται η βάση για την κατασκευή των διακοσμητικών λύσεων. 

 Κατασκευάζει με κατά περίπτωση κατάλληλα υλικά προπλάσματα τα οποία θα εγκριθούν από τον πελάτη και θα αποτελέσουν το 
υπόδειγμα της κατασκευής. 

 Σχεδιάζει αποτυπώσεις κτιρίων κάθε κλίμακας. 

 Αιτιολογεί την αισθητική και εργονομική λύση την οποία προτείνει στον πελάτη.  

 Συντάσσει προγραμματισμό έργου, αναλύει τις εργασίες κατασκευής και συντονίζει τα συνεργεία των κατασκευών διακόσμησης. 

 Διαμορφώνει κοστολογικό πίνακα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Προσαρμόζει ή τροποποιεί τη μελέτη κατασκευής για οικονομικούς, χρονικούς και τεχνικούς λόγους. 

 Κάνει προμετρήσεις, μετρήσεις και επιμετρήσεις για τη διασφάλιση ορθών κατασκευαστικών αποτελεσμάτων. 
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Εργάζεται αυτόνομα και αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατασκευή οποιασδήποτε διακοσμητικής κατασκευής και της τήρησης 
του χρονοδιαγράμματος που του έχει ορισθεί. 

 Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων (μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ζωγράφους, γλύπτες, ταπετσιέρηδες, ξυλουργούς, βαφείς 
κ.ά.) που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των έργων. 

 Οργανώνει και παρακολουθεί τα συνεργεία σε όλα τα στάδια διακοσμητικής κατασκευής. 
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4.  Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 

3
 

 

Ο κάτοχος διπλώµατος αυτής της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος σε γραφεία µελετών και κατασκευαστών έργων 
διακόσµησης, σε εταιρείες παραγωγής ή εφαρµογής υλικών και συστηµάτων διακόσµησης και ως ελεύθερος επαγγελµατίας. 
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / 
Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει 
 

5.  Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

 
Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  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/ 

 

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/ 

 
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

 

    Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και 

απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης  
(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων 

πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών) 

 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Ναι Όχι  

Νομική βάση 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 

Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος  

 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. 

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο πιστοποιητικό : 

4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013) 

7.  Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1 

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ  ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
(Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF) 
Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο 
σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)   
 
Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας: 

Μέθοδοι Αποτύπωσης και Σχεδίασης, Ελεύθερο Σχέδιο, Πρακτική Χρώµατος, ∆ιακοσµητικό Σχέδιο, ∆οµικό – Κατασκευαστικό 
Σχέδιο, Τεχνολογία Υλικών, Ιστορία Τέχνης – Αρχιτεκτονική, Οργάνωση Εργασιών Κατασκευής, Πρακτική Άσκηση, Επισκέψεις, Σχέδιο 
µέσω Η/Υ, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ. 

 

 

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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