Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
2. Μεταφρασμένος τίτλος 2
Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K:
INTERIOR ARCHITECTURE, DECORATION AND PRODUCT DESIGN
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος
είναι σε θέση να:
ΓΝΩΣΕΙΣ

Εφαρμόζει τη μέθοδο σχεδίασης των ορθών προβολών, για τη σχεδίαση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτιρίων,
αντικειμένων και κατασκευαστικών λεπτομερειών, τόσο με όργανα σχεδίασης, όσο και με προγράμματα C.A.D. (H/Y).

Εφαρμόζει τη μέθοδο σχεδίασης της τρισδιάστατης απεικόνισης, για την σχεδίαση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
κτιρίων, αντικειμένων και κατασκευαστικών λεπτομερειών, τόσο με όργανα σχεδίασης, όσο και με προγράμματα C.A.D.
(H/Y).

Συσχετίζει αναλογίες μεγεθών εκ του φυσικού και να τις αποτυπώνει σε μορφή σκίτσου.

Εφαρμόζει τις αρχές του χρώματος και της σκιαγραφίας, τόσο στο σχεδιασμό αντικειμένων εκ του φυσικού, όσο και στο
Αρχιτεκτονικό-διακοσμητικό σχέδιο.

Συνθέτει την παρουσίαση της ιδέας του στον πελάτη, αφενός με προσχέδια και σκίτσα και αφετέρου με δειγματολόγια
υλικών και χρωμάτων.

Δημιουργεί δικές του συνθέσεις, στη βάση της ανθρωπομετρίας και της κλίμακας, σε σχεδιαστικές μελέτες.

Κατηγοριοποιεί τα υλικά δόμησης και διακόσμησης, σύμφωνα με τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους.

Αναλύει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός έργου Τέχνης-Αρχιτεκτονικής, μέσα στο ιστορικό πλαίσιο που αυτό
δημιουργήθηκε.

Αναλύει ένα κτίριο στα επιμέρους δομικά στοιχεία της κατασκευής.

Συντάσσει διάγραμμα προγραμματισμού έργου και τελικό προϋπολογισμό, βάσει επιμετρήσεων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Αποτυπώνει έναν υπάρχοντα χώρο.

Εντοπίζει εργονομικά και κατασκευαστικά προβλήματα σε υπάρχουσες κατασκευές.

Αναδιοργανώνει τη διάταξη δομικών-διακοσμητικών στοιχείων σε υπάρχοντες χώρους.

Δημιουργεί έναν χώρο σύμφωνα με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο καλλιτεχνικό
κίνημα.

Επιβλέπει την κατασκευή ενός έργου, κατόπιν της ολοκλήρωσης της σχεδιαστικής μελέτης.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Συμβάλλει στη βελτίωση της αισθητικής και κατασκευαστικής αρτιότητας εσωτερικών επαγγελματικών χώρων και
κατοικιών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιταγές του πελάτη.

Ενσωματώνει στις μελέτες του, τις αρχές της ασφάλειας και της υγιεινής των εσωτερικών χώρων και να τις εφαρμόζει
στην κατασκευή.

Εργάζεται με υπευθυνότητα σε συνεργασία με άλλους δημιουργούς (προμηθευτές αγαθών/υπηρεσιών κα).

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» μπορούν να εργαστούν σε
τεχνικές εταιρείες, σε αρχιτεκτονικά γραφεία, σε γραφεία διακοσμητών και πολιτικών μηχανικών, σε εταιρίες κατασκευών, σε εταιρίες
σχεδιασμού και εμπορίας επίπλων, σε εταιρίες σχεδιασμού και εμπορίας αντικειμένων χρήσης και εταιρείες ή καταστήματα υλικών
δόμησης και διακόσμησης, σε εταιρίες οργάνωσης εκθέσεων και εκδηλώσεων, σε γραφεία μελετών και κατασκευών έργων
διακόσμησης, σε εταιρείες παραγωγής ή εφαρμογής υλικών και συστημάτων διακόσμησης, ως σύμβουλοι προβολής και marketing
επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο του design και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το Δίπλωμα αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο δημόσιο τομέα στην Κατηγορία ΔΕ σύμφωνα µε το Π.∆. 50/2001
(Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 5-3-2001),όπως ισχύει.
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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
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

Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας
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)

1

Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης
Ναι

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/
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Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1
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 εισαγωγής1

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:
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ , ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΔΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΣΩ Η/Υ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

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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