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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.: 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

 
2 . Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 
ARTWORKS AND ANTIQUITIES MAINTENANCE 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 

 Διακρίνει την εξέλιξη των καλών τεχνών (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και τις 
καλλιτεχνικές δημιουργίες διάφορων πολιτισμών και καλλιτεχνικών κινημάτων. 

 Περιγράφει τα είδη των έργων τέχνης, αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων με βάση τις τεχνικές και τα υλικά τους, 
ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατασκευής τους.  

 Αναγνωρίζει τις φθορές και τα αίτια φθορών των  έργων τέχνης, αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων. 

 Κατονομάζει τα υλικά και τις ιδιότητές τους και τον εξοπλισμό (εργαλεία,συσκευές) που είναι απαραίτητος για τη 
συντήρηση των έργων τέχνης, αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων. 

 Περιγράφει τις γενικές αρχές συντήρησης α) κεραμικών, β) μετάλλων, γ) οργανικών υλικών, δ) πέτρας, ε) ψηφιδωτού 
και στ) γυαλιού. 

 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Αξιολογεί φθορές και συντηρεί έργα τέχνης, αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία και με τις ενδεδειγμένες μεθόδους για 
κάθε περίπτωση. 

 Εφαρμόζει προληπτική συντήρηση των έργων τέχνης, αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων. 

 Χειρίζεται με ευχέρεια τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία του εργαστηρίου. 

 Προβαίνει σε φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των υπό συντήρηση έργων. 

 Εκτελεί τις εργασίες συντήρησης κάθε έργου τέχνης, αρχαιολογικού ευρήματος και μνημείου και συμπληρώνει το ειδικό 
δελτίο τεκμηρίωσης.  

 Εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα  προστασίας των  έργων τέχνης, αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων από  τις  
επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός κ.ά.) σε χώρους έκθεσης και φύλαξης. 

 Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής στο εργαστήριο ή σε άλλον χώρο όπου εκτελείται 
εργασία συντήρησης. 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

 Πραγματοποιεί τη συντήρηση έργων τέχνης, αρχαιολογικών ευρημάτων, μνημείων ακολουθώντας τα ενδεδειγμένα, για 
κάθε περίπτωση, στάδια συντήρησης και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και το αποτέλεσμα της εργασίας του. 

 Ακολουθεί τις οδηγίες του υπεύθυνου εργαστηρίου συντήρησης, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί τα 
χρονοδιαγράμματα που έχουν ορισθεί. 

 Ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος. 

 
4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3 

 
Ο διπλωματούχος Ι.Ε.Κ. αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων σε 
μουσεία, πινακοθήκες, Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ, αίθουσες τέχνης και συλλογές, ιδιώτες 
συντηρητές και γενικά σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που είναι κάτοχοι έργων τέχνης, αρχαιολογικών ευρημάτων και 
μνημείων και εταιρείες που αναλαμβάνουν δημόσια έργα.  Το ∆ίπλωµα αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισµού στο δηµόσιο 
τοµέα στην κατηγορία ∆Ε µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5-3-2001), όπως ισχύει. 
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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 σπουδών1 

 

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 συμφωνίεςαναγνώρισης των προσόντων1 

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 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: 

Ιστορία Τέχνης, Φωτογραφία, Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Ειδικά Θέματα Χημείας, Αποτυπώσεις, Αρμονικές 
Χαράξεις - Μετρική Ανάλυση, Περιβαλλοντικοί Παράμετροι, Γενικές Αρχές Συντήρησης Κεραμικών, Γενικές Αρχές 
Συντήρησης Μετάλλων, Γενικές Αρχές Συντήρησης Οργανικών Υλικών, Γενικές Αρχές Συντήρησης Πέτρας, Γενικές Αρχές 
Συντήρησης Ψηφιδωτού, Γενικές Αρχές Συντήρησης Γυαλιού, Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα. 

 

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 
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