EUROPASS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (*)
Greece

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EL) (1)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
(1)

Στη γλώσσα του πρωτοτύπου.

2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EN) (1)

PAINTING WORKS CONSERVATION TECHNICIAN
(1)

Η παρούσα µετάφραση δεν έχει νοµική ισχύ.

3. ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Ο κάτοχος του πιστοποιητικού
•
διαβάζει και εκτελεί προµελέτες, φωτογραφίζει τα προς αποκατάσταση αντικείµενα
•
γνωρίζει την τεχνολογία των υλικών συντήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης, επιλέγει τα κατάλληλα
•
χρησιµοποιεί τις καταλληλότερες µεθόδους / τρόπους συντήρησης και αποκατάστασης
•
χρησιµοποιεί εργαλεία και συσκευές του εργαστηρίου
•
εφαρµόζει προληπτική συντήρηση στα έργα τέχνης και καταγράφει τις εργασίες συντήρησης σε ειδικό δελτίο
•
εκτελεί εξειδικευµένη συντήρηση σε διάφορους τύπους έργων ζωγραφικής (χαρτιού, υφάσµατος, ξύλου - ξυλόγλυπτου, φορητής
εικόνας, τοιχογραφίας, ελαιογραφίας)
•
εκτελεί εξειδικευµένη συντήρηση σε έργα τέχνης (κεραµικών, µετάλλων, οργανικών υλικών, πέτρας, ψηφιδωτού, γυαλιού)
•
γνωρίζει τα προστατευτικά µέτρα που απαιτούνται για την έκθεση και αποθήκευση αντικειµένων και έργων τέχνης
•
χειρίζεται υπολογιστή
•
εφαρµόζει τα µέσα ατοµικής προστασίας και υγιεινής
•
επικοινωνεί στα ελληνικά και αγγλικά, κατανοεί τεχνικά εγχειρίδια µε αγγλική ορολογία.

4. ΦΑΣΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο/Η ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (1)
Ο κάτοχος διπλώµατος αυτής της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος συντήρησης σε µουσεία, σε εκθέσεις ζωγραφικής,
και ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας σε ιδιώτες και σε δηµόσιους φορείς που είναι κάτοχοι έργων ζωγραφικής.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε
το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 5-3-2001). Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα της ειδικότητας αυτής έχουν ρυθµιστεί µε το Π.∆. 73/2002
(Φ.Ε.Κ. 55 / Α΄ / 21-3-2002).
(1)

(*) Επεξηγηµατικό

Εφόσον ισχύει.

σηµείωµα

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συµπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συµπλήρωµα δεν έχει νοµική ισχύ. Το µορφότυπο της
περιγραφής βασίζεται στο ψήφισµα 93/C 49/01 του Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 1992 σχετικά µε τη διαφάνεια των τυπικών προσόντων, το ψήφισµα 96/C 224/04 της
15ης Ιουλίου 1996 σχετικά µε τη διαφάνεια των πιστοποιητικών επαγγελµατικής κατάρτισης και στη σύσταση 2001/613/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 10ης Ιουλίου 2001 για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επιµορφωµένων ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των
εκπαιδευτών. Περισσότερες πληροφορίες: http://europass.cedefop.eu.int
© Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2002

5. ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Τίτλος και θέση του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό
O.E.E.K.
(Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, Αθήνα
Τ.Κ.142 34

Επίπεδο (εθνικό ή διεθνές) του πιστοποιητικού
Επίπεδο 4

Πρόσβαση σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης
Όχι

Τίτλος και θέση της κρατικής ή τοπικής αρχής που είναι
αρµόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του
πιστοποιητικού
ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων)
Μητροπόλεως 15, Αθήνα Τ. Κ. 101 85
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
(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων
(επιτυχών / αποτυχών)
∆ιεθνείς συµφωνίες
Όχι

Νοµική βάση
Νόµος 2009/92 περί Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

6. ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟHΤΙΚΟΥ
Περιγραφή της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει
ολοκληρωθεί

Ποσοστό του συνολικού προγράµµατος

•

Θεωρητικό µέρος

(%)
44%

•

Πρακτικό µέρος

56%

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης / κατάρτισης που οδηγεί στην απόκτηση του
πιστοποιητικού

4 εξάµηνα

Πρόσθετες πληροφορίες:
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ Κύκλου (Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο)
∆ιάρκεια προαιρετικής πρακτικής άσκησης:
1 εξάµηνο
∆ιδασκόµενα µαθήµατα:
Ιστορία Τέχνης Ι & ΙΙ, Φωτογραφία, Ελεύθερο Σχέδιο, Γραµµικό Σχέδιο, Ειδικά Θέµατα Χηµείας, Αρµονικές Χαράξεις - Μετρική Ανάλυση,
Περιβαλλοντικοί Παράµετροι, Γενικές Αρχές Συντήρησης Χαρτιού, Αποτυπώσεις, Γενικές Αρχές Συντήρησης Υφάσµατος, Γενικές Αρχές
Συντήρησης Ξύλου - Ξυλόγλυπτου, Γενικές Αρχές Συντήρησης Φορητής Εικόνας, Γενικές Αρχές Συντήρησης Τοιχογραφίας, Γενικές Αρχές
Συντήρησης Ελαιογραφίας, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ.
Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης:
O.E.E.K. (Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, Αθήνα, Τ.Κ.142 34,
Τηλ. 210 2709108-11
www.oeek.gr

