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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων που 
παρατηρείται στην εποχή µας, δίνει 
ιδιαίτερο πλεονέκτηµα στην ειδικότητα 
του σχεδιαστή εσωτερικών χώρων. 
Επιχειρήσεις, οργανισµοί,  καταστήµατα, 
ιδρύµατα  κ.λ.π. αναθέτουν σε 
σχεδιαστές εσωτερικών χώρων τη µελέτη 
και διαµόρφωση των χώρων τους. Εκτός 
όµως από το χώρο των εµπορικών 
επιχειρήσεων ο σχεδιαστής εσωτερικών 
χώρων έχει απεριόριστες δυνατότητες 
επαγγελµατικής δραστηριοποίησης και 
στο χώρο της κατοικίας, όπου όσο 
περισσότερο ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο 
και όσο η αγορά κατακλύζεται από νέες 
τεχνολογίες, νέα υλικά και εφαρµογές, 
τόσο η παρουσία του επιβάλλεται 
περισσότερο. 

Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας ή 
ως στέλεχος γραφείων αρχιτεκτονικών 
µελετών, τεχνικών εταιριών, εταιριών 
διακοσµήσεων, εταιριών κατασκευής και 
εµπορίου επίπλων ή διακοσµητικών 
υλικών, καλλιτεχνικών τµηµάτων 
µεγάλων επιχειρήσεων. Ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας έχει το δικό του 
δηµιουργικό γραφείο και προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σε διάφορους τοµείς.  

Τα επαγγέλµατα των Εφαρµοσµένων 
Τεχνών έχουν τις καλύτερες προοπτικές, 
όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στην 
διεθνή αγορά. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Έντονα δηµιουργικό επάγγελµα, µε άπειρες 
εφαρµογές και µεγάλες προοπτικές. Ιδανικό 
για νέους και νέες που έχουν ανεπτυγµένη την 
αίσθηση του καλού γούστου. 

Ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων διαθέτει 
εξαιρετική καλλιέργεια, υψηλή αισθητική και 
πάρα πολλές γνώσεις οικοδοµικής, ανάλυσης 
των λειτουργιών των εσωτερικών χώρων και 
Αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Μελετά και δίνει 
κατασκευαστικές λύσεις για έπιπλα και κάθε 
λογής χρηστικό αντικείµενο. Γνωρίζει πολύ 
καλά τα χρώµατα, τα υλικά και τις εφαρµογές 
τους. Κάνει µελέτες, όπως ο αρχιτέκτονας, για 
τη διαµόρφωση κάθε είδους εσωτερικού 
χώρου και τους δίνει ιδιαίτερο ύφος 
συνδυάζοντας την αισθητική µε τη 
λειτουργικότητα. 

Εσωτερικά παλιών και νέων κατοικιών, 
ξενοδοχείων, γραφεία εταιριών, κάθε είδους 
χώροι ψυχαγωγίας και κέντρα διασκεδάσεως, 
βιτρίνες, όψεις και εσωτερικά καταστηµάτων, 
εκθεσιακοί χώροι διαµορφώνονται από το 
σχεδιαστή εσωτερικών χώρων, ο οποίος 
δηµιουργεί επίσης µικρής κλίµακας 
αρχιτεκτονικές κατασκευές για ανοικτούς 
χώρους, π.χ. διαφηµιστικά περίπτερα, 
στέγαστρα, stands, σκηνικά για διάφορες 
εκδηλώσεις και άλλες εφήµερες κατασκευές. 

Παράλληλα είναι σε θέση να δώσει λύσεις σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που απαιτεί 
σχεδιαστική ικανότητα και αισθητική, π.χ. 
στην περιοχή της Γραφιστικής ή του 
Βιοµηχανικού Σχεδιασµού κ.λπ.  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

Ιστορία των Τεχνών 
- Έργα και 
∆ηµιουργοί   

2Θ  

Αρχιτεκτονικό 
Σχέδιο  

4 Σ 

Ελεύθερο Σχέδιο  4 Σ 

Τεχνολογία  Υλικών   4Θ 

Σχεδιασµός 
Εσωτερικών 
Χώρων  

4 Σ 

Φωτογραφία  3 Ε 

Εφαρµογές Η/Υ 4 Ε 

ΣΥΝΟΛΟ 25 (6Θ+7Ε+12Σ) 

 

 

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗ Β ΤΑΞΗ 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

Ιστορία ∆ιακοσµη-

τικών Τεχνών  

1Θ  

Αρχιτεκτονικό - 

Προοπτικό Σχέδιο  

4 Σ 

Ελεύθερο Σχέδιο - 

Χρώµα  

3Ε 

Ιστορία των Τεχνών- 

Έργα και ∆ηµιουργοί   

2Θ 

Κατασκευαστικό 

Σχέδιο 

3Σ 

Σχεδιασµός Επαγ-

γελµατικών Χώρων 

3 Ε 

∆ιακοσµητική Σύνθεση 

- Μακέτα 

4 Ε 

Σχέδιο µε Η/Υ 3Ε 

Φωτογραφία 2Ε 

ΣΥΝΟΛΟ 25 (3Θ+15Ε+7Σ) 

 
Για  ερισσότερες  ληροφορίες 

α ευθυνθείτε στην 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΜΙΑΣ 

στα Γαλανέικα και στο τηλ. 22310-66193  
 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  
mail@epas-lamias.fth.sch.gr 


