
 

 

«ΣΧΔΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΣΩΤΔΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

 

Απεςθύνεηαι :Σε ελδηαθεξόκελνπο πνπ δελ έρνπλ γλώζεηο δηαθόζκεζεο, αιιά επηζπκνύλ λα μεθηλήζνπλ ηελ θαξηέξα 
ηνπο ζηνλ θιάδν ηεο εζωηεξηθήο δηαθόζκεζεο, θαη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ (κεραληθνύο, αξρηηέθηνλεο, κεζίηεο, 
θαηαζθεπαζηέο, πωιεηέο εηδώλ ζπηηηνύ θ.α), πνπ επηζπκνύλ λα βειηηώζνπλ ηηο γλώζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 
 
Βαζικόρ ζκοπόρ ηος ζεμιναπίος είναι οι ζςμμεηέσονηερ να: 
Να κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ ην ρώξν, ζπλδπάδνληαο ζωζηά ην ύθνο κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ. Να 
αληηιακβάλνληαη θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε ηνπ ρώξνπ. Να γλωξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 
αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ. Να γλωξίδνπλ ηελ ηερλνινγία ηωλ πιηθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. 
 
Δνόηηηερ Σεμιναπίος: 

 Βαζηθέο γλώζεηο γηα ηελ δηαθόζκεζε εζωηεξηθώλ ρώξωλ 

 Αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο-Γξακκηθό ζρέδην 

 Γνκηθό θαηαζθεπαζηηθό ζρέδην 

 Βαζηθέο αξρέο αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ εζωηεξηθώλ ρώξωλ 

 Φξώκα πθή 

 Φωηηζκόο  

 Γηαζηάζεηο αληηθεηκέλωλ 

 Τερλνινγία πιηθώλ 

 Σρεδηαζκόο εζωηεξηθώλ ρώξωλ: 

 Γηακόξθωζε θαηνηθίαο  

 Γηακόξθωζε επαγγεικαηηθνύ ρώξνπ 
 
Το κόζηορ ηος ππογπάμμαηορ: είλαη 145€ αλά ζπκκεηνρή. 
 



 

 

Χπόνορ Γιεξαγωγήρ:  Τν ηκήκα ζα δηεμαρζεί από ηηο 30/05/2016 έωο ηηο 10/6/2016 θάζε Γεπηέξα θαη Παξαζθεπή  
απνγεπκαηηλέο ώξεο (17.00-21.15) θαη ζα έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 20 ώξεο.   
 
Αίηηζη κάνεηε ηλεκηπονικά εδώ: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/316-sxediasmos-diakosmisi-
eswterikwn-xwrwn-irakleio  
 
Χώπορ ςλοποίηζηρ: Νέα Αιηθαξλαζζόο Ιθάξνπ θαη Αξρηκήδνπο 1 
 
Διζηγηηήρ  
Ο Αποζηολάκηρ Μάπιορ είλαη Γηπι. Πνιηηηθόο Μεραληθόο ηνπ Δ.Μ.Π, έρεη κεηαπηπρηαθό δίπιωκα εηδίθεπζεο ζηε 
Γηαρείξηζε Φπζηθώλ θαη Αλζξωπνγελώλ Καηαζηξνθώλ θαη  Πηζηνπνηεηηθό Παηδαγωγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 
ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ. 
Δίλαη  ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο  Πνιηηηθόο Μεραληθόο θαη δηαηεξεί  ηερληθό γξαθείν ζην Ηξάθιεην Κξήηεο . Δίλαη 
κέινο ηνπ Τερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο θαη ηνπ Σπιιόγνπ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ. Αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε 
ελειίθωλ από ην 2010 θαη έρεη δηδάμεη ζε δεκόζηα θαη ηδηωηηθά ΙΔΚ, ζε Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαζώο θαη ζην 
Ιλζηηηνύην ηεο ΑΓΔΓΥ, πινπνηώληαο πξνγξάκκαηα δηαξθνύο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθωζεο  εξγαδνκέλωλ ζην 
Γεκόζην. Δίλαη εηζεγεηήο ηωλ πξνγξακκάηωλ ΛΑΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ.  
 
Δπικοινωνία:  Πιεξνθνξίεο ζην Κ.Δ.Κ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ Κνξωλαίνπ 9, ηει/λν 2810-302735 & 302730 
θ Λενληαξάθεο Κπξηάθνο  email: leontarakis@katartisi.gr   info@katartisi.gr από ηηο 09:00 έωο 15:00 κ.κ. θαη αηηήζεηο 
ζηελ ηζηνζειίδα: www.katartisi.gr 

http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/316-sxediasmos-diakosmisi-eswterikwn-xwrwn-irakleio
http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/316-sxediasmos-diakosmisi-eswterikwn-xwrwn-irakleio
mailto:leontarakis@katartisi.gr
mailto:info@katartisi.gr
www.katartisi.gr

