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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:  

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ 
2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 

ILLUSTRATOR - CARTOONIST 
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.  
Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Αναγνωρίζει τα στοιχεία του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, του χρώματος και τις αρχές της σύνθεσης. 

 Περιγράφει τις βασικές τεχνικές εικονογράφησης βιβλίων, εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου, αφισών κ.ά. 

 Απαριθμεί τα υλικά και τις δυνατότητές τους (είδη χρωμάτων, χαρτιών κ.ά.) που χρησιμοποιούνται για την 
εικονογράφηση στο χέρι. 

 Διακρίνει τα βασικά εικαστικά ρεύματα μέχρι σήμερα και διακρίνει τις σύγχρονες τάσεις στον χώρο της 
εικονογράφησης, γελοιογραφίας, κόμικς κ.ά. 

 Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές μουσικής επένδυσης των εικόνων και τις τεχνικές επεξεργασίας ήχου. 

 Αναφέρει τεχνικές αφήγησης για την ανάπτυξη σεναρίου και κειμένου κόμικς. 

 Διακρίνει βασικά στοιχεία ανατομίας της ανθρώπινης φιγούρας σε διάφορες στάσεις σχεδίασης και βραχύνσεις 
(Foreshortening) λόγω προοπτικής. 

 Διακρίνει τις βασικές αρχές λήψης φωτογραφίας. 

 Αναγνωρίζει τα εργαλεία, τα προγράμματα και τις τεχνικές που απαιτούνται για την ψηφιακή επεξεργασία 
κειμένου, εικόνας και κινούμενης εικόνας. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Εικονογραφεί βιβλία, έντυπα ημερήσιου και περιοδικού τύπου, αφίσες, διαφημιστικές μπροσούρες, εξώφυλλα για 
οθόνες πολυμέσων, ιστοσελίδων κ.ά.  

 Σχεδιάζει γελοιογραφίες, κόμικς, σκίτσα κ.ά. 

 Χειρίζεται τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά για κάθε περίπτωση χειροποίητης εικονογράφησης. 

 Επεξεργάζεται με ψηφιακό τρόπο προσχέδια, χαρακτήρες, εικόνες, μοντάζ, τίτλους, βάθος (background), ειδικά εφέ 
για ταινίες δισδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) εικόνας. 

 Συνθέτει ένα μεγάλο πίνακα με μικρά σκίτσα και διαλόγους σε διαδοχική σειρά σκηνών με στόχο να αφηγηθεί μία 
ιστορία (storyboard). 

 Κατά τη διαδικασία του μοντάζ εντάσσει στις εικόνες κινουμένων σχεδίων κατάλληλες μουσικές επενδύσεις και 
κείμενα αποδίδοντας συναισθήματα (έκπληξη, φόβος κ.ά.). 

 Χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης του Η/Υ, όπως εκτυπωτής, ψηφιακός σαρωτής, μονάδες μνήμης 
κ.ά. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Ακολουθεί οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή ή υπεύθυνου παραγωγής φροντίζοντας για την τήρηση 
χρονοδιαγράμματος που έχει ορισθεί. 

 Εργάζεται αυτόνομα και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των έργων του. 

 Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως συγγραφείς, επιστήμονες, λογοτέχνες, εκδότες, φωτογράφους, 
ζωγράφους κ.ά. για την ολοκλήρωση έργων με εξειδικευμένες εικονογραφήσεις. 
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4.  Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 
3

 

 
Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας µπορεί να εργαστεί ως µισθωτός ή ελεύθερος επαγγελµατίας σε έντυπα του 
ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, σε εκδοτικούς οίκους, σε εταιρείες παραγωγής τίτλων πολυµέσων (cd-rom) και σε διαφηµιστικές 
εταιρείες.  
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 
39 / Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει 
 

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 σπουδών  1  

 
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 συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

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 εισαγωγής 1 

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: 

Σχέδιο και χρώµα Ι & ΙΙ, Γραφιστική Ι & ΙΙ, Ιστορία τέχνης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV, Παραγωγή εντύπου,  Εισαγωγή στη ψηφιακή  εικόνα, 

Φωτογραφία, Κινούµενο  σχέδιο Ι & ΙΙ, Εικονογράφηση (βασικές αρχές), Ηλεκτρονική επεξεργασία κειµένου, Εικονογράφηση, 
Εφαρµογές Ι (Παιδικό Βιβλίο, Βιβλίο, Τύπος, ∆ιαφήµιση)  & Εικονογράφηση, Εφαρµογές II (Κόµιξ, Story Board,  Πολυµέσα),  Τέχνη  του  

σκίτσου,  Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας Ι & ΙΙ, Μουσική, Σενάριο, Χαρακτική, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ. 

 

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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