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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

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

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

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

PRINTED AND ELECTRONIC MEDIA GRAPHIC DESIGNER 
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

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

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Κατονομάζει τις εφαρμογές στις οποίες αναπτύσσεται η τέχνη της γραφιστικής (λογότυπα, έντυπα, οθόνες, συσκευασίες 

κ.ά.).  

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

 Αναγνωρίζει τα είδη των εντύπων και τα κατατάσσει σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους. 

 Απαριθμεί και περιγράφει τις μεθόδους εκτύπωσης και τα στάδια της παραγωγής για την έντυπη και πολυμεσική παραγωγή.  

 Ερμηνεύει και αποκωδικοποιεί το χρώμα γραφικών τεχνών και πολυμεσικών εφαρμογών σε σχέση με τα χρωματικά 

συστήματα, μοντέλα και καταστάσεις. 

 Διακρίνει και περιγράφει τα χαρακτηριστικά των γραμματοσειρών, εικόνων και γραφικών κάθε κατηγορίας. 

 Αναγνωρίζει και περιγράφει τα εργαλεία και το περιβάλλον των ψηφιακών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη 

δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών εντύπου, πολυμέσων και ιστοσελίδας. 

 Περιγράφει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές επεξεργασίες κειμένου, εικόνας, μακέτας και κινούμενης 

εικόνας. 

 Αναγνωρίζει και περιγράφει τις αισθητικές περιόδους των έργων τέχνης ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία 

ανήκουν. 

 Κατονομάζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και πολυμέσων. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Σχεδιάζει γραφιστικές λύσεις για επαγγελματικές εφαρμογές (έντυπα, λογότυπα κ.ά.). 

 Συνθέτει στοιχεία, όπως κείμενα, εικόνες, γραφικά και video για τη δημιουργία μακετών εντύπου και πολυμέσων. 

 Αιτιολογεί τις επιλογές των εικαστικών λύσεων που προτείνει. 

 Επεξεργάζεται ψηφιακά κείμενα, εικόνες, κινούμενες εικόνες και γραφικά σε όποια λειτουργικά συστήματα του παρέχονται 

(Macintosh/PC). 

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

 Δημιουργεί και αναπτύσσει ιστοσελίδες. 

 Παρακολουθεί και ελέγχει τα στάδια παραγωγής εντύπου και πολυμέσων. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Ακολουθεί οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής 

των οδηγιών του και φροντίζει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που του έχουν ορίσει. 

 Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση και την ποιότητα των εργασιών του. 

 Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως κειμενογράφους, εικονογράφους, προγραμματιστές, τυπογράφους κ.ά. για 

την υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών. 
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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 απασχοληθεί σε εξαρτηµένη ή µη εργασία σε τµήµατα γραφικών 
εκδοτικών  και  διαφηµιστικών επιχειρήσεων,  σε  δηµιουργικά γραφεία  καθώς  και  σε  ιδιωτικές  εταιρείες,  Οργανισµούς, 
Τράπεζες, Υπουργεία και άλλες µονάδες του δηµοσίου τοµέα. 
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: 

Εισαγωγή στην τεχνολογία πολυµέσων, Επιχειρηµατικότητα, Τέχνη και αισθητική, Ιστορία της τέχνης, Χρώµα γραφικών τεχνών 
και πολυµέσων, Σχέδιο – Χρώµα - Σύνθεση, Τυπογραφικός σχεδιασµός εντύπων και εφαρµογών πολυµέσων, Τεχνολογία 
εκτυπώσεων και αναπαραγωγής πολυµέσων, Γραφιστική Ι & ΙΙ, Ηλεκτρονική επεξεργασία  μακέτας,  Ηλεκτρονική επεξεργασία  
σελίδας  Ι & ΙΙ, Ηλεκτρονική επεξεργασία  εικόνας,  Σχεδιασµός και ανάπτυξη ιστοσελίδων Ι & ΙΙ, Γραφιστική για πολυµέσα Ι & ΙΙ, 
Εφαρµογές ψηφιακών μέσων, Γραφιστική µε Η/Υ, 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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