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 Στη γλώσσα του πρωτοτύπου.  |  

2
 Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ.  | 

 3 
Εφόσον ισχύει. 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. 
Το Πρότυπο του βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα 
κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ.  

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2019  |  europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 1/2 

1. Τίτλος σπουδών/προσόν 
1 

 

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

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ Ν. 4186/2013 
2 . Μεταφρασμένος τίτλος 

2
 

   

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

SPORTJOURNALISM Ν. 4186/2013 
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  

Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να: 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Ερμηνεύει την ορολογία που σχετίζεται με την αθλητική δημοσιογραφία σε κάθε Μέσο επικοινωνίας ξεχωριστά 
(τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, διαδίκτυο) και επεξηγεί την ορολογία και τις ιδιαιτερότητες  όλων των αθλημάτων.  

 Περιγράφει τις τεχνικές έρευνας των αθλητικών θεμάτων-ειδήσεων, καθώς και τη μεθοδολογία του αθλητικού ρεπορτάζ. 

 Προσδιορίζει όλες τις διαδικασίες οργάνωσης και έκδοσης μιας αθλητικής εφημερίδας, την οργάνωση και την 
παραγωγή ενός ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού,  καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού που εργάζονται στα μέσα αυτά. 

 Αφηγείται σημαντικά γεγονότα, προερχόμενα από την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς αθλητισμού, καθώς και από 
την ελληνική και διεθνή αθλητική ειδησεογραφία. 

 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Εκφέρει και συντάσσει ορθά την ελληνική γλώσσα με βάση ένα σύνολο ενδεδειγμένων κανόνων και τεχνικών.  

 Διενεργεί επιτυχώς με την αξιοποίηση επαγγελματικού τεχνικού εξοπλισμού (ακουστικά, μικρόφωνο, μόνιτορ) 
ραδιοφωνική και τηλεοπτική περιγραφή αθλητικού αγώνα με βάση μια σειρά δοκιμασμένων περιγραφικών τεχνικών. 

 Εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους σελιδοποίησης εντύπου (δημιουργία "κασέ" της σελίδας, ιεράρχηση και 
τιτλοφόρηση θεμάτων, επιλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση φωτογραφιών), με στόχο την καλύτερη δυνατή ανάδειξη 
του αθλητικού περιεχομένου. 

 Σχεδιάζει και πραγματοποιεί όλα τα στάδια εργασίας του αθλητικού ρεπόρτερ (ανάθεση ή εύρεση θέματος, συλλογή 
πληροφοριών, έρευνα, δημιουργία/παρουσίαση ρεπορτάζ) σε όλα τα Μέσα (έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
διαδίκτυο), εντός του περιορισμένου χρονικού πλαισίου που ορίζει ο αρχισυντάκτης.  

 Αξιοποιεί (είτε ως πρωτογενές είτε ως δευτερογενές υλικό) στο πλαίσιο ανάδειξης ενός δημοσιογραφικού θέματος 
φωτογραφίες και συγγράφει τις ενδεδειγμένες λεζάντες ή κειμενολεζάντες, βίντεο και άλλο οπτικοποιημένο υλικό και 
δεδομένα.   

 Κατέχει και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) με στόχο τη δημοσιοποίηση και 
διακίνηση αθλητικού περιεχομένου. 

 Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.  
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

 Υπηρετεί το δημοσιογραφικό επάγγελμα με βάση τους ισχύοντες κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας (σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο), καθώς και τις αρχές που ορίζονται στο σχετικό Δίκαιο των ΜΜΕ. 

 Συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους συναδέλφους, τα διοικητικά στελέχη και το τεχνικό δυναμικό ενός 
ραδιοφωνικού/τηλεοπτικού σταθμού, ενός δημοσιογραφικού οργανισμού εντύπων, μιας ιστοσελίδας ή ενός μηντιακού 
ομίλου διαφόρων Μέσων ενημέρωσης, με στόχο τη δημιουργία ενός άρτιου δημοσιογραφικού εγχειρήματος που αφορά 
σε αθλητικά γεγονότα 

 Διαμορφώνει την επαγγελματική του ταυτότητα και πρακτική με γνώμονα το Δίκαιο των ΜΜΕ και τις αρχές της 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας.  

 Παράγει δημοσιογραφικό έργο, τόσο κάτω από εύκολες όσο και κάτω από δύσκολες συνθήκες, που επιβάλλουν 
απρόβλεπτες συνεχείς μετακινήσεις και ακανόνιστα ωράρια. 
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Συμπλήρωμα 
πιστοποιητικού 

 
4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3 

Ο διπλωματούχος ΙΕΚ αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως  δημοσιογράφος ή ρεπόρτερ ή παρουσιαστής αθλητικών 

εκπομπών και αθλητικών ειδήσεων σε τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ως  δημοσιογράφος ή ρεπόρτερ σε 

εφημερίδες, στον περιοδικό τύπο, σε ιστοσελίδες, σε ειδησεογραφικά πρακτορεία, ως υπεύθυνος επικοινωνίας σε γραφεία Τύπου 

σωματείων, ομοσπονδιών ή διάφορων αθλητικών διοργανώσεων, σε εταιρείες αθλητικού marketing – management. 

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 στη Δημοσιογραφία Δημοσιογραφικός Λόγος Ι: Γλώσσα, Αγωγή του Λόγου, Θεωρία Επικοινωνίας, Reporting, Ερευνητική 
Δημοσιογραφία, Αθλητικό Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ, Τεχνική Αθλητικού Ρεπορτάζ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: https://nqf.gov.gr/ και https://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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