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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.: 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) 

2 . Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

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

MULTIMEDIA APPLICATION DEVELOPMENT SPECIALIST 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  

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

ΓΝΩΣΕΙΣ:  

 Γνωρίζει τη βασική ορολογία πληροφορικής τόσο στον τομέα του υλικού (Hardware), όσο και στον τομέα 
του λογισμικού(Software) που αντιστοιχεί στην ειδικότητά του 

 Αντιλαμβάνεται τους αλγόριθμους και τη δομημένη σχεδίαση προγράμματος 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 

 Συντελεί στην “αποσφαλμάτωση”, αναβάθμιση ή και αξιολόγηση εφαρμογών πολυμέσων σε επίπεδο όμως 
εφαρμογής και όχι αρχικού σχεδιασμού. 

 Αναπτύσσει ολοκληρωμένες εφαρμογές με χρήση εργαλείων πολυμέσων σε διάφορα περιβάλλοντα και 
λειτουργικά συστήματα, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

 Χειρίζεται λειτουργικά συστήματα DOS, Windows 9x/NT/2000, UNIX 

 Ελέγχει και να συντηρεί εγκαταστάσεις Η/Υ (Αναβαθμίσεις, Εγκαταστάσεις, κ.λ.π) 

 Κωδικοποιεί μία εφαρμογή σε γλώσσες δομημένου προγραμματισμού. 

 Εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων σε 
περιβάλλον windows 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:  

 Εργάζεται με αυτονομία, τηρώντας κανόνες αλλά και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 

 Συνεργάζεται με ποικιλία ανθρώπων κι εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες 
 

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

 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας έχει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές δυνατότητες που τον 

καθιστούν ικανό να εργαστεί σε μικρομεσαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών, παραγωγής λογισμικού του δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα ή και ως ελεύθερος επαγγελματίας στα πλαίσια του επαγγελματικού προφίλ της ειδικότητας του. 

Επιπλέον προβλέπεται πρόσβαση στα Τμήματα πληροφορικής των δομών του Δημοσίου τομέα. Η αναγνώριση του 

διπλώματος 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. 

http://europass.cedefop.europa.eu/


                                                                         

1 Εφόσον ισχύει. 
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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 εισαγωγής1 

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:  

Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop), Επεξεργασία Video (Premiere), Επεξεργασία Animation (3D Studio), 
Γλώσσα Προγραμματισμού Visual Basic, Χρήση τοπικών δικτύων, Βάσεις δεδομένων σε Windows (MS Access, SQL 
Server), Λειτουργικό Σύστημα UNIX, Επεξεργασία Σύνθεση Ήχου. 
 

 

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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