Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1
Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
2. Μεταφρασμένος τίτλος 2
Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K:
DIGITAL PRINTING 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

Αναγνωρίζει τους κανόνες του ελεύθερου σχεδίου, και τις αρχές της εικαστικής σύνθεσης.

Αναγνωρίζει τις αισθητικές περιόδους των έργων τέχνης.

Απαριθμεί τις μεθόδους εκτύπωσης και τα στάδια περατώσεων για την παραγωγή των εντύπων.

Αναφέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό εργαστηρίου φωτοαναπαραγωγής και περιγράφει τα στάδια εργασιών για την
υλοποίηση των λιθογραφικών φιλμ που προορίζονται για την κατασκευή εκτυπωτικής πλάκας.

Περιγράφει τα χρωματικά μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γραφικών τεχνών.

Αναφέρει τους κανόνες της τυπογραφίας και της αναγνωσιμότητας των κειμένων που εφαρμόζονται κατά την διαδικασία
σελιδοποίησης.

Διακρίνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων που επεξεργάζεται όπως γραμματοσειρές, ψηφιακές, αναλογικές
εικόνες και γραφικά.

Περιγράφει τα εργαλεία και το περιβάλλον των ψηφιακών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των
εντύπων.

Περιγράφει την γλώσσα προγραμματισμού Postscript
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

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

Διαχειρίζεται ικανοποιητικά τους κανόνες τυπογραφίας με στόχο την αναγνωσιμότητα των εντύπων.

Επεξεργάζεται με τα κατάλληλα λογισμικά: κείμενα, εικόνες και γραφικά για τη δημιουργία εντύπων.

Προτείνει την κατάλληλη μέθοδο εκτύπωσης για την παραγωγή κάθε είδους εντύπου.

Παρακολουθεί τις εργασίες στα στάδια παραγωγής (προεκτύπωση, εκτύπωση, περατώσεις)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναλαμβάνει γραφιστικά έργα με οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή.

Είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των εντύπων που παραδίδει και για την τήρηση το χρονοδιάγραμμα που έχει
συμφωνηθεί.

Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως κειμενογράφους, εικονογράφους, τυπογράφους κ.ά. για την υλοποίηση
σύνθετων εφαρμογών.

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3
Ο διπλωματούχος ΙΕΚ αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργασθεί ως γραφίστας σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρείες,
τυπογραφεία, ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς και φορείς όπου μπορούν να σχεδιάζουν έντυπο υλικό για τις ανάγκες
προβολής πληροφοριών και μηνυμάτων. Επίσης μπορεί να εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο.
Η αναγνώριση του Διπλώματος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισμό στο δημόσιο τομέα ρυθμίζεται με το Π.Δ. 50/2001
(Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει.

1

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
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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 σπουδών1

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
Ναι

Διεθνείς συμφωνίεςαναγνώρισης των προσόντων1
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:
Ελεύθερο σχέδιο - χρώμα, ιστορία τέχνης, γραμματογραφία, τυπογραφία, τυπογραφικός σχεδιασμός γραφιστική,
τεχνολογία παραγωγής εντύπου, ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, κειμένου, μακέτας, σελίδας.

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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Εφόσον ισχύει.
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