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Τομζας Εφαρμοσμζνων Τεχνών 
Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών 

(graphic design) 
 
 



Οι μακθτζσ μασ είναι ςυνικωσ παιδιά τα 
οποία διακζτουν καλλιτεχνικζσ ευαιςκθςίεσ, 
φανταςία, δθμιουργικότθτα, επινοθτικότθτα, 
αγάπθ για το ςχζδιο και τθ ηωγραφικι.  
κοπόσ μασ είναι να δϊςουμε ϊκθςθ ςτισ 
δθμιουργικζσ ικανότθτεσ των μακθτϊν/τριϊν. 
Να τουσ εφοδιάςουμε με τισ απαραίτθτεσ 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθ ςυνζχιςθ των 
ςπουδϊν τουσ και τθν είςοδό τουσ ςτον 
επαγγελματικό ςτίβο. 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ: 
 Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ Γραφικών Τεχνών ειδικεφεται ςτο 
ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ βαςικϊν ςχεδιαςτικϊν γραφιςτικϊν 

εργαςιϊν και μπορεί να εργαςτεί : 

• ςε επιχειριςεισ, ςε οργανιςμοφσ και βιομθχανίεσ που 
αςχολοφνται με τον ςχεδιαςμό (design) γραφιςτικϊν 
εργαςιϊν, ςτθ διαφιμιςθ, ςτισ εκδόςεισ και εκτυπϊςεισ, ςτα 
μζςα ζντυπθσ και θλεκτρονικισ επικοινωνίασ , ςτθν 
τθλεόραςθ κακϊσ και ςε κρατικοφσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. 

• μπορεί να ςχεδιάηει ιςτοςελίδεσ, banners για διαφιμιςθ και 
οτιδιποτε ζχει ςχζςθ με το διαδικτυακό marketing. 

•  μπορεί να δουλζψει από ςπίτι ωσ freelancer  
• μπορεί  να αςχολθκεί με τθ βιομθχανία κινουμζνων ςχεδίων  

και το GAMING 
• ςε φωτογραφικά studios και ςε καταςτιματα φωτ. ειδϊν 

 



πουδζσ μετά το ΕΠΑΛ 

• ΑΕΙ: Αρχιτεκτονικζσ ςχολζσ, Καλϊν τεχνϊν, γραφιςτικισ, 

φωτογραφίασ, βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ και ςε όλεσ 
ςτισ ςχολζσ κοινισ ομάδασ ςτρατιωτικζσ, αςτυνομίασ, 
κεάτρου, μουςικϊν ςπουδϊν κ.λ.π. 

• ΙΕΚ: ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ, ςε αντίςτοιχα τμιματα 

ειςαγωγι ςτο 3ο εξάμθνο ςπουδϊν 

• ΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΕΙΑ:  9μθνθ με επίδομα και 

λιψθ επαγγελματικοφ πτυχίου επιπζδου 5 



 
 
 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑΙ: 

ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΕΔΙΟ 
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ 
ΧΡΩΜΑ 
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 
PHOTOSHOP 
CORELDRAW 
 
 



ΙΣΟΡΙΑ ΣΕΧΝΗ 
ΧΑΡΑΚΣΙΚΗ 
ΓΡΑΦΙΣΙΚΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕ 
ΓΡΑΜΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 
GRAFFITI 
 



ΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΠΟΤ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

• Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών 
      Διακζτει : τεηάκια για ράψιμο βιβλίου ςτθν καλλιτεχνικι 

βιβλιοδεςία, πάγκο και τελάρα μεταξοτυπίασ για εκτφπωςθ 
ςε χαρτί και φφαςμα, φωτοτράπεηεσ, ςχεδιαςτιρια. 

• Σκοτεινός θάλαμος 
     Για τθν εμφάνιςθ και εκτφπωςθ αςπρόμαυρων 

φωτογραφιϊν εξοπλιςμζνοσ με τρεισ εκτυπωτζσ. Τπάρχουν 
επίςθσ επαγγελματικζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ αναλογικζσ 
και ψθφιακζσ με ανεξάρτθτουσ φακοφσ. 

• Εργαστήριο Πληροφορικής 
     με PHOTOSHOP, CORELDRAW,  γραφίδεσ  digitizers 
• Εργαστήριο σχεδίου 
      για γραμμικό και ελεφκερο ςχζδιο 

 
 
 




