
Ðñïößë åðáããÝëµáôïò 
ãñáöéêþí ôå÷íþí

Ïé ãñáöéêÝò ôÝ÷íåò åßíáé Ýíá åðÜããåëµá 

óýã÷ñïíï, éäéáßôåñá äçµéïõñãéêü µå 

ðÜµðïëëåò åöáñµïãÝò êáé µåãÜëåò 

ðñïïðôéêÝò åîÝëéîçò, ü÷é µüíï óôç 

÷þñá µáò, áëëÜ êáé óôç äéåèíÞ áãïñÜ 

åñãáóßáò. Åßíáé Ýíá åðÜããåëµá éäáíéêü 

ãéá íÝïõò êáé íÝåò µå êáëëéôå÷íéêÝò 

áíçóõ÷ßåò. 

Ãñáöéêþí 
    Ôå÷íþí

ÔïµÝáò ÅöáñµïóµÝíùí Ôå÷íþí
åéäéêüôçôá:

ÏµÜäá Ðñïóáíáôïëéóµïý Ãñáöéêþí Ôå÷íþí 
& Êáëëéôå÷íéêþí åöáñµïãþí

 
  

  

ÅðáããåëµáôéêÝò ðñïïðôéêÝò

Ï áðüöïéôïò ôçò åéäéêüôçôáò ôùí ãñáöéêþí 
ôå÷íþí µðïñåß íá åñãáóôåß ùò åëåýèåñïò 
åðáããåëµáôßáò áëëÜ êáé ùò µéóèùôüò óôï 
äçµüóéï êáé óôïí éäéùôéêü ôïµÝá üðùò:

-  áôåëéÝ ãñáöéêþí 
ôå÷íþí, 

-  ôõðïãñáöåßá, 
µåôáîïôõðåßá,

-  êõôéïðïéßá, 
âéâëéïäåôåßá,

- åêäïôéêïýò ïßêïõò, 

-  åöçµåñßäåò 
ðåñéïäéêÜ, 

-  äéáöçµéóôéêÝò 
åôáéñßåò, 

-  äçµéïõñãéêÜ 
ãñáöåßá,

-  åôáéñßåò ðïëõµÝóùí 
& äéáäéêôýïõ,

- åêðáßäåõóç,

-  äÞµïõò, õðïõñãåßá, 

-  åèíéêü ôõðïãñáöåßï,

-  ôñÜðåæá ôçò 
ÅëëÜäïò, ê.á.



 

¸íá éäéáßôåñá äçµéïõñãéêü åðÜããåëµá 
µå ðïëëÝò åöáñµïãÝò êáé µåãÜëåò 
ðñïïðôéêÝò, éäáíéêü ãéá íÝïõò êáé íÝåò 
µå êáëëéôå÷íéêÝò áíçóõ÷ßåò 
êáé ó÷åäéáóôéêÞ éêáíüôçôá.

ÌáèÞµáôá*:

- ÃñáöéóôéêÝò ÅöáñµïãÝò

- Ôå÷íïëïãßá Åêôõðþóåùí 

- Åëåýèåñï/Ãñáµµéêü Ó÷Ýäéï

- Ôå÷íïëïãßá Õëéêþí

- Öùôïãñáößá (øçöéáêÞ & áíáëïãéêÞ)

- Áñ÷Ýò Óýíèåóçò

- Ãñáµµáôïãñáößá

- Éóôïñßá ôùí Ôå÷íþí

- Éóôïñßá Ãñáöéêþí Ôå÷íþí 

ÃñáöéóôéêÞ Çëåêôñïíéêþí ÌÝóùí
(Photoshop, Corel Draw, 
Illustrator, InDesign)

- Äéáöçµßóåéò

- áößóåò

- Ýíôõðá

- åöçµåñßäåò

- ðåñéïäéêÜ

- åîþöõëëá âéâëßùí

- óÞµáôá

- ëïãüôõðá 

- óõóêåõáóßåò

- êáôá÷ùñÞóåéò

ÅöáñµïãÝò ãñáöéóôéêÞò Τμήματα για υποψηφίους όλων 
των τομέων:

•	 ΣΜΥΑ/Κατεύθυνση	Τεχνολογικής	Υποστήριξης
•	 ΣΜΥΑ/Κατεύθυνση	Επιχειρησιακής	Υποστήριξης
•	 ΣΜΥΑ/Κατεύθυνση	Διοικ.	και	Εφοδ.	Υποστήριξης
•	 Μονίμων	Υπαξιωματικών	Στρατού	(Σ.Μ.Υ.)	Όπλα
•	 Μονίμων	Υπαξιωματικών	Στρατού	(Σ.Μ.Υ.)	Σώματα
•	 Μονίμων	Υπαξιωματικών	Ναυτικού	(Σ.Μ.Υ.Ν.)
•	 Α.Ε.Ν.	Σχολή	Πλοιάρχων
•	 Α.Ε.Ν.	Σχολή	Μηχανικών
•	 Αστυφυλάκων
•	 Σχολή	Πυροσβεστών	
•	 Επιστήμης	Φυσικής	Αγωγής	&	Αθλητισμού	(Αθήνα,	Κομοτηνή,	
Σέρρες,	Τρίκαλα)

•	 Θεατρικών	Σπουδών	(Αθήνα,	Ναύπλιο,	Πάτρα)	
•	 Θεάτρου	(Θεσσαλονίκη)	
•	 Κινηματογράφου	(Θεσσαλονίκη)
•	 Λαϊκής	&	Παραδοσιακής	Μουσικής	(Άρτα)	
•	 Μουσικής	Επιστήμης	&	Τέχνης	(Θεσσαλονίκη)

Οι	αποφοίτοι	του	ΕΠΑ.Λ.	διεκδικούν:	

•	20%	των	θέσεων	σε	Τ.Ε.Ι.,	Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,	Α.Σ.Τ.Ε.,
•	5% σε	τμήματα	Σχολών	των	Πανεπιστημίων	&
•	10% σε	τμήματα	του	Παν/μίου	Δυτικής	Αττικής*

	
*	κατ’εξαίρεση	για	το	ακαδημαϊκό	έτος	2018-2019

Τμήματα για υποψηφίους του 
τομέα εφαρμοσμένων τεχνών:

Πανεπιστήμια
•	 Αρχιτεκτόνων	Μηχανικών	(Αθήνα,	Βόλο,	Θεσσαλονίκη,	
Ιωάννινα,	Ξάνθη,Πάτρα,	Χανιά)

•	 Γραφιστικής	και	Οπτικής	Επικοινωνίας	(Αθήνα)
•	 Επικοινωνίας,	Μέσων	Πολιτισμού	(Αθήνα)
•	 Εσωτερικής	Αρχιτεκτονικής	(Αθήνα)
•	 Θεωρία	και	Ιστορία	της	Τέχνης	(Αθήνα)
•	 Μηχανικών	Βιομηχανικής	Σχεδίασης	και	Παραγωγής	
(Αθήνα)

•	 Μηχανικών	Σχεδίασης	Προϊόντων	και	Συστημάτων	(Σύρος)
•	 Συντήρησης	Αρχαιοτήτων	και	 Έργων	Τέχνης	(Αθήνα)
•	 Τέχνών	Ήχου	&	Εικόνας	(Κέρκυρα)
•	 Φωτογραφίας	και	Οπτικοακουστικών	Τεχνών	(Αθήνα)

Τ.Ε.Ι.
•	 Εσωτερικής	Αρχιτεκτονικής,	Διακόσμησης	&	Σχεδιασμού	
Αντικειμένων	(Σέρρες)

•	 Μηχανολόγων	Μηχανικών	και	Βιομηχανικού	Σχεδιασμού	
ΤΕ	(Κοζάνη)	-	Βιομηχανικού	Σχεδιασμού	ΤΕ

•	 Σχεδιασμού	&	Τεχνολογίας	 Ένδυσης	(Κιλκίς)
•	 Σχεδιασμού	&	Τεχνολογίας	Ξύλου	και	Επίπλου	ΤΕ	
(Καρδίτσα)

•	 Τεχνολογίας	Ήχου	&	Μουσικών	Οργάνων	(Ληξούρι)
•	 Τεχνολογίας	Περιβάλλοντος	ΤΕ	(Ζάκυνθος)	-	Συντήρησης	
Αρχαιοτήτων	και	 Έργων	Τέχνης

•	 Ψηφιακών	Μέσων	&	Επικοινωνίας	ΤΕ	(Αργοστόλι,	
Καστοριά)


