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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

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

AROMATHERAPY BEAUTICIAN 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου 
σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Αναπαράγει βασικές γνώσεις χημείας για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 

καλλυντικών καθώς και τις επιδράσεις αυτών. 

 Απαριθμεί τις ιδιότητες, τις ενδείξεις, αντενδείξεις, την χρήση και την ανάμειξη των αιθερίων ελαίων.  

 Αναγνωρίζει τις κατηγορίες μαλάξεων και τον σκοπό εκτέλεσης τους στο πρόσωπο και το σώμα.  

 Προσδιορίζει άμεσα τους τύπους δέρματος, τα διαφορετικά είδη καθαριστικών προϊόντων απλού καθαρισμού 

δέρματος. 

 Περιγράφει σφαιρικά την κατασκευή και λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. 

 Διακρίνει τα κατάλληλα είδη πήλινγκ για τον κορμό και το πρόσωπο. 

 Αναφέρει τις κατάλληλες πρακτικές για τις διαφορετικές μεθόδους αφαίρεσης των τριχών και της μεθόδου 

αποχρωματισμού τους. 

 Αναφέρει με ακρίβεια τις μεθόδους αντισηψίας και αποστείρωσης του δέρματος, των εργαλείων και των 

επιφανειών. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Επιλέγει εύστοχα τα διαθέσιμα καλλυντικά, ανάλογα με τον τρόπο, την ώρα και τον σκοπό της χρήσης τους. 

 Προσαρμόζει το δερματικό τεστ ελέγχου αλλεργικών αντιδράσεων και παρακολουθεί την εξέλιξη του, πριν την 

χρήση ενός επιλεγμένου αιθέριου ελαίου. 

 Διαχειρίζεται με άριστο τρόπο τα αιθέρια έλαια για θεραπείες προσώπου και σώματος ανάλογα με τον τύπο 

δέρματος. 

 Πραγματοποιεί με ασφαλείς χειρισμούς θωπείες, ανατρίψεις, πλήξεις, δονήσεις για ηρεμιστική μάλαξη προσώπου. 

 Εκτελεί την τεχνική των δακτυλοπιέσεων και τεχνικές ηρεμιστικής μάλαξης, κυτταρίτιδας και παχυσαρκίας με την 

χρήση αιθερίων ελαίων. 

 Εφαρμόζει και αφαιρεί μάσκα στο πρόσωπο, ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

 Εκτελεί με ασφάλεια αποχρωματισμό τριχών σε κάθε επιλεγμένο σημείο του σώματος. 

 Πραγματοποιεί αντισηψία στα χρησιμοποιούμενα εργαλεία με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους και συσκευές. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Ενεργεί με βάση την δεοντολογία του επαγγέλματος τους. 

 Εργάζεται με αυτονομία εντός του πεδίου των δραστηριοτήτων του.  

 Συνεργάζεται αποτελεσματικά με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων. 

 Είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη, χρήση και διαχείριση των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί. 

 Επικοινωνεί άμεσα με τον πελάτη και προωθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
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4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 

3
 

 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε Ινστιτούτα και Κέντρα Αισθητικής Γυμναστήρια Καταστήματα 
Καλλυντικών Ποδολογικά εργαστήρια.  
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).  
 

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: 

Αγγλικά , Χρήση Η/Υ, Ανατομία, Φυσιολογία, Κοσμετολογία, Πρώτες Βοήθειες, Ψυχολογία -Επαγγελματική δεοντολογία, 
Χρωματολογία, Διαιτολογία, Αισθητική ενδοκρινολογία, Γυμναστική, Ηλεκτροτεχνία, Μάρκετινγκ, Κινησιολογία, Δερματολογία, 
Αισθητική, Μακιγιάζ, Αποτρίχωση, Αιθέρια έλαια, Αρωματοθεραπεία, Συμβουλευτική, Οργάνωση εργασίας.  

 

 

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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