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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- SPA 
 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

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

BALNEOTHERAPY -SPA 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 

 Περιγράφει βασικά θέματα Υδρογεωλογίας και Γεωθερμίας, των Θερμομεταλλικών Πηγών, Χημείας Ιαματικών 
Θερμομεταλλικών και ποσίμων νερών. 

 Παρουσιάζει βασικά θέματα αξιοποίησης και προστασίας των Ιαματικών Πηγών. 

 Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Τουριστικές Μονάδες. 

 Αναγνωρίζει την Ιστορία και τις Αρχές της Θαλασσοθεραπείας και της Ιαματικής Υδρολουτροθεραπείας, τις μορφές 
Υδρολουτροθεραπείας και τα είδη λούσεων. 

 Περιγράφει τα βασικά σημεία σύνταξης προγράμματος Υδροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας. 

 Αναγνωρίζει βασικά θέματα  υγιεινής Υδρολουτροθεραπευτηρίων – Θαλασσοπεραπειών SPA. 

 Περιγράφει τα βασικά θέματα Πρώτων Βοηθειών - Φυσικοθεραπείας – Ηλεκτροθεραπείας.  

 Περιγράφει βασικά θέματα Φυσικής Αγωγής – Γυμναστικής  καθώς επίσης και ειδικά θέματα διατροφής. 

 Αναγνωρίζει βασικές αρχές Διοίκησης Υδρολουτροθεραπευτηρίων, βασικά θέματα Marketing θεραπευτικού τουρισμού, καθώς 
επίσης και το Νομικό Πλαίσιο – κανονισμούς λειτουργιάς αυτών. 

 Αναγνωρίζει την Αγγλική & Γερμανική Ορολογία γραπτώς και προφορικώς. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Δημιουργεί και εκτελεί προγράμματα λουτροθεραπείας . 

 Προετοιμάζει και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του θεραπευτηρίου.  

 Επικοινωνεί με συνεργάτες και πελάτες χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ορολογία.  

 Εξυπηρετεί τους λουόμενους. 

 Παρέχει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος.  

 Δημιουργεί προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης για τους λουόμενους.  

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός του υδροθεραπευτηρίου.  

 Προγραμματίζει και εκτελεί προγράμματα  λουτροθεραπείας με υπευθυνότητα είτε αυτόνομα είτε υπό την επίβλεψη άλλων ή 
επιβλέποντας άλλους μη καταρτισμένους. 
 

 

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

 

 

Ο/Η διπλωµατούχος Ι.Ε.Κ. αυτής της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί σε ιαµατικά κέντρα και µονάδες λουτροθεραπευτηρίων  
υδροκλιµατοθεραπευτηρίων, σε µονάδες αναζωογόνησης και ευεξίας  Spa (Κέντρα  Θερµαλισµού), σε µονάδες καλλωπισµού, οµορφιάς 
και αντιγήρανσης και σε κέντρα αποκατάστασης θεραπευτικού αθλητισµού. 
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. 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 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: 

Φυσικοί  πόροι,  Γεωθερµία , Τεκτονική  ηφαιστειότητα,  Υδρογεωλογία  και  γεωθερµία  των θερµοµεταλλικών πηγών, Χηµεία ιαµατικών 
θερµοµεταλλικών και πόσιµων νερών, Αξιοποίηση και προστασία των ιαµατικών πηγών, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής,  Περιβαλλοντικά  
Προβλήµατα, Περιβαλλοντική Διαχείριση σε τουριστικές μονάδες, Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισµού, Τεχνολογία σύγχρονων  
υδρολουτροθεραπευτηρίων και SPA, Παγκόσµια ανάπτυξη στον ιαµατικό θεραπευτικό τουρισµό SPA, Ιστορία και αρχές της 

θαλασσοθεραπείας και ιαµατικής υδρολουτροθεραπείας, Κλίµα – Ιατρική  βιοκλιµατολογία,   Θεραπευτικές  ενδείξεις   ιαµατικών  προϊόντων 
θαλάσσης, κ.α. φυτικά, Φαρµακολογικές Ιδιότητες των ιαµατικών νερών και φυτικών προϊόντων αυτών (βαθιάς θάλασσας κ.ά.)  Ι &  ΙΙ, 
Ιατρικές  ειδικότητες  και  ιαµατική θαλασσοθεραπεία,  Ποσιθεραπεία  ιαµατικών  μεταλλικών  και  φυσικών υδάτων,  Μορφές  
υδρολουτροθεραπείας  και είδη λούσεων, Σύνταξη προγράµµατος Υδροθεραπείας- Θαλασσοθεραπείας, Υγιεινή    υδρολουτροθεραπευτηρίων  

-  Θαλασσοθεραπευτηρίων    και   SPA,   Πρώτες    βοήθειες, Φυσικοθεραπεία - Ηλεκτροθεραπεία - Είδη λούσεων, ∆ιαρρύθµιση και τεχνική 
χώρων και τµηµάτων υδρολουτροθεραπείας και θαλασσοθεραπείας,  Αποκατάσταση  -  Κινησιολογία,  Προληπτική  ιατρική  - Αναζωογόνηση,  
Φάρµα  οµορφιάς  -  SPA, Φυσική αγωγή - Γυµναστική - Περίπατοι  Υγείας, Ειδική διατροφή  - Ψυχολογία,  Τονωτική εκγύµναση 
προετοιµασίας αθλητών  - Προπόνηση, Marketing θεραπευτικού  τουρισµού, ∆ιοίκηση  υδρολουτροθεραπευτηρίων  - Νοµικό πλαίσιο - 

Κανονισµοί, Πρακτική άσκηση, Αγγλικά Ι, ΙΙ & ΙΙΙ, Γερµανικά Ι, ΙΙ & ΙΙΙ 

 

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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