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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

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

PROFESSIONAL MAKEUP 
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 δερματολογίας. 

 Ανακαλεί βασικές πληροφορίες για την ιστορία της τέχνης, του θεάτρου και του κινηματογράφου. 

 Παρουσιάζει βασικές γνώσεις για την ιστορία του μακιγιάζ ανά τους αιώνες και ποικίλες τεχνοτροπίες εφαρμογής του 
διαχρονικά. 

 Αναγνωρίζει τα χρώματα, τη χρωματική αρμονία και τους χρωματικούς συνδυασμούς. 

 Διακρίνει τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο μακιγιάζ (μέικ απ, σκιές, κραγιόν, ρουζ) και τη συμπεριφορά τους στον 
φωτισμό, στο χρόνο, στις διάφορες θερμοκρασίες. 

 Αναπαράγει βασικές γνώσεις ενδυματολογίας και ιστορίας των κομμώσεων.  

  Απαριθμεί τους κανόνες υγιεινής, τον τρόπο χρήσης, τις παρενέργειες, τις συνθήκες ασφάλειας των υλικών και τα μέτρα 
προφύλαξης από ανεπιθύμητες ενέργειες. 

 Καταγράφει με ευχέρεια τα στοιχεία προσωπολογίας. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Επιλέγει με ευκολία τα κατάλληλα εργαλεία του μακιγιάζ (πινέλα, σφουγγαράκια κλπ.) και τα διαφορετικά υλικά 
ψιμυθίωσης. 

 Προσαρμόζει με ευχέρεια  το μακιγιάζ προσώπων της τηλεόρασης ανάλογα με τους ρόλους τους (π.χ. δημοσιογράφοι, 
τηλεπαρουσιαστές, προσκεκλημένοι). 

 Διαμορφώνει με άριστο τρόπο το μακιγιάζ των προσώπων στον κινηματογράφο, ανάλογα με τους ρόλους του σεναρίου 
και τις συνθήκες κινηματογράφησης. 

 Προσαρμόζει με ακρίβεια την τεχνική μακιγιάζ για την ασπρόμαυρη και έγχρωμη φωτογραφία, την πασαρέλα και τη 
διαφήμιση. 

  Επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους απολύμανσης και αποστείρωσης των υλικών και εργαλείων. 

 Δημιουργεί σπέσιαλ εφέ στο μακιγιάζ ανάλογα με το σενάριο. 

 Πραγματοποιεί μακιγιάζ καμουφλάζ για κάλυψη δερματικών προβλημάτων. 

 Χειρίζεται με επάρκεια  Η/Υ και την ξένη ορολογία. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Ενεργεί με βάση την δεοντολογία του επαγγέλματος του. 

 Παρέχει τις υπηρεσίες του αυτόνομα. 

 Συνεργάζεται με αποτελεσματικότητα με άλλους επαγγελματίες ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη παροχή υπηρεσίας. 

 Επικοινωνεί και συνεργάζεται αρμονικά με τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους. 
 

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  τηλεόραση  (κρατικά  και  ιδιωτικά  κανάλια), 
κινηµατογράφο (εταιρείες παραγωγής), θέατρο, φωτογραφία, µόδα, διαφήµιση (video tapes, video clips, φωτογραφία, 
διαφηµιστικά spots, τύπος, εφηµερίδες, περιοδικά). 
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), 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: 

Ιστορία Τέχνης, Ιστορία κινηµατογράφου - Τηλεόρασης, Ιστορία  θεάτρου, Ενδυµατολογία, Κοσµητολογία, ∆ερµατολογία, 
Ψυχολογία – Επαγγελµατική δεοντολογία, Χρώµα και Σχέδιο Ι & ΙΙ, Φωτογραφία  - Φωτισµός, Μορφολογία επαγγελµατικού 
μακιγιάζ, Μακιγιάζ εποχής, Μακιγιάζ media (TV - Video), Μακιγιάζ media Φωτογραφίας, Μακιγιάζ media Video / ∆ιαφήµιση, 
Μακιγιάζ Κινηµατογράφου, Μακιγιάζ Θεάτρου, Μακιγιάζ Σπέσιαλ Εφέ I & II, Μακιγιάζ Ζωγραφική Σώµατος - Προσώπου (Body 
Painting), Περούκες - Γένια - Μουστάκια, Χτενίσµατα Εποχής και Περούκες, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ, Πρακτική Άσκηση και 
∆ιπλωµατική Εργασία. 

 

 

 

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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