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EUROPASS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ                     
 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EL) (1) 
 

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητα Μεταγυμνασιακού Ι.Ε.Κ.: 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ  
(1)  Στη γλώσσα του πρωτοτύπου. 

 
 

2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EN) (1)
 

Certificate of Vocational Training Specialty of I.E.K. after compulsory education: 

NAIL CARE TECHNICIAN 
Η παρούσα µετάφραση δεν έχει νοµική ισχύ. 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας: 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Απαριθμεί τα καλλυντικά που χρησιμοποιούνται για τα νύχια και τον τρόπο παρασκευής τους. 

 Αναπαράγει βασικές γνώσεις για την υγεία του δέρματος, ιδιαιτέρως των άκρων. 

 Περιγράφει την κλινική εικόνα των ασθενειών των ονύχων και των βασικών δερματοπαθειών. 

 Παρουσιάζει στοιχεία για την αλλοίωση των προϊόντων και την επικινδυνότητά τους.  

 Εξηγεί τον τρόπο ελέγχου και λειτουργίας συσκευών παραφίνης, συσκευής τροχού, συσκευής κλίβανου 
αποστείρωσης. 

 Διακρίνει τα απαραίτητα επαγγελματικά  εργαλεία και τη χρήση τους. 

 Αναπαράγει τις μεθόδους για την αποστείρωση εργαλείων και συσκευών.  

 Περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές τεχνικές για την μάλαξη των  άκρων χεριών και ποδιών. 

 Διακρίνει τα υλικά για peeling και μάσκα των άκρων ποδιών και χεριών. 

 Διατυπώνει τις βασικές γνώσεις αρμονίας των χρωμάτων. 

 Κατονομάζει τις τεχνικές περιποίησης άκρων με συσκευή παραφίνης. 

 Διακρίνει τις βασικές έννοιες ψυχολογικής προσέγγισης του πελάτη και αναγνώρισης των αναγκών του. 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Προσφέρει υπηρεσίες περιποίησης ονύχων στα άνω και κάτω άκρα, όπως κοπή, σκλήρυνση, λείανση, βαφή, 
προσθήκη ψεύτικων νυχιών με διάφορες τεχνικές και εργαλεία, υπό την εποπτεία του υπεύθυνου. 

 Επιλέγει τα κατάλληλα peeling , μάσκες εφαρμόζοντας τα με κατάλληλη τεχνική στα άκρα χέρια και πόδια. 

 Επιλέγει τα κατάλληλα, ανάλογα με την περίπτωση, καλλυντικά και βερνίκια για τη φροντίδα των νυχιών. 

 Διαχειρίζεται με επάρκεια τις συσκευές τροχών, παραφίνης, στέγνωσης gel και όλων των προβλεπόμενων 
εργαλείων. 

 Εκτελεί πρακτικές ασκήσεις μάλαξης των άκρων ποδιών και χεριών. 

 Αναγνωρίζει εύκολα τις ασθένειες των ονύχων και των βασικών δερματοπαθειών που απαντώνται συχνότερα. 

 Αποστειρώνει τα εργαλεία και τα μηχανήματα με διάφορες μεθόδους: θερμότητα, ξηρή, υπεριώδη ακτινοβολία και 
υγρά απολυμαντικά. 

 Προβάλλει με διάφορες διαφημιστικές τεχνικές την επιχείρηση. 

 Διερευνά την αγορά καλλυντικών, αναλωσίμων και συσκευών της ειδικότητας τους.  

 Υποδέχεται και προετοιμάζει τον πελάτη.  

 Λαμβάνει τα στοιχεία του πελάτη, αρχειοθετεί τα στοιχεία και οργανώνει τα ραντεβού. 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Ενεργεί με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματος τους. 

 Λαμβάνει οδηγίες και εργάζεται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου του επαγγελματικού χώρου.  

 Συνεργάζεται με αποτελεσματικότητα με άλλους επαγγελματίες και με τον επόπτη του ώστε να επιτευχθεί η 
βέλτιστη παροχή υπηρεσίας.  

(*) Επεξηγηµατικό σηµείωµα-,Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα 
δεν έχει νομική ισχύ. Το Πρότυπο του βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, 
για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ. © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2019  |  europass.cedefop.europa.eu 
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4. ΦΑΣΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο/Η ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
(1)

 

Ο κάτοχος πιστοποιητικού αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε studio τεχνικού νυχιών, καταστήματα πώλησης 
καλλυντικών προϊόντων για νύχια, κομμωτήρια όπου λειτουργεί τμήμα τεχνικού νυχιών,  οργανωμένο κέντρο αισθητικής. 
            (1) Εφόσον ισχύει. 
 

5. ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Επωνυμία και ιδιότητα του φορέα που εκδίδει το 
πιστοποιητικό 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων  
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού) 
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία. 

Επωνυμία και ιδιότητα της κρατικής/ περιφερειακής/ 
κλαδικής αρχής που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή 
αναγνώριση του πιστοποιητικού 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων  
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού) 
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία. 

 

Επίπεδο (εθνικό ή διεθνές) του τίτλου σπουδών 

 
Επίπεδο 3 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 

Κλίµακα βαθµολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 
α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και 
απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
(επιτυχών / αποτυχών) 

Πρόσβαση σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης : Δεν προβλέπεται 

∆ιεθνείς συµφωνίες 
ΟΧΙ 

Νοµική βάση 

Νόµος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

 

6. ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟHΤΙΚΟΥ 

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης / κατάρτισης που οδηγεί 
στην απόκτηση του πιστοποιητικού 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων 
Ι.Ε.Κ. 

Έως 2 εξάµηνα  

  

 

Πρόσθετες πληροφορίες 

Προϋποθέσεις εισαγωγής: Απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών (Επίπεδο 2 ΕΠΠ/EQF) 
 

∆ιδασκόµενα µαθήµατα: Δερματολογία, Πρώτες βοήθειες -  Υγιεινή και ασφάλεια εργασιακού χώρου, Κοσμετολογία, 
Μανικιούρ-Πεντικιούρ, Προσθετική νυχιών, Ψυχολογία – Επαγγελματική δεοντολογία, Καλλιτεχνικά νύχια, Θεραπευτικό 
μανικιούρ-Πεντικιούρ, Οργάνωση καταστήματος-Marketing, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ. 

 
 
 
 
 

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων  www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικό Κέντρο Europass  

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000  

europass@eoppep.gr 

http://europass.eoppep.gr  

 http://eoppep.gr 

 

file:///C:/Users/s.doulami/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QLSSB0W6/www.nqf.gov.gr
http://proson.eoppep.gr/
mailto:europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr/
http://www.eoppep.gr/

