
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αρωματοθεραπείας από απόσταση 
 

Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 

ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ προσφέρει εκπαίδευση στην Αρωματοθεραπεία εξ’ 

αποστάσεως. Η ύλη του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος καλύπτει εξ’ 

ολοκλήρου την ύλη του Ά έτους Αρωματοθεραπείας και είναι η εξής: 

• Ιστορία και φιλοσοφία της αρωματοθεραπείας. 

• Τα αρωματικά φυτά από τα οποία προέρχονται τα αιθέρια έλαια. 

• Μέθοδοι παραγωγής των αιθερίων ελαίων και υδρολυμάτων. Βασικά λάδια 

πρόσμιξης αιθέριων ελαίων. 

• Βασικά στοιχεία χημείας των αιθερίων ελαίων 

• Λεπτομερής παρουσίαση  60 και πλέον αιθέριων ελαίων. Ανάλυση, μελέτη, 

θεραπευτικές εφαρμογές. 

• Η εξωτερική χρήση των αιθέριων ελαίων στην θεραπευτική (ολόσωμη 

μάλαξη, τοπική μάλαξη σε σημεία βελονισμού και σημεία ρεφλεξολογίας). 

• Αισθητική αρωματοθεραπεία 

• Πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση. 

 

Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο στις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει ο Σύλλογος 

Ελλήνων Αρωματοθεραπευτών. Ως εκ τούτου οι σπουδαστές που θα το 

παρακολουθήσουν μπορούν να εγγραφούν ως  μέλη του Συλλόγου εφόσον έχουν 

παρακολουθήσει το μάθημα των Ιατρικών (Aνατομία – φυσιολογία) (100 ώρες 

διδασκαλίας). 

Η δομή του μαθήματος για τους μαθητές που παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως έχει ως 

εξής: 

Το πρώτο δεκαήμερο κάθε εκπαιδευτικού μήνα θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά η 

αντίστοιχη ύλη του μαθήματος μαζί με κάποιες ερωτήσεις κατανόησης, τις οποίες οι 

σπουδαστές οφείλουν να επιστρέφουν απαντημένες μέσα στο χρονικό διάστημα 

ενός μήνα στην υπεύθυνη καθηγήτρια και πριν την επόμενη αποστολή ύλης. Με 

αυτό τον τρόπο θα ελέγχεται καταρχάς η κατανόηση της αποστέλλουσας ύλης.   

Επίσης, κάθε 2 εβδομάδες θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με την υπεύθυνη 

καθηγήτρια μέσω skype σε καθορισμένες μέρες και ώρες για τυχόν απορίες και 

ερωτήσεις σχετικά με την ύλη του μαθήματος. 

Τέλος, θα υπάρξουν 3 Σαββατοκύριακα μαθήματα (6 ημέρες μαθήματος από 7 ώρες 

την ημέρα, σύνολο 42 ώρες) στα οποία απαιτείται η φυσική παρουσία των 



σπουδαστών για την εκμάθηση και την πρακτική εξάσκηση στην μάλαξη. Οι 

ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων αυτών έχουν ήδη ανακοινωθεί στην 

ιστοσελίδα της Ακαδημίας. 

Εκτός από τη πρακτική εξάσκηση στο μασάζ, για τη λήψη σχετικού πιστοποιητικού 

σπουδών πρέπει κάθε σπουδαστής να παρουσιάσει τουλάχιστον 10 περιπτώσεις 

(case studies) που ο ίδιος αντιμετώπισε (είδος προβλήματος, αριθμός συνεδριών 

ανά περίπτωση, μίγματα που χρησιμοποίησε, αποτέλεσμα, κλπ).  

Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να 

ξεκινήσει ο σπουδαστής με την εκμάθηση της μάλαξης και να συνεχίσει μετέπειτα 

με τα θεωρητικά μαθήματα.  

Κόστος συμμετοχής: 

Το κόστος συμμετοχής είναι: 

100 € εγγραφή (το ποσό προκαταβάλλεται με την έναρξη του μαθήματος) 

1200 € δίδακτρα. Το ποσό των διδάκτρων διαιρείται σε 8 μηνιαίες δόσεις και 

καταβάλλεται στην αρχή κάθε μήνα προκειμένου να αποσταλεί η αντίστοιχη ύλη. 

 

Διδάσκουν:  

Κατερίνα Παπακωσταντίνου και  

Δέσποινα Λυσίκατου  

 

Επικοινωνία: 

aroma_kat@yahoo.gr 
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