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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους. 

Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η 

τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµ-

µα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. 

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι 

τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία 

πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον τό-

πο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα. 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας “Κοµµωτικής Τέχνης” των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας είναι άτοµο µε πιστοποιηµέ-

νες γνώσεις, ικανότητες και επαγγελµατικές στάσεις, ικανό να εργάζεται µε ζήλο, υπευθυνότητα, επιµέλεια 

και φροντίδα και να παρέχει κάθε είδους εργασία κοµµώσεων σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως: 

� διάφορους τύπους κουρέµατος, 

� απλά ή καλλιτεχνικά χτενίσµατα, 

� απλά ή ειδικά λουσίµατα, 

� εφαρµογές: 

� ολικής ή µερικής βαφής, αποχρωµατισµού, ανταυγειών κ.ά. 

� βοστρύχωσης (permanent) και αποσγούρωσης, 

� προσθετικής µαλλιών (extension), 

� απλές εφαρµογές αισθητικής προσώπου και µακιγιάζ. 

Ο/Η κάτοχος του πτυχίου της συγκεκριµένης ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί: 

είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας µε δική του επιχείρηση (κοµµωτήριο), 

είτε ως αυτοαπασχολούµενος ή µε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας σε: 

βιοµηχανίες - εταιρίες προϊόντων κόµης, 

πωλήσεις προϊόντων κόµης (επισκέψεις, αντιπροσωπείες, σύµβουλοι χρήσης αυτών), 

µεγάλες µονάδες πολυάριθµου προσωπικού (κοµµωτήρια, εµπορικές εταιρίες κ. ά.), 

θέατρο, κινηµατογραφικά και τηλεοπτικά studios, οίκους µόδας κ.ά. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια της συνολικής πρακτικής άσκησης/µαθητείας θα µεταδοθούν στους 

µαθητευόµενους γνώσεις, και δεξιότητες σχετικές µε: 

� τη δεοντολογία του επαγγέλµατος (κανόνες καλής συµπεριφοράς και συνερ-

γασίας µε τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους τους), 

� την οργάνωση και τη διαχείριση της αίθουσας υποδοχής, του τµήµατος των 

ραντεβού, του τµήµατος προµηθειών, του αρχείου των πελατών και των προ-

µηθευτών και της αποθήκης των υλικών, 

� τη διάταξη και την εργονοµία των επιµέρους τµηµάτων παροχής υπηρεσιών 

� την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε όλους του χώρους της ε-

πιχείρησης, 

� την εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων για την προάσπιση της προσωπικής 

τους υγείας και της υγείας των πελατών, 

� την παροχή πρώτων βοηθειών κυρίως σε ηλεκτροπληξία, εγκαύµατα και αλ-

λεργικές αντιδράσεις, 

� τις τεχνικές προώθησης και πώλησης καλλυντικών προϊόντων. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά 

τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γνωστικό αντικείµενο: 

� Ασθένειες του τριχωτού της 

κεφαλής 

� Κατονοµάζουν τις ασθένει-

ες που προσβάλλουν την 

τρίχα και το τριχωτό της 

κεφαλής. 

� Περιγράφουν την κλινική 

τους εικόνα και αναφέρουν 

τους τρόπους αντιµετώπι-

σής τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εξοπλισµός κοµµωτηρίου 
� Κατονοµάζουν και κατατάσ-

σουν τα απαιτούµενα για τις 

διάφορες εργασίες του κοµ-

µωτηρίου καλλυντικά και 

προϊόντα της κοµµωτικής και 

αναφέρουν τις ιδιότητες, τις 

χρήσεις και τις επιδράσεις 

τους στο δέρµα και την τρίχα. 

� Απαριθµούν και αναγνωρί-

ζουν τα εργαλεία και µηχανή-

µατα που απαιτούνται για την 

άσκηση του επαγγέλµατός 

τους. 

� Αναφέρουν τη χρήση τους και 

περιγράφουν τις διαδικασίες 

για τη σωστή συντήρησή 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αναγνωρίζουν και διακρίνουν 

τους διάφορους τύπους δέρ-

µατος και τριχωτού της κεφα-

λής. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα σα-

µπουάν ανάλογα µε τον τύπο 

του δέρµατος και της τρίχας. 

� Αναγνωρίζουν τις στοιχειώ-

δεις ασθένειες του δέρµατος 

και του τριχωτού της κεφα-

λής. 

� Εφαρµόζουν πρακτικές θερα-

πείας σε όσες περιπτώσεις αυ-

τή είναι δυνατή στα πλαίσια 

των επαγγελµατικών τους κα-

θηκόντων. 

� ∆ιακρίνουν τις µεταδοτικές 

ασθένειες και λαµβάνουν τα 

κατάλληλα µέτρα για την α-

ποφυγή της µετάδοσής τους. 
 

� Επιλέγουν τα κατά περίπτωση 

κατάλληλα αναλώσιµα, καλ-

λυντικά και προϊόντα κοµµω-

τικής. 

� Τηρούν τις οδηγίες ασφαλούς 

αποθήκευσης και χρήσης 

τους. 

� Χειρίζονται αποτελεσµατικά 

και µε ασφάλεια τα εργαλεία 

και µηχανήµατα που απαιτού-

νται για την άσκηση του ε-

παγγέλµατός τους, όπως: 

� εργαλεία κοπής (ψαλίδια, 

ξυράφια), 

� εργαλεία χτενίσµατος 

(βούρτσες, χτένες), 

� εργαλεία στεγνώµατος, 

(στεγνωτήρας µαλλιών 

χειρός, κάσκα στεγνώµα-

τος µαλλιών, κάσκα α-

τµού, κλιµαζόν), 

� εργαλεία ισιώµατος και 

κατσαρώµατος (θερµαι-

νόµενο σίδερο, ηλεκτρική 

τοστιέρα κ.ά.). 

� Συντηρούν σωστά τα µηχανή-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αναζητούν οδηγίες και υλο-

ποιούν εργασίες µε την καθο-

δήγηση και εποπτεία του υ-

πεύθυνου κοµµωτή. 

� ∆ιαχειρίζονται αποτελεσµατι-

κά τον χρόνο τους. 

� Κατανοούν τις απαιτήσεις του 

χώρου εργασίας τους και τη-

ρούν τη δεοντολογία του ε-

παγγέλµατος. 

� Εφαρµόζουν καλές πρακτικές 

διαχείρισης των υλικών πό-

ρων της επιχείρησης µε ορθή 

χρήση και συντήρηση του ε-

ξοπλισµού, των εγκαταστά-

σεων και των υλικών που α-

παιτούνται. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Κοπή µαλλιών και χτένισµα 
� Λούσιµο 

� Αναφέρουν τρόπους λουσίµα-

τος και φροντίδας των µαλ-

λιών. 

 

 

 

 

 

 
� Κοπή Μαλλιών 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τα διάφορα στυλ κουρέ-

µατος. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

προετοιµασίας και εφαρµογής 

της κοπής που αφορούν: 

� στην προετοιµασία της 

κόµης, 

� στο χωρισµό των µαλλιών 

σε περιοχές, 

� στην επιλογή, χρήση και 

χειρισµό των κατάλληλων 

κατά περίπτωση εργαλεί-

ων κοπής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Χτένισµα 

� Αναφέρουν εργαλεία και ε-

ξαρτήµατα που θα χρησιµο-

ποιηθούν κατά το χτένισµα 

(βούρτσες - χτένες - πένσες - 

φουρκέτες - ρόλλεϋ κ.ά.). 

� Περιγράφουν τις διάφορες 

χωρίστρες και κατανοούν τη 

σηµασία τους για το σωστό 

χτένισµα των µαλλιών. 

� Αναφέρουν χτενίσµατα που 

πραγµατοποιούνται µε τη 

χρήση σεσουάρ χειρός και πε-

ριγράφουν τις τεχνικές και δι-

αδικασίες εκτέλεσής τους. 

µατα και εφαρµόζουν για όσα 

εργαλεία και εξαρτήµατα α-

παιτείται τις κατάλληλες δια-

δικασίες καθαρισµού και α-

πολύµανσης µετά τη χρήση 

τους. 
 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα σα-

µπουάν, ανάλογα µε τον τύπο, 

την ποιότητα και την κατά-

σταση των µαλλιών και εφαρ-

µόζουν λουσίµατα σε κοντό 

και µακρύ µαλλί. 

� Πραγµατοποιούν κατά τη 

διάρκεια του λουσίµατος µα-

σάζ στο τριχωτό της κεφαλής. 
 

� Χειρίζονται το ψαλίδι κουρέ-

µατος, χωρίζουν τα µαλλιά σε 

περιοχές και πραγµατοποιούν: 

� κούρεµα καρέ, 

� κούρεµα ντεγκραντέ, 

� κούρεµα µε συνδυασµό 

καρέ - ντεγκραντέ, 

� κούρεµα µε χτένα - ψαλίδι 

για κλασσική ανδρική 

γραµµή. 

� Εξασκούνται στα περιγράµ-

µατα κουρέµατος, όπως 

στρογγυλό, τετράγωνο, τρι-

γωνικό κ.ά. 

� ∆ηµιουργούν αφέλειες και 

φράντζες. 

� Χειρίζονται το ψαλίδι αραιώ-

µατος και πραγµατοποιούν 

κουρέµατα µε συνδυασµό ψα-

λιδιού κουρέµατος και ψαλι-

διού αραιώµατος σε ανδρικές 

κοµµώσεις. 

� Εφαρµόζουν κούρεµα σε 

σγουρά µαλλιά. 
 

� ∆ηµιουργούν: 

� κυµατισµούς µε τα δάχτυ-

λα σε βρεγµένο µαλλί, 

� κυµατισµού µε κλιπς, 

� µπούκλες µε τα δάχτυλα 

σε βρεγµένο µαλλί και 

στερέωση µε κλιπς. 

� Εφαρµόζουν: 

� τύλιγµα ρόλλεϋ σε κλασ-

σική γραµµή, 

� τύλιγµα ρόλλεϋ σε “κτι-

στή” γραµµή, 

� τύλιγµα ρόλλεϋ µε χωρί-

στρα στο πλάι και στα πί-

σω µαλλιά σε “φλου”, 
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� Περιγράφουν διάφορους τύ-

πους κοτσίδας και τους τρό-

πους δηµιουργίας τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Γνωστικό Αντικείµενο: 

Βαφές 

� Αναφέρουν τις εργασίες και 

διαδικασίες προετοιµασίας 

των πελατών και του χώρου 

πριν τη βαφή. 

� Περιγράφουν τη διαδικασία 

εκτέλεσης τεστ αλλεργίας. 

� Αναφέρουν περιπτώσεις αλ-

λεργικών αντιδράσεων σε γε-

νικό και τοπικό επίπεδο και 

τους τρόπους αντιµετώπισής 

τους. 

� Αναφέρουν πιθανά προβλή-

µατα, που µπορεί να παρουσι-

ασθούν κατά τη διάρκεια ε-

κτέλεσης εργασιών βαφής ή 

αποχρωµατισµού και τις απαι-

τούµενες προφυλάξεις που 

λαµβάνονται για την αποφυγή 

τους. 

� Αναφέρουν περιπτώσεις κατά 

τις οποίες αποφεύγεται η βα-

φή ή ο αποχρωµατισµός. 

� τύλιγµα ρόλλεϋ µε φορά 

προς µια κατεύθυνση - 

“λοξό”, 

� τύλιγµα ρόλλεϋ µε κάθετα 

χωρίσµατα. 

� Χρησιµοποιούν σεσουάρ χει-

ρός και πραγµατοποιούν στέ-

γνωµα σε κοντό και µακρύ 

µαλλί. 

� Χειρίζονται το σεσουάρ σε 

συνδυασµό µε ρόλλεϋ. 

� Πραγµατοποιούν: 

� ίσιωµα για όγκο στη ρίζα, 

� ίσιωµα σε σγουρά µαλλιά, 

� χτένισµα σε γραµµή 

“φλου”, 

� χτένισµα σε γραµµή 

“φλου” µε κάθετες χωρί-

στρες. 

� Εφαρµόζουν διαδικασίες που 

αφορούν: 

� στο βούρτσισµα - κρεπά-

ρισµα,  

� στο τελικό φορµάρισµα, 

� στον οπτικό αισθητικό έ-

λεγχο του φορµαρίσµατος 

και 

� στο φιξάρισµα του χτενί-

σµατος. 

� ∆ηµιουργούν διάφορους τύ-

πους κοτσίδας (γαλλική απλή, 

ανάποδη, ψαροκόκαλο, κόµποι, 

ψάθα, πεντάκλωνα κ.ά.). 
 

� Συνδιαλέγονται µε τους πελά-

τες, λαµβάνουν το ιατρικό ι-

στορικό τους και συντάσσουν 

τις σχετικές καρτέλες πελατών 

και ηµερολογίου. 

� Πραγµατοποιούν τεστ αλλερ-

γίας. 

� Λαµβάνουν τις απαιτούµενες 

προφυλάξεις και αντιµετωπί-

ζουν προβλήµατα (π.χ. ερεθι-

σµοί επιδερµίδας, κ.α.) που 

µπορεί να παρουσιασθούν κα-

τά την εκτέλεση εργασιών 

βαφής ή αποχρωµατισµού. 

� Αντιµετωπίζουν αλλεργικές 

αντιδράσεις και προσφέρουν 

πρώτες βοήθειες. 

� Επιλέγουν τα προϊόντα βαφής 

ανάλογα µε τον τύπο της τρί-

χας (ξηρή, λιπαρή, κανονική), 

την ποιότητα των µαλλιών 

(χοντρά, µέτρια, λεπτά), την 

κατάστασή τους (ποσοστό 
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� Κατονοµάζουν και κατηγορι-

οποιούν τα προϊόντα βαφής 

(προσωρινές - ηµιµόνιµες βα-

φές - µόνιµες βαφές - φυτικές 

βαφές - πληρωτικά - τονιστές 

χρώµατος), περιγράφουν τη 

σύσταση και τη δράση τους. 

� Ορίζουν την οξειδωτική βα-

φή (τι είναι και πώς λειτουρ-

γεί) και αναφέρουν τα συ-

στατικά της. 

� Επεξηγούν τη σηµασία του 

οξυζενέ στις βαφές και ανα-

φέρουν τη χρήση του (πότε 

και πως), τη σηµασία της α-

ποδυνάµωσης του και τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτή επι-

τυγχάνεται. 

� Αναφέρουν τον τρόπο εξέτα-

σης και διακρίβωσης του 

Π.Λ.Μ. (ποσοστό λευκών 

µαλλιών) και τους κανόνες 

βαφής βάσει του Π.Λ.Μ. 

(καθορισµός αποχρώσεων, 

διάλυση βαφής). 

� Περιγράφουν διάφορες τε-

χνικές για µες και ανταύγει-

ες. 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποι-

ούµενα, πριν και µετά τη βα-

φή, µαλακτικά, θεραπευτικά 

και προστατευτικά προϊόντα 

για την τρίχα και το δέρµα. 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποι-

ούµενα προϊόντα και τις µε-

θόδους λουσίµατος της βα-

φής και ξεβγάλµατος. 

 

Γνωστικό Αντικείµενο: 

Περµανάντ 

� Αναφέρουν και αναγνωρίζουν 

τα εργαλεία και υλικά που 

χρησιµοποιούνται στην περ-

µανάντ. 

� Ορίζουν: 

� τη θερµή και ψυχρή περ-

µανάντ και αναφέρουν 

τους λόγους για τους ο-

ποίους δεν χρησιµοποιεί-

ται σήµερα η ψυχρή περ-

µανάντ, 

� την όξινη και αλκαλική 

περµανάντ, περιγράφουν 

τη σύστασή τους και ανα-

φέρουν τις εφαρµογές της 

κάθε µιας απ’ αυτές. 

� Αναφέρουν: 

λευκών µαλλιών, βαµµένα, 

ντεκολορέ, άρρωστα, περµα-

ναντέ µαλλιά κ.ά.). 

� Εφαρµόζουν παροδικές, ηµι-

µόνιµες, φυτικές, µεταλλικές 

και συνθετικές βαφές. 

� Πραγµατοποιούν: 

� βαφές σε φυσικά µαλλιά 

για πρώτη φορά, 

� ολική βαφή σε ήδη βαµ-

µένο µαλλί, 

� πέρασµα βαφής στη ρίζα, 

� πέρασµα βαφής σε λευκά 

µαλλιά. 

� Εφαρµόζουν µες µε κουκούλα 

και αλουµινόχαρτο. 

� Πραγµατοποιούν ανταύγειες: 

� µε αλουµινόχαρτο στη ρί-

ζα σε φυσικό και βαµµένο 

µαλλί, 

� µε βαφή, 

� µε διάλυµα αποχρωµατι-

σµού. 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

µαλακτικά και προστατευτικά 

προϊόντα πριν και µετά τη 

βαφή. 

� Επιλέγουν το κατάλληλο σα-

µπουάν για το λούσιµο και τη 

συντήρηση της βαφής. 

� Επιλέγουν την κατάλληλη 

θερµοκρασία νερού και τον 

τρόπο ξεβγάσµατος κατά πε-

ρίπτωση. 

 

 

 

 

 

� Επιλέγουν τα εργαλεία και τα 

κατάλληλα προϊόντα ανάλογα 

µε την ποιότητα και την υφή 

των µαλλιών, τηρώντας τους 

απαιτούµενους κανόνες α-

σφαλείας. 

� Πραγµατοποιούν έλεγχο της 

κατάστασης του δέρµατος και 

των µαλλιών. 

� Πραγµατοποιούν τεστ αλλερ-

γίας. 

� Καταγράφουν σύντοµα ιστο-

ρικά των πελατών. 

� Επιλέγουν το κατάλληλο διά-

λυµα, το µήκος των µπικουτί 

και τον τρόπο τυλίγµατος. 

� Λούζουν τα µαλλιά, ώστε να 

διευκολυνθεί η διείσδυση της 
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� τα προϊόντα της περµα-

νάντ, τη σύστασή τους, 

τις ενέργειες (χηµική, µη-

χανική και θερµική), και 

τις επιδράσεις τους στην 

τρίχα, 

� τα προστατευτικά προϊό-

ντα, τα είδη και τη σύ-

στασή τους, τις κατά πε-

ρίπτωση χρήσεις τους και 

τον τρόπο εφαρµογής 

τους. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τρόπους χωρίσµατος των 

µαλλιών σε ζώνες και τους 

παρακάτω τρόπους τυλίγµα-

τος περµανάντ: 

� πρώτος
 
τρόπος τυλίγµα-

τος: Κλασσική περµα-

νάντ, 
� δεύτερος τρόπος τυλίγµα-

τος: Περµανάντ σε κτι-

στή γραµµή, 
� τρίτος τρόπος τυλίγµα- 

τος: Περµανάντ µε διπλό 

µπικουτί. 
 

 

Γνωστικό Αντικείµενο: 

Περιποίηση προσώπου 
� Προετοιµασία για την περιποί-

ηση 

� Αναφέρουν τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό, απαριθµούν τα 

καλλυντικά και τα αναλώσιµα 

προϊόντα που απαιτούνται για 

τις εργασίες περιποίησης 

προσώπου και περιγράφουν 

τη χρήση τους. 

� Κατανοούν την αναγκαιότητα 

προετοιµασίας των υλικών και 

εργαλείων, ώστε να είναι α-

σφαλή, λειτουργικά και καθα-

ρά. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

την πρώτη και πολύ σηµαντι-

κή διαδικασία που αφορά 

στην προετοιµασία του πελά-

τη. 
� Απλός καθαρισµός προσώπου 

� Κατονοµάζουν τα είδη των 

χρησιµοποιούµενων καθαρι-

στικών προϊόντων και λοσιόν. 

� Περιγράφουν τη δράση τους. 

� Αναφέρουν τα στάδια και τον 

τρόπο εφαρµογής τους. 
� Απλή περιποίηση δέρµατος 

προσώπου 

λοσιόν της περµανάντ. 

� Πραγµατοποιούν κοπή των 

µαλλιών πριν την περµανάντ, 

εφόσον αυτό κριθεί απαραίτη-

το. 

� Επιλέγουν και εφαρµόζουν 

την κατάλληλη για την περί-

σταση περµανάντ. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα προ-

στατευτικά προϊόντα. 

� Εκτελούν µε επιτυχία και τους 

τρεις αναφερόµενους τρόπους 

τυλίγµατος της περµανάντ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

� Αναγνωρίζουν τα χρησιµο-

ποιούµενα εργαλεία, τα καλ-

λυντικά και τα αναλώσιµα υ-

λικά. 

� Συντηρούν τα εργαλεία, δια-

τηρούν και φυλάσσουν τα 

καλλυντικά και αναλώσιµα 

υλικά. 

� Προετοιµάζουν τα απαιτούµε-

να υλικά και εργαλεία. 

� Καθαρίζουν και αποστειρώ-

νουν τα εργαλεία. 

 

 

 

 

 

 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

τα κατάλληλα κατά περίπτω-

ση προϊόντα. 

� Εκτελούν εργασίες απλού κα-

θαρισµού σε πρόσωπο, λαιµό, 

µάτια και χείλη. 
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� Αναφέρουν και περιγράφουν 

τα διάφορα είδη δέρµατος. 

� Περιγράφουν τις απαιτούµε-

νες αισθητικές φροντίδες για 

κάθε τύπο δέρµατος. 

� Κατονοµάζουν τα κατά περί-

πτωση χρησιµοποιούµενα για 

την περιποίησή του καλλυντι-

κά και αναφέρουν τη δράση 

τους. 
� Απολέπιση προσώπου 

� Περιγράφουν τη φυσιολογία 

της κεράτινης στιβάδας του 

δέρµατος και απαριθµούν τις 

µεθόδους απολέπισης προσώ-

που. 

� Κατονοµάζουν τα ευεργετικά 

αποτελέσµατα της απολέπισης 

για το δέρµα. 

- Αναφέρουν τα είδη και τις δι-

αδικασίες εφαρµογής του, κα-

τονοµάζουν τα κυριότερα α-

πολεπιστικά προϊόντα προσώ-

που, περιγράφουν τη σύσταση 

και τις ιδιότητές τους και α-

ναφέρουν τις ενδείξεις και α-

ντενδείξεις της χρήσης τους. 
� Κρέµες προσώπου 

� Κατονοµάζουν τις κρέµες 

προσώπου, αναφέρουν τη σύ-

σταση και τις ιδιότητές τους. 

� Περιγράφουν τους χειρισµούς 

εφαρµογής τους και αναφέ-

ρουν τα αποτελέσµατά τους. 

 

 
� Μάσκες προσώπου 

� Κατονοµάζουν και αναγνωρί-

ζουν τα καλλυντικά προϊόντα, 

που αναφέρονται ως µάσκες 

προσώπου. 

� Ορίζουν και ταξινοµούν τα 

είδη τους. 

� Αναφέρουν τις ιδιότητές τους, 

τις κατά περίπτωση ενδείξεις 

και αντενδείξεις της χρήσης 

τους. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

εφαρµογής τους και αναφέ-

ρουν τα αποτελέσµατά τους. 
� Μάλαξη προσώπου 

� Αναγνωρίζουν τους βασικούς 

µύες του προσώπου και του 

τραχήλου και περιγράφουν τη 

θέση και τη φορά τους κάτω 

από το δέρµα. 

� Αναφέρουν τα είδη της µάλα-

� Εφαρµόζουν τις µεθοδολογίες 

δερµατικής αναγνώρισης και 

αναλύουν τα ιδιαίτερα γνωρί-

σµατα και χαρακτηριστικά 

κάθε τύπου δέρµατος. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα κατά 

περίπτωση καλλυντικά. 

� Εκτελούν απλές περιποιήσεις 

ανάλογα µε τον τύπο του δέρ-

µατος. 
 

� Επιλέγουν τα κατά περίπτωση 

απαιτούµενα υλικά, χρησιµο-

ποιούν τις κατάλληλες συ-

σκευές και εφαρµόζουν: 

� πήλινγκ τριβής, 

� γοµώδες πήλινγκ, 

� χηµικό πήλινγκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Επιλέγουν και τοποθετούν την 

κατάλληλη για κάθε είδος ε-

πιδερµίδας κρέµα. 

� Λαµβάνουν τα απαραίτητα 

µέτρα υγιεινής κατά τη χρήση 

τους. 

� Αξιολογούν τα αποτελέσµατα 

της εφαρµογής τους. 
 

� Επιλέγουν και τοποθετούν την 

κατάλληλη για κάθε είδος ε-

πιδερµίδας µάσκα. 

� Αξιολογούν τα αποτελέσµατα 

της εφαρµογής της. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα προ-

ϊόντα, εφαρµόζουν την κα-

τάλληλη τεχνική και κινήσεις 

και εκτελούν µαλάξεις σε κά-

θε περιοχή του προσώπου και 

στον τράχηλο. 
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ξης προσώπου και τους βασι-

κούς χειρισµούς της. 

� Αναφέρουν τα προϊόντα (καλ-

λυντικά) που χρησιµοποιού-

νται στις µαλάξεις. 

� Αναφέρουν τις περιπτώσεις 

στις οποίες η εφαρµογή της 

είναι αποτρεπτική. 

� Εφαρµόζουν όλους τους κα-

νόνες που απαιτούνται για την 

ασφαλή και ευχάριστη διαδι-

κασία της µάλαξης. 

� ∆ιακρίνουν και αναγνωρίζουν 

τα αποτελέσµατά της. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά 

τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Κοπή Μαλλιών και Χτένισµα 
� Κοπή µαλλιών 

� Κατονοµάζουν και περιγρά-

φουν τα διάφορα στυλ κουρέ-

µατος για γυναικείες, ανδρι-

κές, εφηβικές και παιδικές 

κοµµώσεις. 

� Περιγράφουν τις διαδικασίες 

προετοιµασίας και εφαρµογής 

της κοπής που αφορούν: 

� στην προετοιµασία της 

κόµης, 

� στην επιλογή, χρήση και 

χειρισµό των κατάλληλων 

κατά περίπτωση εργαλεί-

ων κοπής. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

διάφορες τεχνικές εξτένσιον 

για πρόσθεση µαλλιών µε ει-

δικό εργαλείο σιλικόνης ή κε-

ρατίνης. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
� Χτένισµα 

� Αναφέρουν και, γνωρίζουν 

και περιγράφουν τη χρήση: 

� ηλεκτρικού ψαλιδιού 

(κλασσικού και σπιράλ), 

� ηλεκτρικής τοστιέρας, 

� κεραµικού ψαλιδιού. 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

διάφορα στυλ και τεχνικές ει-

δικών χτενισµάτων, ανάλογα 

 

 

 

 
� Χειρίζονται τη µηχανή κου-

ρέµατος και πραγµατοποιούν 

ανδρικές, εφηβικές και παιδι-

κές κοµµώσεις, όπως: 

� κούρεµα µε χτένα - µηχα-

νή για κλασσική ανδρική 

γραµµή, 

� κούρεµα µε µηχανή σε 

µοντέρνα γραµµή - συν-

δυασµός µηχανής µε ψα-

λίδι, 

� κούρεµα σε στυλ “καπε-

λάκι’, 

� φιλάρισµα στις άκρες για 

αφαίρεση του µάκρους 

των µαλλιών, 

� Αναλύουν τις εκάστοτε τάσεις 

της µόδας και αντιγράφουν 

κουρέµατα από διάφορα περι-

οδικά. 

� Επιλέγουν, προτείνουν και 

πραγµατοποιούν το κατάλλη-

λο στυλ κουρέµατος, ανάλογα 

µε τις περιστάσεις και σε συ-

νάρτηση µε τα χαρακτηριστι-

κά του σώµατος, του προσώ-

που και την ηλικία των πελα-

τών. 

� Εκτελούν µε επιτυχία διάφο-

ρες τεχνικές επιµήκυνσης και 

αφαίρεσης του µήκους των 

µαλλιών. 

 

 

 

 

 

� Χειρίζονται τα εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται για το ί-

σιωµα και το κατσάρωµα των 

µαλλιών. 

� Πραγµατοποιούν διάφορα 

χτενίσµατα µε τη χρήση σε-

σουάρ χειρός. 

� ∆ηµιουργούν διάφορα χτενί-

σµατα ανάλογα µε τους τύ-

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Συµµετέχουν ενεργά στην 

αποτελεσµατική λειτουργία 

και διαχείριση του κοµµω-

τηρίου. 

� Παίρνουν πρωτοβουλίες και 

εφαρµόζουν ολοκληρωµένες 

εργασίες κοπής µαλλιών, 

χτενίσµατος, βαφών και 

περµανάντ. 

� Συνεργάζονται αρµονικά, ως 

µέλη οµάδας, µε το υπόλοιπο 

προσωπικό της επιχείρησης, 

ρυθµίζουν τις ενέργειες και 

το χρόνο τους σε σχέση µε 

τις ενέργειες και τους χρό-

νους των υπολοίπων. 

� Αναζητούν ενεργούς τρό-

πους εξυπηρέτησης των πε-

λατών, επικοινωνούν και συ-

νεργάζονται αρµονικά µε 

τους αποδέκτες των υπηρε-

σιών τους. 
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µε την ηλικία, το επάγγελµα, 

την κοινωνική θέση, την κοι-

νωνική περίσταση κ.ά. 

� Κατονοµάζουν προϊόντα, α-

ναφέρουν τις ιδιότητες και τις 

εφαρµογές τους για την περι-

ποίηση και προστασία των 

µαλλιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό Αντικείµενο: 

Βαφές 
� Κατονοµάζουν και κατηγορι-

οποιούν τα χρωµοσαµπουάν, 

αναφέρουν τις εφαρµογές 

τους, τα πλεονεκτήµατα και 

τα µειονεκτήµατά τους. 

� Αναφέρουν τα χρησιµοποιού-

µενα υλικά και περιγράφουν 

τις τεχνικές και τις εν γένει 

εφαρµογές των τριχοβαφών. 

� Αναφέρουν τους κανόνες βα-

φής µε βάση την απόχρωσή 

της και τους τρόπους αντιµε-

τώπισης των διάφορων προ-

βληµάτων που µπορεί να εµ-

φανισθούν κατά τη διαδικασία 

της βαφής. 

� Ορίζουν και αναφέρουν και 

περιγράφουν τεχνικές: 

� προετοιµασίας των µαλ-

λιών για βαφή, όπως το 

µορτανσάζ (στιφάρισµα), 

� βαφής, όπως το στάρωµα 

(πρεκολορασιόν) και το 

ρεφλέ (ρανσάζ). 

πους των προσώπων και τις 

περιστάσεις. 

� Πραγµατοποιούν: 

� βραδινά χτενίσµατα, το-

ποθετούν διάφορα αξε-

σουάρ σε βραδινά χτενί-

σµατα, µετατρέπουν α-

πλές κοµµώσεις σε βραδι-

νές, 

� νυφικά χτενίσµατα ανά-

λογα µε τον τύπο του γά-

µου (απλή ή επίσηµη εµ-

φάνιση), το σχήµα προ-

σώπου και το νυφικό, το-

ποθετούν πέπλο, κορώνα, 

λουλούδια, 

� χτενίσµατα για θέατρο και 

κινηµατογράφο (χτενί-

σµατα εποχών, χτενίσµα-

τα ρόλων κ.ά.), 

� διάφορες µοντέρνες κοµ-

µώσεις (τύπου «σινιόν», 

«µπανάνα», «φιόγκος»), 

� διάφορους τύπους µοντέρ-

νου και κλασσικού κότσου. 

� Χτενίζουν και περιποιούνται 

(λούσιµο, συντήρηση και φύ-

λαξη) ποστίς και περούκες. 

� Επιλέγουν και χρησιµοποιούν 

προϊόντα για την περιποίηση 

και την προστασία των µαλ-

λιών. 

 

� Αναγνωρίζουν τις αποχρώσεις 

της κλίµακας τόνων µαλλιών 

και τις επιλέγουν σύµφωνα µε 

τα φυσικά χρώµατα των χα-

ρακτηριστικών του προσώπου 

και του δέρµατος των πελα-

τών. 

� Χρησιµοποιούν τα χρωµοσα-

µπουάν σε φυσικά, ντεκολορέ, 

βαµµένα, άσπρα και γκρίζα 

µαλλιά. 

� Εφαρµόζουν τις τεχνικές του 

στιφαρίσµατος και του στα-

ρώµατος. 

� Εφαρµόζουν την τεχνική του 

ρεφλέ. 

� Πραγµατοποιούν βαφές φυσι-

κών µαλλιών σε ζεστά και 

ψυχρά χρώµατα. 

� Βάφουν το ανδρικό µαλλί 

λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαι-

τερότητες και τα διαλύµατα 

που µπορούν να χρησιµοποιη-

θούν. 
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� Περιγράφουν τις τεχνικές α-

ποχρωµατισµού (φόντα ξα-

νοίγµατος - κλίµακα οξείδω-

σης αποχρωµατισµού). 

� Αναφέρουν τα προϊόντα απο-

χρωµατισµού και τη δράση 

τους και περιγράφουν τις δια-

δικασίες: 

� του ντεκαπάζ (πότε και 

πώς εφαρµόζεται - κανό-

νες που πρέπει να τηρού-

νται), 

� της ντεκολορασιόν (πότε 

χρησιµοποιείται - πώς ε-

φαρµόζεται - κανόνες που 

πρέπει να τηρούνται - 

µειονεκτήµατα της βαφής 

µετά τη ντεκολορασιόν). 

� Περιγράφουν τεχνικές βαφής 

σε αποχρωµατισµένο µαλλί. 

� Περιγράφουν την τεχνική του 

ρεφλέ και εξηγούν τη σκοπι-

µότητά της εφαρµογής της. 

� Ορίζουν την τεχνική του µπα-

λεγιάζ και περιγράφουν τον 

τρόπο εφαρµογής της. 

� Περιγράφουν νέες τεχνικές 

βαφής, (ombre, sombkr και 

eclipting). 

� Αναφέρουν τις ενδεδειγµένες 

τεχνικές για την ενυδάτωση 

των µαλλιών. 

 

Γνωστικό Αντικείµενο: 

Περµανάντ 

� Αναφέρουν και περιγράφουν 

επιπλέον τρόπους τυλίγµατος 

της περµανάντ: 

� τέταρτος τρόπος τυλίγµα-

τος: Κάθετη περµανάντ, 
� πέµπτος τρόπος τυλίγµα-

τος: Τύλιγµα µε ρόλλερς 

για φόρµα, 
� έκτος τρόπος τυλίγµατος: 

Τύλιγµα µε σπιράλ µπι-
κουτί, 

� έβδοµος τρόπος τυλίγµα-

τος: Περµανάντ µόνο στη 

ρίζα, 
� όγδοος τρόπος τυλίγµα-

τος: Περµανάντ στις ά-

κρες ή «κρεµαστή περ-
µανάντ». 

� Ορίζουν και περιγράφουν τον 

άµεσο και έµµεσο τρόπο δια-

βροχής των µαλλιών. 

� Αναφέρουν: 

� ∆ιορθώνουν προβλήµατα α-

ποτυχηµένων βαφών (προ-

βλήµατα µε βάση και από-

χρωση, εµφάνιση λεκέδων, 

και διχρωµίες). 

� Καθαρίζουν χλωριωµένα 

µαλλιά. 

� Εφαρµόζουν την τεχνική του 

ντεκαπάζ για πέρασµα σε όλα 

τα µαλλιά και για πέρασµα 

µόνο στις ρίζες. 

� Εφαρµόζουν την τεχνική της 

ντεκολορασιόν για πέρασµα 

σε όλα τα µαλλιά και για πέ-

ρασµα µόνο στις ρίζες. 

� Χρησιµοποιούν σαµπουάν 

ντεκολοράν. 

� Χρησιµοποιούν σαµπουάν για 

τη σταθεροποίηση του χρώ-

µατος πριν και µετά τον απο-

χρωµατισµό. 

� Εφαρµόζουν µπαλεγιάζ µε τη 

χτένα και το πινέλο. 

� Εφαρµόζουν µε επιτυχία τις 

νέες τεχνικές βαφής. 

� Εφαρµόζουν µάσκες ενυδά-

τωσης σε βαµµένα, ντεκολορέ 

και φυσικά µαλλιά. 

 

 

 

 

 

 

 

� Πραγµατοποιούν λούσιµο των 

µαλλιών, εφαρµόζουν τον κα-

τάλληλο/επιθυµητό τρόπο τυ-

λίγµατος, διενεργούν άµεση ή 

έµµεση διαβροχή ακολουθώ-

ντας τις απαραίτητες διαδικα-

σίες (χρόνος παραµονής του 

προϊόντος στην τρίχα, βοηθη-

τικές θερµοκρασίες µε χρήση 

των κατάλληλων µηχανηµά-

των), και πραγµατοποιούν 

περµανάντ σε: 

� φυσικά µαλλιά, 

� βαµµένα ή αποχρωµατι-

σµένα µαλλιά µε χρήση 

των κατάλληλων ειδικών 

διαλυµάτων και προστα-

τευτικών προϊόντων. 

� Πραγµατοποιούν περµανάντ 

και βαφή την ίδια µέρα, εκτι-

µώντας τη δυνατότητα εκτέ-

λεσής τους και µε επιλογή 
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� τους απαιτούµενους κατά 

περίπτωση χρόνους πα-

ραµονής του προϊόντος 

στην τρίχα, 

� τις απαιτούµενες βοηθη-

τικές θερµοκρασίες, τα 

κατάλληλα µηχανήµατα 

και τις περιπτώσεις χρή-

σης και αποφυγής τους. 

� Αναφέρουν τα σηµεία ελέγ-

χου της περµανάντ και περι-

γράφουν τη δοκιµή της µπού-

κλας. 

� Αναφέρουν τα προϊόντα φιξα-

ρίσµατος, περιγράφουν τη δι-

αδικασία εφαρµογής του και 

την επενέργειά του στην τρί-

χα. 

� Αναφέρουν τα προβλήµατα 

και τις επιπτώσεις από την 

εφαρµογή της περµανάντ και 

τις απαιτούµενες ενέργειες για 

την αντιµετώπισή τους ή την 

αποφυγή τους αντίστοιχα. 

 

Περιγράφουν τις τεχνικές αποσ-

γούρωσης (ισιωτικής) των µαλ-

λιών καθώς και αναφέρουν τα υ-

λικά και εργαλεία που χρησιµο-

ποιούνται για επιτυχηµένη εργα-

σία. 

 

 

Γνωστικό Αντικείµενο: 

Μακιγιάζ 
� Εργαλεία και υλικά του µακι-

γιάζ 

� Κατονοµάζουν τα απαιτούµε-

να εργαλεία , υλικά και ανα-

λώσιµα για την εκτέλεση ερ-

γασιών ντεµακιγιάζ και µακι-

γιάζ. 

� Κατηγοριοποιούν τα χρησι-

µοποιούµενα καλλυντικά και 

αναφέρουν τις ιδιότητές τους.  

� Αναφέρουν τις θέσεις και τον 

τρόπο αποθήκευσης και προ-

στασίας των εργαλείων, των 

υλικών και των αναλωσίµων. 
� Χρωµατολογία 

� Ορίζουν τα βασικά, δευτερο-

γενή και τριτογενή χρώµατα. 

� Αναφέρουν και ορίζουν τις ι-

διότητες των χρωµάτων. 

� Ορίζουν την έννοια του προ-

βαλλόµενου και συµπληρω-

µατικού χρώµατος και εξη-

των κατάλληλων για την πε-

ρίπτωση αυτή βαφών. 

� Αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

που µπορεί να παρουσιασθούν 

(όπως µαλλιά που δεν κατσα-

ρώνουν, περµανάντ πιο σγου-

ρή από την επιθυµητή). 

� Εφαρµόζουν µέτρα για την 

αποφυγή: 

� βλαβών στις τρίχες και το 

τριχωτό της κεφαλής, 

� αλλεργικών αντιδράσεων, 

για τις οποίες παρέχουν, 

όταν εκδηλώνονται, τις 

απαιτούµενες πρώτες 

βοήθειες. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα υλι-

κά και προϊόντα και εφαρµό-

ζουν την τεχνική της αποσ-

γούρωσης µε επιτυχία σε όλα 

τα στάδια (λούσιµο, διαβροχή, 

χτένισµα, χρόνος παραµονής, 

ξέβγαλµα και φιξάρισµα). 

� Εφαρµόζουν µε ασφαλή και 

αποτελεσµατικό τρόπο την 

τεχνική µε την κερατίνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Αναγνωρίζουν τα χρησιµο-

ποιούµενα εργαλεία, τα καλ-

λυντικά και τα αναλώσιµα υ-

λικά. 

� Συντηρούν τα εργαλεία, δια-

τηρούν και φυλάσσουν τα 

καλλυντικά και αναλώσιµα 

υλικά. 

� Προετοιµάζουν τα απαιτούµε-

να υλικά και εργαλεία. 

� Καθαρίζουν και αποστειρώ-

νουν τα εργαλεία. 
 

� Κατανοούν τις έννοιες της 

χρωµατικής αρµονίας και 

χρωµατικής αντίθεσης και 

δηµιουργούν αντίστοιχες συν-

θέσεις µε βάση των χρωµατι-

κό κύκλο. 

� ∆ηµιουργούν αρµονικές συν-

θέσεις ενός µόνο χρώµατος, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Πειραµατίζονται µε την ανά-

µιξη των ουδετέρων χρωµά-

των µε τα βασικά και συ-

µπληρωµατικά χρώµατα και 

εκτιµούν τα αποτελέσµατα τω 

πειραµατισµών τους. 

� Αντιλαµβάνονται και επεξη-

γούν τις οπτικές αλληλοεπι-

δράσεις των χρωµάτων. 
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γούν τη δηµιουργία τους. 

� Αναγνωρίζουν τα χρώµατα 

που προέρχονται από την α-

νάµιξη των βασικών ανά δύο. 

� ∆ιακρίνουν τα θερµά, ψυχρά 

και ουδέτερα χρώµατα. 
� Μορφολογία προσώπου - Χρω-

µατικές εξουδετερώσεις και 

φωτοσκιάσεις 

� Αναφέρουν τα βασικά µορφο-

λογικά στοιχεία και κατονο-

µάζουν τα διάφορα σχήµατα 

του προσώπου. 

� Κατονοµάζουν τα διάφορα 

σχήµατα του προσώπου, ανα-

γνωρίζουν και εξηγούν τις ι-

διοµορφίες των επιµέρους χα-

ρακτηριστικών των διαφόρων 

τµηµάτων του προσώπου. 

 

 
� Εφαρµογές µακιγιάζ. 

� Περιγράφουν τις ιδανικές θέ-

σεις και σχήµατα µατιών, 

φρυδιών και χειλιών. 

� Αναφέρουν τις βασικές αρχές 

δηµιουργίας των διαφόρων 

κατηγοριών και τύπων µακι-

γιάζ, ανάλογα µε τις περιπτώ-

σεις και τις απαιτήσεις εµφά-

νισης των ατόµων στα οποία 

επεµβαίνουν. 

 

 

ανάλογα µε το βαθµό ανάµι-

ξης µε ανοιχτό (λευκό) και 

σκούρο (µαύρο ή γκρι) χρώ-

µα. 

 

 
 

 

� Αναγνωρίζουν και εξηγούν τις 

ιδιοµορφίες των επιµέρους 

χαρακτηριστικών των διαφό-

ρων τµηµάτων του προσώπου. 

� Αντιλαµβάνονται και αξιολο-

γούν τις ιδιαιτερότητές τους. 

� Εφαρµόζουν τις τεχνικές µε 

τις οποίες µπορούν να κάνουν 

ένα πρόσωπο να φαίνεται 

συµµετρικό. 

� Τοποθετούν ρουζ ανάλογα µε 

το σχήµα του προσώπου. 
 

� Ακολουθούν τις ενδεδειγµένες 

διαδικασίες και εφαρµόζουν 

µακιγιάζ σε µάτια, φρύδια και 

χείλη µε τη χρήση κατάλλη-

λων κατά περίπτωση υλικών 

και εργαλείων. 

� Επιλέγουν κατά περίπτωση 

τους κατάλληλους χρωµατι-

κούς συνδυασµούς, τους τό-

νους της βάσης του καλυπτι-

κού σε σχέση µε το χρώµα της 

επιδερµίδας του προσώπου 

και την καλυπτικότητα των 

χρησιµοποιούµενων καλλυ-

ντικών και εφαρµόζοντας τις 

κατάλληλες τεχνικές: 

� δηµιουργούν τύπους πρω-

ινού, απογευµατινού και 

βραδινού µακιγιάζ, 

� πραγµατοποιούν νυφικά 

και αποκριάτικα µακιγιάζ. 

 

 

 


