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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων,
δεξιοτήτων 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. Το
τελικό περιεχόµενό του θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα 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
τόπο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Βασικό αντικείµενο των αποφοίτων της ειδικότητας Αισθητικής των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας είναι ή περιποίηση
και ο καλλωπισµός του υγιούς ανθρώπινου δέρµατος και των νυχιών µε τη βοήθεια φυσικών και τεχνιτών
µέσων, µε στόχο τη βελτίωση της εµφάνισης, τη χαλάρωση και ευεξία του σώµατος.
Οι απόφοιτοι της συγκεκριµένης ειδικότητας είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες:
• Αισθητικής φροντίδας για το πρόσωπο και το σώµα µε φυσικά και τεχνητά µέσα. Εξετάζουν την
κατάσταση των ιστών και του δέρµατος του προσώπου και του σώµατος και επιλέγουν την αγωγή που
πρέπει να εφαρµοστεί για να βελτιωθεί η εµφάνιση τους. Αναλαµβάνουν να εφαρµόσουν διάφορες
µεθόδους περιποίησης προσώπου και σώµατος, από τις οποίες ορισµένες βοηθούν τη βελτίωση της
υφής και της εµφάνισης του δέρµατος, (καθαρισµός προσώπου - δέρµατος, απολέπιση, αναζωογόνηση
και τόνωση των κυττάρων του δέρµατος, αποτρίχωση), ενώ άλλες οµορφαίνουν και χαλαρώνουν
το σώµα (λιποδιάλυση, σύσφιγξη σώµατος, µάλαξη, αποτρίχωση, εναλλακτικές θεραπείες).
• Μακιγιάζ προσώπου. Φροντίζουν για το αισθητικό αποτέλεσµα του καλλωπισµού του δέρµατος του
προσώπου και µε χρωστικές ουσίες. Η τέχνη του Μακιγιάζ έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και πολλές
εφαρµογές, Μπορεί να είναι ένα απλό αισθητικό µακιγιάζ µέχρι µια τέλεια αλλαγή προσώπου.
• Περιποίησης, αποκατάστασης και καλλωπισµού νυχιών µε φυσικά και τεχνητά µέσα.
• Προώθησης καλλυντικών και µηχανηµάτων καθώς και υπηρεσιών.
Κατά την άσκηση των επαγγελµατικών τους καθηκόντων, χρησιµοποιούν τον απαιτούµενο εξοπλισµό και
ανάλογα εργαλεία. Σ’ αυτόν περιλαµβάνονται µηχανήµατα ατµού, σύσφιγξης µυών, υπέρυθρων ακτινών,
συσκευές και υλικά αποτρίχωσης, σάουνα, ενυδατικές κρέµες, αιθέρια έλαια, οξέα φρούτων, µάσκες
σύσφιγξης και οµορφιάς, αµπούλες, βότανα, υλικά ψιµυθίωσης κ. ά.
Στα πλαίσια της φροντίδας της εµφάνισης των πελατών τους, έχουν την ευθύνη της διατήρησης της
καθαριότητας και απολύµανσης του χώρου εργασίας τους και των εργαλείων που χρησιµοποιούν.
Οι απόφοιτοι της συγκεκριµένης ειδικότητας µπορούν να δραστηριοποιηθούν ως:
βοηθητικό προσωπικό σε οργανωµένα ινστιτούτα Αισθητικής ή σε µεγάλα πολυδύναµα κέντρα στην
περιποίηση προσώπου και σώµατος,
βοηθοί σε γυµναστήρια, εργαστήρια καλλυντικών, φαρµακεία,
υπάλληλοι σε καταστήµατα πώλησης καλλυντικών, εταιρείες/αντιπροσωπείες καλλυντικών, ξενοδοχεία
– SPA,
ελεύθεροι επαγγελµατίες,
υπό προϋποθέσεις (εξετάσεις, προϋπηρεσία) ως βοηθοί µακιγιέρ/ιέζ σε θέατρο, κινηµατογράφο,
στούντιο φωτογράφησης, διαφηµιστικές εταιρείες, οίκους µόδας,
καθώς και στον στενό ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, εκεί όπου είναι θεσµοθετηµένες οργανικές θέσεις της
ειδικότητας Αισθητικής.
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της
µαθητείας – πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα.
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Προετοιµασία χώρου και εργασιών.
Αναφέρουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό
και τα χρησιµοποιούµενα καλλυντικά
και αναλώσιµα υλικά.
Περιγράφουν τη χρήση τους.
Αναφέρουν και περιγράφουν τις
απαιτούµενες ενέργειες για την
προετοιµασία του/της αισθητικού και
του πελάτη.
-

-

-

-

-

-

-

-

Απλός καθαρισµός προσώπου.
Κατονοµάζουν τα είδη των
χρησιµοποιούµενων καθαριστικών
προϊόντων και λοσιόν.
Περιγράφουν τη δράση τους.
Αναφέρουν τα στάδια και τον τρόπο
εφαρµογής τους.
Απλή περιποίηση δέρµατος
προσώπου.
Αναφέρουν και περιγράφουν τα
διάφορα είδη δέρµατος.
Κατονοµάζουν τα ανά περίπτωση
χρησιµοποιούµενα για την περιποίησή
του καλλυντικά και τη δράση τους.

Απολέπιση προσώπου.
Κατονοµάζουν τα ευεργετικά
αποτελέσµατα της απολέπισης για το
δέρµα.
Αναφέρουν τα κυριότερα απολεπιστικά
προϊόντα.
Απαριθµούν τις εφαρµοζόµενες
µεθόδους απολέπισης.
Αναφέρουν τον µηχανισµό, την
εφαρµογή, τις ενδείξεις και αντενδείξεις
των διαφόρων απολεπιστικών
προϊόντων.

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 µάλαξης
προσώπου και τους βασικούς
χειρισµούς της.
Αναφέρουν τα προϊόντα (καλλυντικά)
που χρησιµοποιούνται στις µαλάξεις.
Αναφέρουν τις περιπτώσεις στις οποίες
η εφαρµογή της είναι αποτρεπτική.

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Αναγνωρίζουν τα χρησιµοποιούµενα
εργαλεία και καλλυντικά.
Συντηρούν τα εργαλεία, διατηρούν και
φυλάσσουν τα καλλυντικά και
αναλώσιµα υλικά.
Προετοιµάζουν τα απαιτούµενα υλικά
και εργαλεία.
Καθαρίζουν και αποστειρώνουν τα
εργαλεία.
Επιλέγουν τα κατάλληλα ανά
περίπτωση προϊόντα.
Εκτελούν εργασίες απλού καθαρισµού
σε πρόσωπο, λαιµό, µάτια και χείλη.

Εφαρµόζουν τις µεθοδολογίες
δερµατικής αναγνώρισης και αναλύουν
τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα και
χαρακτηριστικά κάθε τύπου δέρµατος.
Επιλέγουν τα κατάλληλα ανά
περίπτωση καλλυντικά.
Εκτελούν απλές περιποιήσεις ανάλογα
µε τον τύπο του δέρµατος.
Επιλέγουν τα ανά περίπτωση
χρησιµοποιούµενα υλικά,
χρησιµοποιούν τις κατάλληλες
συσκευές και εφαρµόζουν:
πήλινγκ τριβής,
γοµώδες πήλινγκ,
χηµικό πήλινγκ,
ενζυµικό πήλινγκ.

Εφαρµόζουν όλους τους κανόνες που
απαιτούνται για την ασφαλή και
ευχάριστη διαδικασία της µάλαξης.
Επιλέγουν τα κατάλληλα προϊόντα,
εφαρµόζουν την κατάλληλη τεχνική
και κινήσεις και εκτελούν µαλάξεις σε
κάθε περιοχή του προσώπου και στον
τράχηλο.
∆ιακρίνουν και αναγνωρίζουν τα
αποτελέσµατά της.
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-

-

Μάσκες και κρέµες προσώπου.
Κατονοµάζουν και αναγνωρίζουν τα
καλλυντικά προϊόντα που αναφέρονται
ως µάσκες και κρέµες προσώπου.
Ορίζουν και ταξινοµούν τα είδη τους.
Αναφέρουν τις ιδιότητές τους.
Περιγράφουν τους τρόπους εφαρµογής
τους και αναφέρουν τα αποτελέσµατά
τους.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ηρεµιστική µάλαξη.
Αναφέρουν τη σκοπιµότητα και τις
ευεργετικές επιδράσεις της ηρεµιστικής
µάλαξης.
Αναφέρουν τους βασικούς µύες του
ανθρώπινου σώµατος στους οποίους
εφαρµόζεται η ηρεµιστική µάλαξη.
Κατανοούν τους κανόνες υγιεινής που
αφορούν τόσο στον/στην αισθητικό,
όσο και στον πελάτη, κατά την
εφαρµογή της ηρεµιστικής µάλαξης.
Ορίζουν τους βασικούς χειρισµούς και
περιγράφουν τα χαρακτηριστικά τους.
Αναφέρουν τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες αποφεύγεται η εφαρµογή της.
Κατονοµάζουν και ταξινοµούν τα
καλλυντικά προϊόντα που
χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή
της ηρεµιστικής µάλαξης και
περιγράφουν τις ιδιότητές τους και
αναφέρουν τη χρηστικότητά τους.
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
Μέθοδοι προσωρινής αποτρίχωσης.
Αναφέρουν τις µεθόδους προσωρινής
αποτρίχωσης µικρής και µεγάλης
διάρκειας, τα µέσα εφαρµογή τους και
το µηχανισµό της δράσης τους.

-

-

-

-

Προσωρινή αποτρίχωση µε χαλάουα.
Κατανοούν τους κανόνες υγιεινής που
πρέπει να ακολουθούνται κατά την
εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου
και αφορούν στον/στην αισθητικό, στο
χώρο πραγµατοποίησής της, στον
απαιτούµενο εξοπλισµό και στον
πελάτη.
Αναφέρουν τη σύσταση της χαλάουα
και περιγράφουν τη δράση της.
Περιγράφουν τους τρόπους και την
τεχνική τοποθέτησης και
αποµάκρυνσής της από το δέρµα.
Κατονοµάζουν τις περιπτώσεις που
απαγορεύουν την εφαρµογή της.
Προσωρινή αποτρίχωση µε κερί.
Κατονοµάζουν και περιγράφουν τις

Επιλέγουν και τοποθετούν την
κατάλληλη για κάθε είδος επιδερµίδας
µάσκα και κρέµα προσώπου.
Αξιολογούν τα αποτελέσµατα της
εφαρµογής της.

Ψηλαφούν και εντοπίζουν τους
βασικούς µύες του ανθρώπινου
σώµατος στους οποίους εφαρµόζεται η
ηρεµιστική µάλαξη.
Επιλέγουν και χρησιµοποιούν τον
ενδεδειγµένο εξοπλισµό και τα
κατάλληλα κατά περίπτωση
καλλυντικά προϊόντα.
Τηρούν τους κανόνες υγιεινής κατά
την εφαρµογή της ηρεµιστικής
µάλαξης.
Εκτελούν τους χειρισµούς της και
εφαρµόζουν ηρεµιστικές µαλάξεις:
στην οπίσθια και πρόσθια
επιφάνεια των κάτω άκρων,
στα άνω άκρα,
στη ράχη, την κοιλιά και τον
θώρακα.

Αξιολογούν τα διάφορα περιστατικά,
επιλέγουν και εφαρµόζουν την
κατάλληλη αισθητική παρέµβαση σε
κάθε περίπτωση ανεπιθύµητης
τριχοφυΐας, µε ασφαλείς τεχνικές και
µέσα, στα πλαίσια επίτευξης
πρόσκαιρου αποτελέσµατος.
Εκτελούν εργασίες προσωρινής
αποτρίχωσης µικρής διάρκειας µε
µηχανικά µέσα και χηµικά
σκευάσµατα.
Τηρούν τους ενδεδειγµένους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας και
παρασκευάζουν χαλάουα
χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες
ουσίες και όργανα.
Προετοιµάζουν και διατηρούν σωστά
το προϊόν της χαλάουα για να καταστεί
ικανό για την εφαρµογή του.
Εφαρµόζουν τεχνικές αποτρίχωσης µε
πυκνή και αραιή χαλάουα.
Εφαρµόζουν τις απαραίτητες
ενέργειες/επεµβάσεις στο δέρµα, πριν
και µετά την εφαρµογή της
αποτρίχωσης µε την χρήση των
κατάλληλων απολυµαντικών και
αντισηπτικών ουσιών.
Αξιολογούν την κατάσταση του
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-

-

-

-

-

µεθόδους προσωρινής αποτρίχωσης µε
κερί και αναφέρουν τα πλεονεκτήµατα
και µειονεκτήµατά τους.
Αναφέρουν τα είδη των αποτριχωτικών
κεριών, αναφορικά µε την ποιότητα, τη
συσκευασία και τον τρόπο εφαρµογής
τους.
Αναφέρουν τις αντενδείξεις, που πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη πριν την
αποτρίχωση και τους κανόνες υγιεινής
που πρέπει να ακολουθηθούν πριν,
κατά και µετά την εφαρµογή της.
Κατονοµάζουν και κατηγοριοποιούν τα
προϊόντα που χρησιµοποιούνται µετά
την αποτρίχωση, περιγράφουν τη δράση
και τον τρόπο εφαρµογής τους.
Αναφέρουν τις περιπτώσεις στις οποίες
ενδείκνυται η εφαρµογή της ενζυµικής
αποτρίχωσης και τη σκοπιµότητά της.
Αναφέρουν τη µέθοδο εφαρµογής της
και τον τρόπο δράσης της.

ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Κατονοµάζουν τα απαιτούµενα υλικά
και εργαλεία και αναλώσιµα για την
εκτέλεση εργασιών µακιγιάζ.
Αναφέρουν τις αρχές της εργονοµικής
διάταξης και εξοπλισµού του χώρου.
Αναφέρουν τις θέσεις και τον τρόπο
αποθήκευσης και προστασίας των
εργαλείων, των υλικών και των
αναλωσίµων.
Αναφέρουν τα βασικά µορφολογικά
στοιχεία του προσώπου.
Κατονοµάζουν τα διάφορα σχήµατα
του προσώπου, αναγνωρίζουν και
εξηγούν τις ιδιοµορφίες των επιµέρους
χαρακτηριστικών των διαφόρων
τµηµάτων του προσώπου.
Περιγράφουν τις ιδανικές θέσεις και
σχήµατα µατιών, φρυδιών και χειλιών.
Αντιλαµβάνονται και αξιολογούν τις
ιδιαιτερότητές τους.

δέρµατος και αποφασίζουν για την
εφαρµογή ή µη της διαδικασίας.
Εξετάζουν τη µορφολογία και το
µέγεθος των τριχών και επιλέγουν σε
σχέση και µε το µέρος του σώµατος,
που θα επέµβουν τα κατάλληλα για
κάθε περίπτωση προϊόντα.
Αποστειρώνουν τα χρησιµοποιούµενα
µέσα, εφαρµόζουν µεθόδους
αποτρίχωσης µε ψυχρό και ζεστό κερί
και χρησιµοποιούν τα κατάλληλα
προϊόντα για την αποµάκρυνσή του.
Επαλείφουν την αποτριχωµένη
περιοχή µε τα κατάλληλα αντισηπτικά
και αντιφλογιστικά προϊόντα.
Επιλέγουν τα κατάλληλα ενζυµικά
ιδιοσκευάσµατα και χρησιµοποιούν τη
µέθοδο της ιοντοφόρεσης τη διείσδυση
των ενζύµων στους αποτριχωµένους
θυλάκους.

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 κατάλληλων κατά περίπτωση
υλικών και εργαλείων.
Επιλέγουν τους κατάλληλους
χρωµατικούς συνδυασµούς,
ακολουθούν τις ενδεδειγµένες τεχνικές
και δηµιουργούν τύπους πρωινού,
απογευµατινού και βραδινού µακιγιάζ.

Επιτελούν εργασίες
προετοιµασίας σε ένα
συγκεκριµένο πεδίο
Αισθητικής υπό περιορισµένη
επίβλεψη επαγγελµατία
Αισθητικού.
Συµµετέχουν σε απλές
οµαδικές εργασίες.
Συνεργάζονται άψογα µε τους
συναδέλφους τους.

ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4
ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
5

∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της
µαθητείας – πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα.
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Χρήση Μηχανηµάτων σε θεραπείες
προσώπου.
Αναφέρουν τα είδη των ρευµάτων που
χρησιµοποιούνται στις διάφορες
εφαρµογές της θεραπείας προσώπου.
Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των
ρευµάτων.
Κατονοµάζουν τους κινδύνους από τη
χρήση τους.
Αναφέρουν τα µηχανήµατα φοραδικού
ρεύµατος και ιονισµού, την αρχή
λειτουργίας τους, τη χρήση τους και τα
αποτελέσµατα της χρήσης τους σε
θεραπείες/περιποιήσεις προσώπου.
Αναφέρουν τις περιπτώσεις στις οποίες
αντενδείκνυται η χρήση τους.

-

-

-

-

-

-

-

Ενυδάτωση προσώπου.
Επεξηγούν τη διαφορά µεταξύ της
αφυδάτωσης και της ξηρότητας του
δέρµατος.
Αναφέρουν τους προστατευτικούς
µηχανισµούς του δέρµατος ενάντια
στην αφυδάτωση.
Αναφέρουν τη σύσταση και το ρόλο
του όξινου µανδύα και της ενδιάµεσης
ουσίας.
Αναφέρουν και κατανοούν τις αιτίες
της αφυδάτωσης και τους µηχανισµούς
που την προκαλούν.
Αναφέρουν και κατηγοριοποιούν τα
χρησιµοποιούµενα για την ενυδάτωση
καλλυντικά σκευάσµατα.
Αναφέρουν και περιγράφουν τις
χρησιµοποιούµενες για την ενυδάτωση
του δέρµατος µεθόδους.
Κατονοµάζουν τις χρησιµοποιούµενες
για την ενυδάτωση προσώπου συσκευές
και µηχανήµατα και αναφέρουν τη
σκοπιµότητα της επιλογής τους και τα
αποτελέσµατα της χρήσης τους.

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Εξετάζουν την κατάσταση του
δέρµατος και λαµβάνουν το ιστορικό
του πελάτη για τυχόν αντενδείξεις.
Προσδιορίζουν τα κινητικά σηµεία
των µυών του προσώπου.
Επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά και
εκτελούν εργασίες περιποίησης µε τη
χρήση µηχανηµάτων φοραδικού
ρεύµατος µε σηµειακό ηλεκτρόδιο ή
µε ηλεκτρόδια για όλο το πρόσωπο.
Επιλέγουν ή παρασκευάζουν τα
προϊόντα ιονισµού, τα κατάλληλα
καλλυντικά και αναλώσιµα υλικά και
µε την παρουσία και εποπτεία
επαγγελµατία Αισθητικού εκτελούν τις
κατά περίπτωση εργασίες
ιοντοφόρεσης, ακολουθώντας
σχολαστικά τα στάδια εφαρµογής
τους.
Εξετάζουν και διαγιγνώσκουν την
κατάσταση του δέρµατος του πελάτη.
Εκτελούν τις απαιτούµενες εργασίες
περιποίησης προσώπου πριν την
εφαρµογή της διαδικασίας
ενυδάτωσης.
Εφαρµόζουν µε την εποπτεία
επαγγελµατία Αισθητικού τις
κατάλληλες κατά περίπτωση
διαδικασίες ενυδάτωσης µε τη χρήση:
αποκλειστικά των ενδεδειγµένων
καλλυντικών προϊόντων,
µηχανηµάτων φοραδικού
ρεύµατος,
συσκευών ιονισµού,
µηχανηµάτων παραγωγής ατµού,
συσκευών υπερήχων.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
Χρήση µηχανηµάτων σε θεραπείες
σώµατος.
Μέθοδοι και µηχανήµατα
θερµοθεραπείας.
-

Αναφέρουν τις βασικές αρχές της
θερµοθεραπείας.
Κατονοµάζουν τις διάφορες εφαρµογές
της σε θεραπείες σώµατος, τις συσκευές

Ακολουθούν τα ενδεδειγµένα κατά
περίπτωση στάδια εργασίας και
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-

-

και µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται
σε κάθε µια απ’ αυτές και αναφέρουν
τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα κάθε
εφαρµογής.
Αναφέρουν τις διαδικασίες, που
ακολουθούνται σε κάθε µέθοδο
θερµοθεραπείας.
Κατονοµάζουν περιπτώσεις
αντενδείξεων για την χρήση των
µηχανηµάτων.

εκτελούν εργασίες θερµοθεραπείας µε
εφαρµογή:
υπέρυθρης ακτινοβολίας,
υπεριώδους ακτινοβολίας,
θερµοκουβέρτας,
παραφινόλουτρου,
δινόλουτρου,
σάουνας.

Μέθοδοι και µηχανήµατα
ηλεκτροθεραπείας.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Αναφέρουν τα είδη, τις βασικές αρχές
και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών
ρευµάτων που χρησιµοποιούνται στις
διάφορες εφαρµογές της αισθητικής.
Κατηγοριοποιούν και κατονοµάζουν τα
βιολογικά αποτελέσµατα των
ηλεκτροθεραπευτικών ρευµάτων.
Κατανοούν τη χρήση τους για τις
διάφορες εφαρµογές.
Αναφέρουν τα αποτελέσµατα της
εφαρµογής τους.
Κατονοµάζουν τους κινδύνους από τη
χρήση τους.
Αναφέρουν και περιγράφουν τις
χρησιµοποιούµενες συσκευές
ηλεκτροθεραπείας και κατονοµάζουν
περιπτώσεις αντενδείξεων για τη χρήση
τους.
Κυτταρίτιδα.
Ορίζουν την κυτταρίτιδα, περιγράφουν
τα είδη της, τα στάδια και τα
χαρακτηριστικά της.
Αναφέρουν τους παράγοντες που τη
δηµιουργούν και τα µέτρα πρόληψης
και αντιµετώπισής της.
Κατονοµάζουν τα κατάλληλα προϊόντα
και µέσα και αναφέρουν τις µεθόδους
και πρακτικές περιποίησης σώµατος.
Αναφέρουν τους τρόπους εφαρµογής
τους και τα προσδοκώµενα από κάθε
µέθοδο αποτελέσµατα.
Αναφέρουν τις κατηγορίες και τα είδη
των κινήσεων των χειρισµών της
µάλαξης.
Ορίζουν τα µέρη του σώµατος που αυτή
πραγµατοποιείται.
Αναφέρουν τις αντενδείξεις της.
Κατονοµάζουν και κατηγοριοποιούν τα
απαιτούµενα καλλυντικά προϊόντα.
Αναφέρουν τις περιπτώσεις εφαρµογής
και αντενδείξεων της λεµφικής
µάλαξης.
Μέθοδοι µόνιµης αποτρίχωσης.
Περιγράφουν τις µεθόδους και τεχνικές
ριζικής αποτρίχωσης µε χρήση:
βελόνας,
ηλεκτρόλυσης,
συσκευών laser και παλµικού
φωτός.
Περιγράφουν τον τρόπο δράσης και

Ρυθµίζουν και χειρίζονται συσκευές
γαλβανικών φαραδικών και
γαλβανοφαραδικών ρευµάτων.
Ακολουθούν τις ενδεδειγµένες
διαδικασίες και επιλέγοντας τα
κατάλληλα κατά περίπτωση
καλλυντικά προϊόντα πραγµατοποιούν
υπό την εποπτεία επαγγελµατία
Αισθητικού θεραπείες µε:
µηχανήµατα ιονισµού,
µηχανήµατα φαραδικών
ρευµάτων,
τοποθετώντας σωστά τα ηλεκτρόδια
στα διάφορα µέρη του σώµατος του
πελάτη.
Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά, τα
στάδια και τα είδη της και εντοπίζουν
και διαγιγνώσκουν την κυτταρίτιδα.
Ακολουθούν τις κατά περίπτωση
ενδεδειγµένες διαδικασίες και
τεχνικές, επιλέγουν τα κατάλληλα
προϊόντα και µέσα και εφαρµόζουν
περιποιήσεις:
απολέπισης µε µηχανικό,
βιολογικό και χηµικό τρόπο,
θαλασσοθεραπείας,
κρυοθεραπείας,
θερµοθεραπείας.
Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα
προϊόντα και εφαρµόζουν τους
χειρισµούς και τεχνικές της µάλαξης
για την αντιµετώπιση της κυτταρίτιδας
και της παχυσαρκίας στα κάτω άκρα
και την κοιλιά.

Επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα,
συσκευές, υλικά και προϊόντα και
εφαρµόζουν µεθόδους αποτρίχωσης µε
βελόνα και ηλεκτρόλυσης.
Συµµετέχουν σε εργασίες αποτρίχωσης
µε laser και παλµικό φως µε την
παρουσία και καθοδήγηση του/της
υπεύθυνου/ης αισθητικού του
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αναφέρουν τις προϋποθέσεις επιλογής
κάθε µεθόδου, τα πλεονεκτήµατα, τα
µειονεκτήµατα και τις αντενδείξεις της.
Περιποίηση άκρων.
Μανικιούρ - Πεντικιούρ.
Περιγράφουν τη δοµή και τις
λειτουργίες των νυχιών.
Αναφέρουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν την ανάπτυξη των νυχιών
και τις δυσλειτουργίες τους.
Περιγράφουν τον εξοπλισµό και τα
απαραίτητα εργαλεία, αναφέρουν και
κατηγοριοποιούν τα καλλυντικά
προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την
απλή περιποίηση νυχιών.
Αναφέρουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν την επιλογή του σχήµατος
και του χρώµατος των νυχιών και
περιγράφουν τους τρόπους εφαρµογής
των βερνικιών και τις διαδικασίες
αποχρωµατισµού τους.
Αναφέρουν τις διαδικασίες που
απαιτούνται για κάθε µορφής απλής
περιποίησης των νυχιών των χεριών και
ποδιών και τους απαιτούµενους
κανόνες υγιεινής πριν και κατά τη
διάρκεια της περιποίησης.
ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Αναφέρουν τα εργαλεία, τα αναλώσιµα
υλικά και τα απαραίτητα καλλυντικά,
που απαιτούνται για την
πραγµατοποίηση εργασιών
επαγγελµατικού µακιγιάζ.
Κατηγοριοποιούν τα χρησιµοποιούµενα
καλλυντικά και αναφέρουν τις ιδιότητές
τους.
Κατανοούν τις έννοιες της χρωµατικής
αρµονίας και χρωµατικής αντίθεσης.
Αντιλαµβάνονται και επεξηγούν τις
οπτικές αλληλοεπιδράσεις των
χρωµάτων.
Αναφέρουν την επίδραση του φωτός
στις αποχρώσεις των χρωµάτων.
Αναφέρουν τις βασικές αρχές
δηµιουργίας των διαφόρων κατηγοριών
επαγγελµατικού µακιγιάζ ανάλογα µε
το ρόλο και τις απαιτήσεις εµφάνισης
των ατόµων στα οποία επεµβαίνουν
αισθητικά.
ΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Αναφέρουν τους τοµείς, τις
δραστηριότητες και τους περιορισµούς
της Πλαστικής - αισθητικής
χειρουργικής και περιγράφουν τους
τρόπους και τις µεθόδους επούλωσης
των τραυµάτων και τις κυριότερες
χειρουργικές επεµβάσεις στο πρόσωπο,
στους µαστούς, στον κορµό και στα
άκρα του σώµατος.

εργαστηρίου.

Αναγνωρίζουν τις υπερτροφίες του
δέρµατος και τις δυσλειτουργίες των
νυχιών και αποφασίζουν αν
επιτρέπεται να πραγµατοποιηθούν
εργασίες απλού καθαρισµού ή αν θα
παραπέµψουν τους πελάτες σε ειδικό
γιατρό.
Τηρούν τους απαιτούµενους κανόνες
υγιεινής, επιλέγουν τα κατάλληλα
κατά περίπτωση προϊόντα
περιποίησης, χειρίζονται τα σχετικά
εργαλεία και εφαρµόζουν τεχνικές
περιποίησης νυχιών:
απλού µανικιούρ,
απλού στεγνού και υγρού
µανικιούρ,
γαλλικού µανικιούρ,
επιδιορθωτικού µανικιούρ µε
ζεστό λάδι ή παραφίνη,
ηλεκτρικού µανικιούρ,
πεντικιούρ και
ονυχοπλαστικής.
Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα κατά
περίπτωση υλικά και πραγµατοποιούν:
γυναικεία και ανδρικά µακιγιάζ
για µαγνητοσκόπηση σε
τηλεοπτικό στούντιο και
εξωτερικούς χώρους και λήψη
ασπρόµαυρων και έγχρωµων
φωτογραφιών για τη δηµιουργία
πορτρέτων, για διαφηµίσεις και
επιδείξεις µόδας, επιλέγοντας
κατά περίπτωση τους τόνους της
βάσης του καλυπτικού σε σχέση
µε το χρώµα της επιδερµίδας του
προσώπου και την καλυπτικότητα
των χρησιµοποιούµενων
καλλυντικών,
µακιγιάζ νύφης,
διάφορα αποκριάτικα µακιγιάζ,
φυλετικά µακιγιάζ,
µακιγιάζ αλλαγής φύλλου,
µακιγιάζ τραυµατία κ.ά.,
επιλέγοντας κατά περίπτωση τις
κατάλληλες τεχνικές και τους
κατάλληλους χρωµατικούς
συνδυασµούς.
Συνεπικουρούµενοι από τον/την
υπεύθυνο/η αισθητικό του εργαστηρίου
µπορούν να παραπέµπουν τους
ενδιαφερόµενους στους ειδικούς για
επεµβάσεις ή άλλες ειδικές θεραπείες
και να αναλαµβάνουν, όπου αυτό είναι
εφικτό, τις µετεγχειρητικές φροντίδες.
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∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Κατανοούν το ρόλο της τροφής στην
υγεία του ανθρώπου, τόσο προληπτικά,
όσο και θεραπευτικά.
Αναφέρουν τις συνέπειες του
υποσιτισµού και υπερσιτισµού.
Γνωρίζουν τη σύνθεση των ειδικών
διαιτολογίων που πρέπει να
ακολουθείται σε διάφορες παθήσεις του
οργανισµού.

Συνεπικουρούµενοι από τον/την
υπεύθυνο/η αισθητικό του
εργαστηρίου µπορούν να παρέχουν
συµβουλές και οδηγίες υγιεινής
διατροφής ανάλογα µε τις απαιτήσεις
των διαιτολογίων διαφόρων ηλικιών
και δυσλειτουργιών που αφορούν στον
τοµέα της αισθητικής.

Παρέχουν συµβουλές στους
πελάτες για την επιλογή
υπηρεσιών αισθητικής και
καλλυντικών για πρόσωπο
και σώµα.
Επιτελούν υπεύθυνα και
αυτόνοµα απλές εργασίες σε
ένα καθορισµένο και οικείο
πεδίο εργασίας.
Αναλαµβάνουν ένα µέρος της
ευθύνης κατά την εκτέλεση
εξειδικευµένων εργασιών σε
οικεία και σταθερά
περιβάλλοντα µε παρουσία
και εποπτεία επαγγελµατία
Αισθητικού.
Αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες
και ζητούν καθοδήγηση για
την
επίλυση
σύνθετων
προβληµάτων.
Συνεργάζονται µε άλλους
τεχνικούς ίδιας ειδικότητας ή
συναφών ειδικοτήτων κατά
την εκτέλεση των
καθηκόντων τους στο
εργασιακό τους περιβάλλον,
σε παρουσιάσεις, εκθέσεις,
συνέδρια και κοινωνικές
εκδηλώσεις.
Παρακολουθούν τις εξελίξεις
στον τοµέα τους και
φροντίζουν να
προσαρµόζονται στις
εκάστοτε απαιτήσεις του
επαγγέλµατος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια της συνολικής πρακτικής άσκησης/µαθητείας θα µεταδοθούν στους
µαθητευόµενους γνώσεις, και δεξιότητες σχετικές µε:
την οργάνωση και τη διαχείριση της αίθουσας υποδοχής, του τµήµατος των
ραντεβού, του τµήµατος προµηθειών, του αρχείου των πελατών και των
προµηθευτών και της αποθήκης των υλικών,
τη διάταξη και την εργονοµία των επιµέρους τµηµάτων παροχής υπηρεσιών
αισθητικής,
την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε όλους του χώρους του
εργαστηρίου,
την εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων για την προάσπιση της προσωπικής τους
υγείας και της υγείας των πελατών,
την παροχή πρώτων βοηθειών,
τις τεχνικές προώθησης και πώλησης καλλυντικών προϊόντων και υπηρεσιών.
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