
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΕΞΙΑΣ



Αισθητική είναι η επιστήμη που 
ασχολείται με την περιποίηση 

και την ομορφιά  προσώπου και 
σώματος Υγιών ατόμων.



Κλάδοι της Αισθητικής

1. Αισθητική Προσώπου.
2. Αισθητική Σώματος. 
3. Μακιγιάζ. 
4. Αποτρίχωση.
5. Μανικιούρ – Πεντικιούρ





 Ανατομία-Φυσιολογία Ι

 Υγεία και Διατροφή 

 Αγγλικά Τομέα   

 Ειδικό μάθημα ( Σύγχρονη Αισθητική 
Εργαστήριο)



 Πρώτες Βοήθειες  (Εργαστήριο)

 Διαπροσωπικές Σχέσεις

 Εργασιακό Περιβάλλον  Τομέα (Εργαστήριο)

 Ειδικό Μάθημα (Σύγχρονη Αισθητική Εργαστήριο)

 Ανατομία- Φυσιολογία  ΙΙ (Πανελλαδικώς 
Εξεταζόμενο)

 Υγιεινή (Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο)



 Ανατομία - Φυσιολογία II

 Υγιεινή

 Μακιγιάζ (Εργαστήριο)

 SPA και Λουτροθεραπεία (Θεωρία και Εργαστήριο)

 Σύγχρονη Αισθητική II (Θεωρία και Εργαστήριο)

 Αισθητική Άκρων – Ονυχοπλαστική (Εργαστήριο)

 Κοσμητολογία Τεχνολογία Υλικών





























Κατόπιν συνεννόησης για κάθε τμήμα της 
Αισθητικής, οι γονείς των μαθητών της ειδικότητας, 
θα μπορούν να παρευρεθούν στο εργαστήριο και να 
δεχτούν τις περιποιήσεις των Αισθητικών μας ή 
απλά να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους. 



1.Τομέας εμπορευματοποίησης ως πωλητές.
2. Παρουσιαστές προϊόντων σε ιστιντούτα ,     

φαρμακεία , πολυκαταστήματα και ειδικές 
επιχειρήσεις , επιδείξεις και συνέδρια .

3. Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι εταιρειών .
4. Ως παρουσιαστές καλλυντικών ευθείας 

πώλησης .
5. Ως καλλιτεχνικοί εκδότες.



6. Ως διαφημιστές και προωθητές πωλήσεων.

7. Εκμισθωμένη συγγραφή φυλλαδίων , άρθρων κ.λ.π.

8 .Υπεύθυνοι προσωπικού αισθητικής σε εταιρείες       

καλλυντικών και ινστιτούτα αισθητικής 

9 . Σε οποιοδήποτε ινστιτούτο αισθητικής .        

10. Ως επαγγελματίες μακιγιέρ για πορτρέτα ή 

διαφημιστικές φωτογραφίες .



11. Ως επαγγελματίες μακιγιέρ για τηλεόραση , θέατρο , 

κινηματογράφο κ.λ.π.

12. Σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

13. Ως τεχνίτες νυχιών .



 Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των 
μαθητών στη Δ΄ τάξη, χορηγείται απολυτήριο 
Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου, και 
Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού 
Λυκείου.



 Οι μαθητές/τριες μπορούν να δώσουν 
Πανελλαδικές εξετάσεις και να εισαχθούν στα 
Α.Ε.Ι. του Τομέα Υγείας

 Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ΄ Τάξης δύνανται, 
κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, να συνεχίσουν 
στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας».



Η Αισθητική, είναι κομμάτι
της καθημερινότητας του
ανθρώπου και αναπόσπαστο
κομμάτι της ανθρώπινης φύσης.



Ακόμη και εάν δεν εργαστούν ποτέ
πάνω στο αντικείμενο, οι
μαθητές/τριες που την επιλέγουν,
μαθαίνουν πώς να καλύπτουν
ατομικές τους ανάγκες, πώς να
τονώνουν την αυτοεκτίμηση και την
αυτοπεποίθηση τους.



Η Αισθητική σχετίζεται άμεσα με  
καθημερινές δεξιότητες, όπως 
είναι οι κανόνες υγιεινής. Το 
εργαστηριακό κυρίως μέρος των 
μαθημάτων είναι πηγή χαράς για 
τα παιδιά, αφού οι στόχοι του 
μαθήματος είναι απλοί, κατανοητοί 
και  επιτυγχάνονται εύκολα, με 
αποτέλεσμα οι μαθητές να 
αποκτούν αυτοεκτίμηση.



Με τη φοίτησή τους στην ειδικότητα, 
καλλιεργούν και γενικότερες μεν, αλλά 
απαραίτητες δεξιότητες και στοιχεία 

προσωπικότητας, που θα τις 
βοηθήσουν στη συνέχεια της ζωής τους 

όπως :



• ακρίβεια, 
• υπευθυνότητα, 
• συνέπεια, 
• οργανωτικότητα, 
• εποικοδομητική διαπροσωπική
επικοινωνία, 
• διατήρηση επαγγελματικών ορίων και 
συμπεριφορών, 
• φαντασία,
• δημιουργικότητα



μια πολύ ενδιαφέρουσα 

σύγχρονη επιστήμη , 

με άριστες προοπτικές 

επαγγελματικής αποκατάστασης. 




