
 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Αισθητική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την περιποίηση και την 
ομορφιά , προσώπου και σώματος Υγιών ατόμων.  

 

Τα τελευταία χρόνια , το κοινό έχει δείξει περισσότερο ενδιαφέρον στην 
υγεία και ομορφιά του δέρματός του από ποτέ άλλοτε . Τα ινστιτούτα 
ομορφιάς και οι υπηρεσίες αισθητικής έχουν εξελιχθεί , για να 
ικανοποιήσουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού . Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα , όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας για τους – τις 
αισθητικούς . 
Επίσης η πώληση των προϊόντων περιποίησης για άνδρες και  γυναίκες 
έχει αναπτυχθεί ραγδαία ,επιφέροντας στις επιχειρήσεις   εκατομμύρια 
κέρδη κάθε χρόνο . Άνδρες και γυναίκες ξοδεύουν όλο και περισσότερα 
χρήματα , για να δείχνουν και να νιώθουν καλύτερα . Ακόμη ζητούν 
επαγγελματικές συμβουλές στο πώς να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα 
που αγοράζουν , πώς να έχουν ένα σωστό μακιγιάζ , πώς να φροντίζουν 
σε καθημερινή βάση το πρόσωπο και το σώμα τους . 

 
Συνοπτικά θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις πολύτιμες υπηρεσίες 
της Αισθητικής, σε πέντε μεγάλες κατηγορίες : 

 
 Στην Αισθητική Προσώπου . Που περιλαμβάνει όλες τις 
θεραπείες που αφορούν τη φροντίδα του δέρματος του 
προσώπου όπως ( Ντεμακιγιάζ , Απολέπιση (Πήλινγκ),Μάσκες 
προσώπου , Βαθύς καθαρισμός , Θεραπεία ακμής , Ενυδατικές 
θεραπείες, Θεραπείες αντιγήρανσης  κ.λ.π.) 

 Στην Αισθητική Σώματος . Που περιλαμβάνει όλες τις 
περιποιήσεις που γίνονται στο σώμα όπως ( Ηρεμιστική μάλαξη,  
Λεμφική μάλαξη , Μάλαξη κυτταρίτιδας , Διάφορες 
Ηλεκτροθεραπείες Σύσφιξης , Κυτταρίτιδας, Αδυνατίσματος, 
Θαλασσοθεραπείες , Μάσκες και Πήλινγκ σώματος κ.λ.π.) 

 Στο Μακιγιάζ . Που διακρίνεται στο αισθητικό μακιγιάζ που 
χρησιμοποιούμε για να τονίσουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του 
προσώπου μας και να διορθώσουμε τυχόν ατέλειές του και στο 
επαγγελματικό μακιγιάζ που χρησιμοποιείται κυρίως σε θέατρο , 
τηλεόραση κ.λ.π.  



 

 

 Στην αποτρίχωση προσώπου και σώματος . Που μπορεί να είναι 
είτε μόνιμη ( ριζική αποτρίχωση), είτε προσωρινή (κερί , 
χαλάουα)  

 Στο Μανικιούρ – Πεντικιούρ . Που περιλαμβάνει όλες τις απλές 
περιποιήσεις χεριών και ποδιών αλλά και τις σύγχρονες 
καλλιτεχνικές δημιουργίες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις 
μέρες μας για την καλή εμφάνιση των νυχιών χεριών και ποδιών . 

 
 

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες της Αισθητικής , διδάσκονται στο 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Κορωπίου , στον Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας , 
στην Ειδικότητα της ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.  

 
Ο απόφοιτος του σχολείου μας θα είναι σε θέση :  
 

1.  Να γνωρίζει τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας του τομέα . 
2. Να γνωρίζει  και να εφαρμόζει τα απαραίτητα αναλώσιμα και  

καλλυντικά προϊόντα  καθώς και τη σύσταση των προϊόντων  
αυτών . 

3. Να γνωρίζει που βρίσκονται οι βασικοί μύες προσώπου και 
σώματος  

4. Να εφαρμόζει απλό καθαρισμό προσώπου. 
5. Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις τεχνικές και τις κινήσεις της 

ηρεμιστικής μάλαξης προσώπου και σώματος καθώς και τις 
ενδείξεις και αντενδείξεις αυτής . 

6. Να γνωρίζει τα προϊόντα , τις μεθόδους και τις τεχνικές τις 
αποτρίχωσης με κερί και χαλάουα . Τις ενδείξεις και τις 
αντενδείξεις τους . 

7. Να γνωρίζει τη δομή των νυχιών , τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις 
του μανικιούρ – πεντικιούρ, την εφαρμογή τους και καλλιτεχνικές 
δημιουργίες νυχιών . 

8. Να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά όλων των τύπων δέρματος και 
να εφαρμόζει τις αντίστοιχες θεραπείες . 

9. Να γνωρίζει τις αρχές του μακιγιάζ και να πραγματοποιεί άψογα 
ένα πρωινό , απογευματινό και βραδινό μακιγιάζ ανάλογα με το 
σχήμα του προσώπου , το χρωματικό τύπο και την 
προσωπικότητα του πελάτη.   

10. Να γνωρίζει όλες τις μεθόδους περιποίησης ενυδάτωσης και να 
είναι σε θέση να τις πραγματοποιεί . 

11. Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τη μέθοδο της θαλασσοθεραπείας . 
12. Να εφαρμόζει επαγγελματικό μακιγιάζ . 



 

 

 
Τα ολοκαίνουργια εργαστήρια του νέου , υπερσύγχρονου σχολικού 
συγκροτήματός  μας, είναι άρτια εξοπλισμένα  και διαθέτουν όλα τα 
απαραίτητα μηχανήματα , καλλυντικά και αναλώσιμα προϊόντα για 
τη σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών μας .Αλλά και 
το έμψυχο υλικό του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Κορωπίου είναι κατάλληλο , με 
άριστη επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση , έτοιμο να 
προσφέρει στους μαθητές  τα μέγιστα. 

 
 

 Οι μαθητές/τριες του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ, επιλέγουν τον Τομέα Υγείας 
Πρόνοιας και Ευεξίας στη Β Λυκείου και στη Γ Λυκείου επιλέγουν 
την Ειδικότητα της Αισθητικής Τέχνης . Ειδικότερα για να 
αποκτήσει κάποιος την ειδικότητα του – της αισθητικού , πρέπει 
να είναι απόφοιτος της Δ Τάξης Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. 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 ΚΕΔΔΥ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό 
έτος-τάξη μαθητείας». 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 Ανατομία-Φυσιολογία Ι 
  Υγεία και Διατροφή  
  Αγγλικά Τομέα    
 Ειδικό μάθημα ( Σύγχρονη Αισθητική Εργαστήριο) 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 Πρώτες Βοήθειες  (Εργαστήριο) 
 Διαπροσωπικές Σχέσεις 
 Εργασιακό Περιβάλλον  Τομέα (Εργαστήριο) 
 Ειδικό Μάθημα (Σύγχρονη Αισθητική Εργαστήριο) 
 Ανατομία- Φυσιολογία  ΙΙ (Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο) 
 Υγιεινή (Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο) 



 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 Ανατομία - Φυσιολογία II 
 Υγιεινή 
 Μακιγιάζ (Εργαστήριο) 
 SPA και Λουτροθεραπεία (Θεωρία και Εργαστήριο) 
 Σύγχρονη Αισθητική II (Θεωρία και Εργαστήριο)  
 Αισθητική Άκρων – Ονυχοπλαστική (Εργαστήριο) 
 Κοσμετολογία Τεχνολογία Υλικών 

 

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 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ!!!!!!!!! 
Μια σύγχρονη επιστήμη με πολλές 
προοπτικές επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας και εξέλιξης!  


