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Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή 
στην κατανόηση της κατασκευής και 
τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου 
σώματος.  

Υγεία και 
Διατροφή  

 

 
 

 
 
 
 
 
http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/5242/24-
0591-02_Stoicheia-
Eidikis-Diatrofis_B-EPAL-
Vivlio-Mathiti.pdf 
 

Στόχος του μαθήματος δεν είναι μόνο η 
μετάδοση θεωρητικών γνώσεων σχετικά 
με τη Διατροφή, αλλά και η βοήθεια 
προς τους μαθητές/τριες, ώστε να  
βελτιώσουν την ποιότητα τη 
καθημερινής  τους ζωής υιοθετώντας 
σωστές διατροφικές συνήθειες. Ο 
δεύτερος στόχος του είναι να αποτελέσει 
ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια των 
μαθητών κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος που επέλεξαν. 
Επίσης βοηθάει στο να  κατανοήσουν 
τους κυριότερους συσχετισμούς  μεταξύ 
διατροφής και υγείας και να  γνωρίσουν  
τις κατηγορίες των θρεπτικών 
συστατικών καθώς και τη σημασία και το 
ρόλο τους στον οργανισμό. 

Ειδικό 
μάθημα ( 
Σύγχρονη 
Αισθητική  
Εργαστήριο) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4550/24-
0542_Makigiaz-I_G-
EPAL-Esp_Vivlio-
Mathiti.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4602/24-
0582-01_Sygchroni-
Aisthitiki_G-EPAL_Vivlio-
Mathiti.pdf  

Τα μάθημα σύγχρονη αισθητική τη; Β 
Τάξης χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο 
μακιγιάζ και στη σύγχρονη αισθητική 

 ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
Σκοπός του είναι να 
διαμορφώσει έναν ικανό, 
υπεύθυνο επαγγελματία 
μακιγιέρ ο οποίος με γνώση και 
ασφάλεια θα φέρνει εις πέρας 
όλα τα απαιτούμενα αισθητικά 
μακιγιάζ , κατανοώντας πλήρως 
και τηρώντας σωστά την 
απαιτούμενη υγιεινή των 
εργαλείων και των καλλυντικών. 
Σκοπός του είναι επίσης, ο 
μαθητής να εντρυφήσει στην 
σωστή ατομική υγιεινή και 
εμφάνιση που απαιτείται στους 
αντίστοιχους χώρους εργασίας 
και να κατανοήσει τους λόγους 
που πρέπει να υιοθετεί αυτήν 
την στάση κατά την διάρκεια της 
καριέρας του. Να γνωρίσει τις 
δυνατότητες του αισθητικού 
μακιγιάζ και τους τρόπους 
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καθημερινής χρήσης του μέσα 
από τις βασικές αρχές κάλυψης 
ατελειών και τοποθέτησης 
χρώματος. Σκοπός, εν τέλει, είναι 
οι μαθητές να αποκτήσουν 
σταθερότητα στα χέρια τους 
δίνοντας έμφαση στην 
λεπτομέρεια των γραμμών και 
στο σωστό συνδυασμό 
χρωμάτων. 

 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
Σκοπός του είναι να 
διαμορφώσει έναν ικανό, 
υπεύθυνο επαγγελματία βοηθό 
αισθητικό, ο οποίος με γνώση και 
ασφάλεια θα φέρνει εις πέρας 
όλες τις απαιτούμενες θεραπείες 
προσώπου και σώματος 
κατανοώντας πλήρως και 
τηρώντας σωστά τόσο τα 
πρωτόκολλα θεραπειών όσο και 
την απαιτούμενη υγιεινή των 
εργαλείων και του χώρου. 
Σκοπός είναι επίσης, ο/η 
μαθητής/τρια να γνωρίσει τις 
θαυμάσιες δυνατότητες του 
ανθρώπινου δέρματος και τους 
τρόπους επαγγελματικής 
περιποίησής του μέσα από τις 
ειδικές καλλυντικές εφαρμογές. 
Οι μαθητές/τριες θα μάθουν να 
χειρίζονται σωστά τα καλλυντικά 
και τα μηχανήματα προσώπου-
σώματος και να βάζουν την 
προσωπική τους ταυτότητα τόσο 
στις κινήσεις μάλαξης όσο και 
στις ειδικές θεραπείες 
προσώπου. 

 

Γ  ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πρώτες Βοήθειες  
(Εργαστήριο) 

 

 

 
 
 
http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4284/24-
0226-02_Protes-
Boithies_B-EPAL_Vivlio-
Mathiti.pdf  

Σκοπός είναι να προσφερθούν οι 
απαραίτητες πρακτικές γνώσεις των 
πρώτων βοηθειών, οι οποίες, όταν 
εμπεδωθούν, να καθοδηγούν το μαθητή 
σχετικά με το πώς πρέπει να σκέπτεται 
και να ενεργεί σε έκτακτες περιπτώσεις. 
Για παράδειγμα, πότε θα χρειασθεί να 
κάνει τεχνητή αναπνοή, πότε μάλαξη της 
καρδιάς ή πώς να ελέγξει μια 
ακατάσχετη αιμορραγία. Μ’ άλλα λόγια 
να μην μάθει μόνο μηχανικά τις πρώτες 
βοήθειες, αλλά να μάθει και το «γιατί» 
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εφαρμόζει τη συγκεκριμένη τεχνική. 
Πολύ δε περισσότερο, να μάθει πώς να 
μην βλάπτει, όταν καλείται να βοηθήσει 
κάποιον που έχει ανάγκη άμεσης 
περίθαλψης. Ο μαθητής θα μάθει να 
διατηρεί την ψυχραιμία του, να 
αποφεύγει τη σύγχυση, να κυριαρχεί στις 
συνθήκες, που θα επικρατούν και να 
παίρνει σωστές και γρήγορες αποφάσεις, 
όταν κληθεί να παράσχει τη βοήθειά του. 
Τελικός σκοπός του μαθήματος είναι, 
όταν αυτός που θα το μελετήσει να το 
αφομοιώσει, και να είναι σε θέση να 
σώσει μία ανθρώπινη ζωή στο «διάβα» 
της δικής του ζωής 

Διαπροσωπικές 
Σχέσεις 

 
 

 
 
 
 
 
 
http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4554/24-
0546-02_Epikoinonia-
Diaprosopikes-
Scheseis_A-EPAL_Vivlio-
Mathiti.pdf  

Το μάθημα αυτό δεν έχει απλά ως σκοπό 
να μεταδώσει στο μαθητή μια σειρά 
θεωρητικών γνώσεων, εννοιών και 
ορισμών σχετικών με τα αντικείμενα της 
Επικοινωνίας και των Διαπροσωπικών 
Σχέσεων,  αλλά  να τον βοηθήσει στην 
καθημερινή του ζωή, τη ζωή με τους 
άλλους, τα μέλη της οικογένειάς του, 
τους φίλους, τους συμμαθητές του, τους 
δασκάλους του, με όλους εκείνους με 
τους οποίους χρειάζεται καθημερινά να 
επικοινωνεί, να δημιουργεί και να 
συντηρεί σχέσεις, με όλους εκείνους με 
τους οποίους μοιράζεται τη ζωή του. Ο 
μαθητής θα αποκτήσει βασικές γνώσεις 
και  έννοιες οι οποίες θα του επιτρέψουν 
μια πρώτη, ουσιαστική προσέγγιση των 
θεμάτων της Επικοινωνίας και των 
Διαπροσωπικών Σχέσεων αλλά και θα 
τον ωθήσουν  στην ευρύτερη προσέγγιση 
και τη συστηματική μελέτη τους.  

Εργασιακό 
Περιβάλλον  Τομέα 
(Εργαστήριο) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4598/24-
0574-02_Ergasiako-
Perivallon_B-
EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf  

Σκοπός του μαθήματος είναι να 
βοηθήσει το μαθητή να ανακαλύψει, να 
γνωρίσει και να προβληματιστεί γύρω 
από το περιεχόμενο του Τομέα του, τις 
γενικές και ειδικές γνώσεις που παίρνει, 
τα αντικείμενα της επαγγελματικής 
απασχόλησης για κάποιον που 
ολοκληρώνει με επιτυχία την εκπαίδευσή 
του και θα αναζητήσει εργασία μετά ή θα 
επιλέξει να συνεχίσει την εκπαίδευσή 
του. Σε αυτό σου το ταξίδι της 
ανακάλυψης θα προσπαθήσει αυτό το 
μάθημα να στηρίξει και να  διευκολύνει 
το μαθητή. Θα προσπαθήσει να του 
γνωρίσει λίγο ευρύτερα τον κόσμο της 
εργασίας, το πώς είναι οργανωμένος και 
ποιες είναι οι σύγχρονες απαιτήσεις του. 
Να  παρουσιάσει πιο αναλυτικά τα 
επαγγέλματα που συμπεριλαμβάνει ο 
Τομέας Υγείας Πρόνοιας και ευεξίας, το 
περιεχόμενό τους, τα ειδικότερα 
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αντικείμενα απασχόλησής τους. Πάνω 
όμως από όλα εκείνο που θα 
προσπαθήσει να πει είναι πως οι 
γνώσεις, οι δεξιότητες, οι έγκυρες 
πληροφορίες, οι εμπειρίες, όλα αυτά που 
συγκεντρώνει κάποιος  καθημερινά μέσα 
του, σκοπό έχουν να τον κάνουν πιο 
ολοκληρωμένο, πιο κριτικό, πιο δυνατό, 
δυναμικό και αυτόνομο άτομο 

Ειδικό Μάθημα 
(Σύγχρονη Αισθητική 
Εργαστήριο) 

 

 
 

http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4602/24-
0582-01_Sygchroni-
Aisthitiki_G-EPAL_Vivlio-
Mathiti.pdf 

 

Ανατομία-Φυσιολογία  
ΙΙ (Πανελλαδικώς 
Εξεταζόμενο) 
 

 

 
 

 
 
http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4626/24-
0613-01_Anatomia-
Fysiologia_G-
EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf  

 Σκοπός του μαθήματος είναι να 
παραδώσει στους μαθητές της Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ένα 
σύνολο βασικών  γνώσεων της ανατομίας 
και της φυσιολογίας του ανθρώπινου 
σώματος, τις οποίες θα χρειαστούν κατά 
τη διάρκεια των σπουδών τους και θα 
χρησιμοποιήσουν αργότερα στην 
επαγγελματική τους ζωή.  

Υγιεινή 
(Πανελλαδικώς 
Εξεταζόμενο) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/5243/24-
0533-02_Ygieini-
Mikrobiologia_G-
EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf  

Σκοπός του μαθήματος είναι  να 
γνωρίσουν οι μαθητές/τριες,  τις αρχές 
και τις μεθόδους της υγιεινής, ατομικής 
και δημόσιας και να κατανοήσουν όλους 
εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν θετικά και αρνητικά την 
υγεία του πληθυσμού. Περιλαμβάνει την 
έννοια και την προαγωγή της υγείας, τα 
λοιμώδη νοσήματα, την υγιεινή του 
περιβάλλοντος, των τροφίμων, του 
νερού, της ύδρευσης και αποχέτευσης, 
καθώς και την υγιεινή του σώματος, της 
ενδυμασίας, της κατοικίας και της 
εργασίας. Το Β΄ Μέρος  του μαθήματος, 
αναφέρεται στη Μικροβιολογία και έχει 
σκοπό να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες 
τη δράση των μικροβίων και τη σχέση 
τους με την υγεία και τις ασθένειες. 
Περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά και τη 
δράση των διαφόρων μικροοργανισμών, 
στοιχεία ανοσολογίας και τους 
βλαπτικούς παράγοντες των 
μικροοργανισμών. 

Δ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ –ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗ 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/4602/24-0582-01_Sygchroni-Aisthitiki_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/4602/24-0582-01_Sygchroni-Aisthitiki_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/4602/24-0582-01_Sygchroni-Aisthitiki_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/4602/24-0582-01_Sygchroni-Aisthitiki_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/4602/24-0582-01_Sygchroni-Aisthitiki_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/4626/24-0613-01_Anatomia-Fysiologia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/4626/24-0613-01_Anatomia-Fysiologia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/4626/24-0613-01_Anatomia-Fysiologia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/4626/24-0613-01_Anatomia-Fysiologia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/4626/24-0613-01_Anatomia-Fysiologia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/5243/24-0533-02_Ygieini-Mikrobiologia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/5243/24-0533-02_Ygieini-Mikrobiologia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/5243/24-0533-02_Ygieini-Mikrobiologia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/5243/24-0533-02_Ygieini-Mikrobiologia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf
http://ebooks.edu.gr/ebooks/d/8547/5243/24-0533-02_Ygieini-Mikrobiologia_G-EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf


Ανατομία - 
Φυσιολογία II 
(Συνέχεια από το 
περσινό βιβλίο 
 

 
 

http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4626/24-
0613-01_Anatomia-
Fysiologia_G-
EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf  

 

Υγιεινή 
(Συνέχεια από το 
περσινό βιβλίο) 

 
 

http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/5243/24-
0533-02_Ygieini-
Mikrobiologia_G-
EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf  

 

Μακιγιάζ 
(Εργαστήριο) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4606/24-
0584-01_Makigiaz-II_G-
EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf  

Σκοπός του μαθήματος είναι να 
διαμορφώσει έναν ικανό, υπεύθυνο 
επαγγελματία  μακιγιέρ ο οποίος με 
γνώση και ασφάλεια θα φέρνει εις πέρας 
όλα τα απαιτούμενα επαγγελματικά 
μακιγιάζ , κατανοώντας πλήρως και 
τηρώντας σωστά την απαιτούμενη 
υγιεινή των εργαλείων και των 
καλλυντικών. Σκοπός επίσης είναι ο 
μαθητής να εντρυφήσει στην σωστή 
ατομική υγιεινή και εμφάνιση που 
απαιτείται στους αντίστοιχους χώρους 
εργασίας και να κατανοήσει τους λόγους 
που πρέπει να υιοθετεί αυτήν την στάση 
κατά την διάρκεια της καριέρας του. Ο 
μαθητής θα γνωρίσει τις κατηγορίες του 
επαγγελματικού μακιγιάζ και τους 
χώρους εφαρμογής του όπως το θέατρο, 
ο κινηματογράφος, τα ΜΜΕ, η μόδα κ.α . 
Σκοπός, εν τέλει, είναι οι μαθητές να 
αποκτήσουν επιπλέον σταθερότητα στα 
χέρια τους δίνοντας έμφαση στην 
λεπτομέρεια των γραμμών, στο σωστό 
συνδυασμό χρωμάτων, στο πλάσιμο και 
στερέωμα υλικών στο δέρμα. 

SPA και 
Λουτροθεραπεία 
(Θεωρία και 
Εργαστήριο) 
 

 
 

 
 
 
 
http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4604/24-
0583-
01_Archaioellinikes-
Technikes-Aisthitikis-kai-
Eueksias_G-EPAL_Vivlio-
Mathiti.pdf  

Σκοποί του μαθήματος είναι:  
- να αναβιώσει ελληνικές τεχνικές που 
αποτέλεσαν τη βάση σύγχρονων 
τεχνικών ευεξίας αλλά ξεχάστηκαν στο 
πέρασμα των χρόνων. 
 - να αναπαραγάγει τις αρχαίες ελληνικές 
τεχνικές αισθητικής και ευεξίας με 
κατάλληλο τρόπο, ώστε να έχουν 
εφαρμογή στον ιαματικό τουρισμό και το 
ξενοδοχειακό σπα.  
- να διαμορφώσει έναν ικανό, υπεύθυνο 
επαγγελματία λουτράρη και μαλάκτη 
αισθητικό, που με γνώση και ασφάλεια 
θα φέρνει σε πέρας όλες τις ελληνικές 
θεραπείες προσώπου, σώματος και 
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λούσεων, κατανοώντας πλήρως και 
τηρώντας σωστά τόσο τα πρωτόκολλα 
θεραπειών όσο και την απαιτούμενη 
υγιεινή των εργαλείων και του χώρου. - 
να γνωρίσει στους μαθητές και στις 
μαθήτριες τα ελληνικά βότανα, τις 
θεραπευτικές επιδράσεις τους στο δέρμα 
και την ανθρώπινη ευεξία μέσα από τις 
βασικές καλλυντικές εφαρμογές 
προσώπου και σώματος. 
 - εντέλει, οι μαθητές και μαθήτριες να 
έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και 
να διοικούν σωστά ένα αρχαιοελληνικό 
σπα, που αποτελεί ένα ιδιαίτερο προϊόν 
ελληνικού εναλλακτικού τουρισμού για 
τη χώρα μας 
- Η απόκτηση κοινωνικών 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αξιών και 
στάσεων που θα βοηθήσουν στην ένταξή 
τους σε μια διαρκώς εξελισσόμενη 
οικονομική βιομηχανία, αυτή των 
καλλυντικών, αλλά και παροχής 
υπηρεσιών αισθητικής φροντίδας-
ευεξίας σε μεγάλες ξενοδοχειακές 
μονάδες, ιαματικά κέντρα, 
κρουαζιερόπλοια κ.λπ., γεγονός που θα 
συμβάλει στην ποιοτική ενίσχυση της 
τουριστικής βιομηχανίας της χώρα μας. 
 

Σύγχρονη Αισθητική II 
(Θεωρία και 
Εργαστήριο) 
(Συνέχεια από το 
περσινό βιβλίο) 
 

 

  

Αισθητική Άκρων – 
Ονυχοπλαστική 
(Εργαστήριο) 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4608/24-
0585_Aisthitiki-Akron-
Onychoplastiki_G-
EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf  

Σκοπός του μαθήματος είναι να 
διαμορφώσει έναν ικανό, υπεύθυνο 
επαγγελματία τεχνίτη νυχιών ο οποίος με 
γνώση και ασφάλεια θα φέρνει εις πέρας 
όλες τις απαιτούμενες θεραπείες και 
τεχνικές άκρων κατανοώντας πλήρως και 
τηρώντας σωστά τόσο τα πρωτόκολλα 
εργασιών - θεραπειών όσο και την 
απαιτούμενη υγιεινή των εργαλείων και 
του χώρου. Σκοπός είναι ο μαθητής να 
γνωρίσει βασικές τεχνικές περιποίησης 
άκρων όπως το μανικιούρ, πεντικιούρ 
αλλά και πιο εξειδικευμένες τεχνικές 
ονυχοπλαστικής. Επίσης,  οι μαθητές να 
μάθουν να χειρίζονται σωστά τα 
καλλυντικά και τα μηχανήματα άκρων 
και να βάζουν την προσωπική τους 
ταυτότητα τόσο στη διαδικασία 
περιποίησης όσο και στον σχεδιασμό – 
στολισμό νυχιών . Η απόκτηση επιπλέον 
γνώσεων για ειδικές θεραπείες 
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αισθητικής άκρων.  Η ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης για την σωστή πρόληψη και 
επίλυση αισθητικών δερματολογικών 
προβλημάτων που σχετίζονται με τα 
νύχια και τα άκρα. 

Κοσμητολογία 
Τεχνολογία Υλικών 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
http://ebooks.edu.gr/eb
ooks/d/8547/4372/24-
0280_Kosmitologia_G-
EPAL_Vivlio-Mathiti.pdf  

Σκοπός του μαθήματος είναι ο 
εφοδιασμός των μαθητών με γνώσεις και 
δεξιότητες , που αφορούν την τεχνολογία 
των καλλυντικών, όχι μόνο κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και 
για τη μετέπειτα επαγγελματική τους 
απασχόληση, Αποσκοπεί στην εφαρμογή 
βασικών θεωρητικών γνώσεων για την 
παρασκευή ποιοτικών προϊόντων. 
Ιδιαίτερα στοχεύει στο να εξοικειωθεί ο 
αισθητικός με τα συστατικά των 
καλλυντικών προϊόντων, τις 
διαφορετικές καλλυντικοτεχνικές μορφές 
και να κατανοεί τις ευεργετικές ιδιότητες 
αυτών με βάση τις ιδιότητες των 
συστατικών τους.  
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