
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 

"ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 
KAI ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ" 

 

 

 

 

 

 

2η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2008 

 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 2 από 26 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile).....................................4 

2) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Task analysis). ....................5 

3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης .........................................................................8 

3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων..............................................................9 
3.1.1 ∆ιαδικασία .....................................................................................9 
α) Σκοπός..............................................................................................9 
β) Περιεχόµενο εξέτασης..........................................................................9 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης ............................................................................9 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων ........................................................................... 10 
3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης........................................................... 10 

3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων.................................................................... 13 
3.2.1 ∆ιαδικασία ................................................................................... 13 
α) Σκοπός............................................................................................ 13 
β) Περιεχόµενο εξέτασης........................................................................ 13 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης .......................................................................... 13 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων ........................................................................... 14 
3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης........................................................... 14 

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ .................................................................................16 

ΟΜΑ∆Α 1 ..................................................................................................... 16 

ΟΜΑ∆Α 2 ..................................................................................................... 17 

ΟΜΑ∆Α 3 ..................................................................................................... 19 

ΟΜΑ∆Α 4 ..................................................................................................... 20 

ΟΜΑ∆Α 5 ..................................................................................................... 20 

ΟΜΑ∆Α 6 ..................................................................................................... 20 

ΟΜΑ∆Α 7 ..................................................................................................... 21 

ΟΜΑ∆Α 8 ..................................................................................................... 21 

ΟΜΑ∆Α 9 ..................................................................................................... 22 



  

 
 

 
 

Σελίδα 3 από 26 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ 

ΟΜΑ∆Α 10 ................................................................................................... 22 

ΟΜΑ∆Α 11 ................................................................................................... 24 

ΟΜΑ∆Α 12 ................................................................................................... 24 

ΟΜΑ∆Α 13 ................................................................................................... 25 

ΟΜΑ∆Α 14 ................................................................................................... 26 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 4 από 26 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ 

1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile) 
Ο κάτοχος διπλώµατος Ι.Ε.Κ. «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ» έχει 

αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατική νοοτροπία που τον καθιστούν ικανό στην περιποίηση 
χεριών και ποδιών και µπορεί να εφαρµόσει σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής -ατοµικής και χώρου-, τη 
σηµασία της καθαριότητας γενικά και ειδικά της αποστείρωσης εργαλείων για την προστασία και τη 
διασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων και των πελατών τους καθώς και τους κανόνες παροχής 
πρώτων – άµεσων βοηθειών σε περιπτώσεις αλλεργικών συµβάντων-ατυχηµάτων-λιποθυµιών κ.λπ. 
κατά τη διάρκεια εφαρµογής των σχετικών τεχνικών εργασιών. 
 
1.1 ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 Ο Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισµού νυχιών είναι ένας εξειδικευµένος επαγγελµατίας που 
απουσίαζε από το χώρο του τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα η περιποίηση των 
ποδιών να γίνεται από ελάχιστους επαγγελµατίες του είδους, οι γνώσεις των οποίων είναι συνήθως 
εµπειρικές. 
 Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να υπάρξει η ειδικότητα Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισµού 
νυχιών, που θα δίνει τα εφόδια για ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα 
υπάρξει η ανάλογη κατοχύρωση τόσο των ιδίων όσο και των πελατών τους. 
 Οι τοµείς απασχόλησης του παραπάνω διπλωµατούχου είναι: 

• Υποδοχή πελάτη και προετοιµασία πελάτη 
• ∆ιάλογος-επισήµανση του προβλήµατος-διάγνωση 
• Περιποίηση χεριών-τεχνικές-εργαλεία και σωστή χρήση τους 
• Περιποίηση ποδιών-τεχνικές-εργαλεία 
• Γνώσεις σωστού κοψίµατος νυχιών-ιδιαίτερα ποδιών, αποφυγή αιµατωµάτων. 
• Σωστή χρήση κλιβάνου αποστείρωσης 
• Χρήση αιµοστατικών-απολυµαντικών εγκεκριµένων αρµοδίως 
• Βαφή νυχιών-τεχνικές 
• Προσθετική νυχιών-τεχνικές-εργαλεία 

 
Οι ανωτέρω διπλωµατούχοι δύνανται να εργαστούν σε ιατρικά κέντρα αποκατάστασης, ορθοπεδικές 
κλινικές κ.α. εφόσον η ευθύνη και εποπτεία των πράξεων που αναλαµβάνουν ανήκει στους αρµόδιους 
γιατρούς. 
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2) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Task analysis) 
 

Για την εκτέλεση όλων των θεραπευτικών δραστηριοτήτων της "Αισθητικής Ποδολογίας 
και Καλλωπισµού νυχιών" γνωρίζει: 
- Τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 
- Τους κανόνες ατοµικής υγιεινής και τις πρώτες βοήθειες. 
- Τις βασικές διατάξεις της Φαρµακευτικής Νοµοθεσίας. 
2.1 Είναι ικανός να κατανοήσει τις απαραίτητες φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού και 
να µπορεί να αντιµετωπίσει τη πρόληψη ατυχηµάτων και διαφόρων απλών νοσηµάτων και 
τραυµατισµών. 
 
2.2 Έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της ισορροπηµένης υγιεινής διατροφής προκειµένου οι 
επιλογές και οι διατροφικές συνήθειές του να θωρακίζουν την υγεία του ατόµου. 
 
2.3  Είναι σε θέση να γνωρίζει τη σύσταση και τις ενεργητικές ιδιότητες των καλλυντικών 
προϊόντων που σχετίζονται στενά µε την αισθητική τέχνη και την προσφορά της στην υγεία του 
δέρµατος. 
 
2.4  Έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για τις στοιχειώδεις ασθένειες του δέρµατος και των 
δερµατοπαθειών που έχουν σχέση µε την ειδικότητα. 
 
2.5 Γνωρίζουν τις βασικότερες γνώσεις του ηλεκτρισµού και τις εφαρµογές αυτού στο 
εργαστήριο µαθήµατος. 
 
2.6  Γνωρίζουν την επίδραση των διαφόρων φαρµάκων στον ανθρώπινο οργανισµό και τις 
θεραπευτικές τους ιδιότητες καθώς και τις παρενέργειες. 
 
2.7  Γνωρίζει: 

• Γενικά στοιχεία για την κίνηση του ανθρωπίνου σώµατος 
• Είδη κινήσεων 
• Το ρόλο του ανθρωπίνου σκελετού 
• Ποια είναι η κινητικότητα των σπουδαιότερων αρθρώσεων 
• Τις σπουδαιότερες εκφύσεις και καταφύσεις των µυών 
• Ποιες οι κινήσεις της σπονδυλικής στήλης 
• Ποιες οι κινήσεις των σπουδαιότερων µυών 
• Ποιες οι στατικές και µορφολογικές διαταραχές του ποδιού 
• Ποιες οι στατικές διαταραχές των κάτω άκρων 
• Ποιες οι στατικές διαταραχές της σπονδυλικής στήλης 
• Τις βασικές έννοιες που χαρακτηρίζουν την έννοια ψυχολογία 
• Την ανθρώπινη συµπεριφορά στο κοινωνικό σύνολο 
• Την ανθρώπινη συµπεριφορά στην επαγγελµατική σχέση 

 
2.8  Γνωρίζει: 
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• Τις βασικές λεµφικές οδούς 
• Πως µπορεί να επέµβει σ’ αυτούς µε λεµφική µάλαξη 
• Πως µπορεί ν’ αποκαταστήσει τη λεµφική ροή 
• Πως µπορεί να επέµβει σε πιθανά οιδήµατα. 

 
2.9  Γνωρίζει: 

• Τους τρόπους και τα µέσα µε τα οποία γίνεται το µακιγιάζ 
• Πώς τονίζεται ο τύπος και η προσωπικότητα 
• Πώς µειώνονται οι ατέλειες 
• Πώς να προσαρµόζει τις γνώσεις του σύµφωνα µε την εποχή και τη µόδα 

2.10  Γνωρίζει: 
• Την ανατοµία του άκρου ποδός 
• Συγγενείς παραµορφώσεις ποδιού 
• Τραυµατικές βλάβες ποδιού 
• Τρόπους επέµβασης στο πόδι 
• Τις επιδράσεις της µάλαξης στα διάφορα όργανα 
• Τα διάφορα είδη ηλεκτρικού ρεύµατος 
• Βασικές αρχές του λέιζερ 
• Τι είναι η υδροθεραπεία 
• Τις επιδράσεις της θερµοκρασίας στο σώµα 
• Ποια η αντιµετώπιση δυσµορφιών πέλµατος 

2.11  Γνωρίζει: 
• Τη µορφολογία της τρίχας 
• Αποτρίχωση µικρής χρονικής διάρκειας 
• Αποτρίχωση µεγάλης χρονικής διάρκειας 
• Πως επιτυγχάνεται ο αποχρωµατισµός του κορµού της τρίχας 

2.12  Γνωρίζει: 
• Τον τρόπο χρήσης των υλικών 
• Τα όργανα, τα εργαλεία και τις συσκευές που απαιτούνται για την περιποίηση και την εξέταση 

παλάµης, πέλµατος ποδιού και ονύχων 
• Τις µεθόδους περιποιήσεων της παλάµης και του πέλµατος 
• Τους τρόπους προσθετικής ονύχων 
• Την έννοια «ορθονυξία»  
• Τις διαφορετικές µορφολογίες των εµπεπαρµένων νυχιών 
• Ποιες είναι οι µέθοδοι διορθώσεων 
• Με ποιους τρόπους γίνεται η αποκατάσταση του ποδός 
• Ποιες είναι οι τεχνικές εξετάσεων 
• Στοιχεία παθολογίας που αφορούν τα κάτω άκρα 

2.13  Γνωρίζει: 
• Την έννοια και τον ορισµό της αγοράς 
• Τις µεθόδους προβολής και προώθησης ενός προϊόντος 
• Πως καθορίζεται η τιµή του προϊόντος 
• Ποιος είναι ο ρόλος των δηµοσίων σχέσεων σε µια επιχείρηση 
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2.14  Γνωρίζει: 
• Την υγιεινή που πρέπει να εφαρµόζεται στο χώρο εργασίας 
• Τι ορίζει η ελληνική νοµοθεσία για την άσκηση παραϊατρικών επαγγελµάτων 
• Που µπορεί ν’ απασχοληθεί στην Ελλάδα ο ποδίατρος - ποδολόγος 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
1. Σε κοµµωτήρια. 
2. Σε ιατρεία ορθοπεδικής ή χειρουργικής. 
3. Σε ατοµική επιχείρηση. 
4. Σε νοσοκοµεία. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Αισθητικός Ποδολογίας και 

Καλλωπισµού Νυχιών πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 
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Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 
 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 
 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισµού Νυχιών εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της 
ειδικότητας. 

 
 

1. Να είναι ικανός να κατανοήσει τις απαραίτητες φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισµού 
και να µπορεί να αντιµετωπίσει τη πρόληψη ατυχηµάτων και διαφόρων απλών νοσηµάτων και 
τραυµατισµών. 
 
2. Να έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της ισορροπηµένης υγιεινής διατροφής 
προκειµένου οι επιλογές και οι διατροφικές συνήθειές του να θωρακίζουν την υγεία του ατόµου. 
 
3.  Να είναι σε θέση να γνωρίζει τη σύσταση και τις ενεργητικές ιδιότητες των καλλυντικών 
προϊόντων που σχετίζονται στενά µε την αισθητική τέχνη και την προσφορά της στην υγεία του 
δέρµατος. 
 
4.  Να έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για τις στοιχειώδεις ασθένειες του δέρµατος και των 
δερµατοπαθειών που έχουν σχέση µε την ειδικότητα. 
 
5. Να γνωρίζουν τις βασικότερες γνώσεις του ηλεκτρισµού και τις εφαρµογές αυτού στο 
εργαστήριο µαθήµατος. 
 
6.  Να γνωρίζουν την επίδραση των διαφόρων φαρµάκων στον ανθρώπινο οργανισµό και τις 
θεραπευτικές τους ιδιότητες καθώς και τις παρενέργειες. 
 
7.  Να γνωρίζει: 

• Γενικά στοιχεία για την κίνηση του ανθρωπίνου σώµατος 
• Είδη κινήσεων 
• Το ρόλο του ανθρωπίνου σκελετού 
• Ποια είναι η κινητικότητα των σπουδαιότερων αρθρώσεων 
• Τις σπουδαιότερες εκφύσεις και καταφύσεις των µυών 
• Ποιες οι κινήσεις της σπονδυλικής στήλης 
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• Ποιες οι κινήσεις των σπουδαιότερων µυών 
• Ποιες οι στατικές και µορφολογικές διαταραχές του ποδιού 
• Ποιες οι στατικές διαταραχές των κάτω άκρων 
• Ποιες οι στατικές διαταραχές της σπονδυλικής στήλης 
• Τις βασικές έννοιες που χαρακτηρίζουν την έννοια ψυχολογία 
• Την ανθρώπινη συµπεριφορά στο κοινωνικό σύνολο 
• Την ανθρώπινη συµπεριφορά στην επαγγελµατική σχέση 

 
8.  Να γνωρίζει: 

• Τις βασικές λεµφικές οδούς 
• Πως µπορεί να επέµβει σ’ αυτούς µε λεµφική µάλαξη 
• Πως µπορεί ν’ αποκαταστήσει τη λεµφική ροή 
• Πως µπορεί να επέµβει σε πιθανά οιδήµατα. 

 
9.  Να γνωρίζει: 

• Τους τρόπους και τα µέσα µε τα οποία γίνεται το µακιγιάζ 
• Πώς τονίζεται ο τύπος και η προσωπικότητα 
• Πώς µειώνονται οι ατέλειες 
• Πώς να προσαρµόζει τις γνώσεις του σύµφωνα µε την εποχή και τη µόδα 

10.  Να γνωρίζει: 
• Την ανατοµία του άκρου ποδός 
• Συγγενείς παραµορφώσεις ποδιού 
• Τραυµατικές βλάβες ποδιού 
• Τρόπους επέµβασης στο πόδι 
• Τις επιδράσεις της µάλαξης στα διάφορα όργανα 
• Τα διάφορα είδη ηλεκτρικού ρεύµατος 
• Βασικές αρχές του λέιζερ 
• Τι είναι η υδροθεραπεία 
• Τις επιδράσεις της θερµοκρασίας στο σώµα 
• Ποια η αντιµετώπιση δυσµορφιών πέλµατος 

11. Να γνωρίζει: 
• Τη µορφολογία της τρίχας 
• Αποτρίχωση µικρής χρονικής διάρκειας 
• Αποτρίχωση µεγάλης χρονικής διάρκειας 
• Πως επιτυγχάνεται ο αποχρωµατισµός του κορµού της τρίχας 

12. Να γνωρίζει: 
• Τον τρόπο χρήσης των υλικών 
• Τα όργανα, τα εργαλεία και τις συσκευές που απαιτούνται για την περιποίηση και την εξέταση 

παλάµης, πέλµατος ποδιού και ονύχων 
• Τις µεθόδους περιποιήσεων της παλάµης και του πέλµατος 
• Τους τρόπους προσθετικής ονύχων 
• Την έννοια «ορθονυξία»  
• Τις διαφορετικές µορφολογίες των εµπεπαρµένων νυχιών 
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• Ποιες είναι οι µέθοδοι διορθώσεων 
• Με ποιους τρόπους γίνεται η αποκατάσταση του ποδός 
• Ποιες είναι οι τεχνικές εξετάσεων 
• Στοιχεία παθολογίας που αφορούν τα κάτω άκρα 

13. Να γνωρίζει: 
• Την έννοια και τον ορισµό της αγοράς 
• Τις µεθόδους προβολής και προώθησης ενός προϊόντος 
• Πως καθορίζεται η τιµή του προϊόντος 
• Ποιος είναι ο ρόλος των δηµοσίων σχέσεων σε µια επιχείρηση 

14.  Να γνωρίζει: 
• Την υγιεινή που πρέπει να εφαρµόζεται στο χώρο εργασίας 
• Τι ορίζει η ελληνική νοµοθεσία για την άσκηση παραϊατρικών επαγγελµάτων 
• Που µπορεί ν’ απασχοληθεί στην Ελλάδα ο ποδίατρος - ποδολόγος 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 
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δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
 

3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισµού Νυχιών, εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της 
ειδικότητας. 

 
Α) ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ 

• Αποτρίχωση µε την µέθοδο τριβής. 
• Αποχρωµατισµό στελέχους τρίχας. 
• Αποτρίχωση µε θερµό κερί. 
• Αποτρίχωση µε ψυχρό κερί. 
• Αποτρίχωση µε χαλάουα. 
• Αποτρίχωση µε αποτριχωτική κρέµα. 

 
 
Β) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

• Ντεµακιγιάζ. 
• Τοποθέτηση µάσκας προσώπου. 
• Αναγνώριση δέρµατος. 
• Peeling. 
• Χρήση συσκευής ιοντοφορήσεως. 
• Χρήση συσκευής καθιοδερµίας. 
• Χρήση συσκευής ολιγοδερµίας. 

 
Γ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Χρήση συσκευής φαραδικών ρευµάτων. 
• Χρήση συσκευής υψίσυχνων ρευµάτων. 
• Χρήση υπερήχων. 
• Τεχνική κινήσεων µάλαξης. 
• Λεµφικό µασάζ πέλµατος. 
• Αντανακλαστικό µασάζ πέλµατος. 
• Υδροµάλαξη. 
• Υδροκινησιοθεραπεία. 
• Αντιµετώπιση δυσµορφιών πέλµατος. 

 
∆) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

• Προσθετική ονύχων µε ακρυλικό. 
• Προσθετική ονύχων µε µετάξι. 
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• Προσθετική ονύχων µε gel και λυχνία. 
• Κοπή ονύχων.  
• Λείανση ονύχων. 
• Σκλήρυνση και βαφή ονύχων. 
• Πρακτικές ασκήσεις ποδολογικής όρθωσης. 
• Πρακτικές ασκήσεις µάλαξης και αποκατάστασης του ποδιού. 
• Εξέταση και προετοιµασία της ονυχικής περιοχής. 
• Λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων (αρνητικά – θετικά). 
• Προστατευτική ορθοπλαστική. 
• Πραγµατοποίηση, εφαρµογή και σφράγισµα πόρπης. 
• ∆ιορθωτική ορθοπλαστική. 
• Τεχνική των αποτυπωµάτων. 
• Τύποι ορθοπλαστικής και κατασκευής. 
• Εξέταση σπονδυλικής στήλης, της λεκάνης και των άκρων. 
• Εξέταση του βαδίσµατος και του υποδήµατος. 
• Εξέταση µε ποδοσκόπιο. 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α 1 
1. ∆ώστε τους παρακάτω ορισµούς : ιστός, όργανο, σύστηµα. 
2. Ποια είναι η δοµή του κυττάρου; 
3. Τι ονοµάζουµε αρτηριακή πίεση; 
4. Ποιες είναι οι πιο συχνές ασθένειες που αφορούν το κυκλοφορικό σύστηµα; 
5. Από τι αποτελείται το αίµα και ποιες είναι οι οµάδες αίµατος; 
6. Για ποιους λόγους γίνεται µετάγγιση αίµατος; 
7. Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του αίµατος; 
8. Τι ονοµάζουµε αιµατοκρίτη; 
9. Σε ποιες οµάδες αίµατος µπορεί να δώσει αίµα η οµάδα Ο; 
10. Τι διαδικασία ακολουθούµε σε περίπτωση µεγάλης αιµορραγίας; 
11. Περιγράψτε τη µικρή και µεγάλη κυκλοφορία. 
12. Για ποιο λόγο η καρδιά δεν παθαίνει ποτέ κάµατο; 
13. Από τι αποτελείται το κυκλοφορικό σύστηµα; 
14. Περιγράψτε την αναπνευστική οδό. 
15. Ποιος είναι ο σκοπός της πέψης; 
16. Σε τι διασπώνται οι πρωτείνες µέσα στον πεπτικό σωλήνα; 
17. Ποιο είναι το ένζυµο που προκαλεί τη διάσπαση των λιπών; 
18. Τι είναι το γαστρικό υγρό και πού παράγεται; 
19. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η πρόσληψη θρεπτικών ουσιών από τον οργανισµό; 
20. Ποια είναι η λειτουργία του νευρικού συστήµατος; 
21. Τι ονοµάζουµε µυϊκό τόνο; 
22. Ποιες είναι οι ιδιότητες των µυϊκών ινών και ποιες κατηγορίες αυτών γνωρίζετε; 
23. Τι είναι η υπόφυση ; 
24. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ενδοκρινών και εξωκρινών αδένων; 
25. Ποιες είναι οι ορµόνες που βοηθάνε τον οργανισµό να αντιµετωπίσει καταστάσεις stress; 
26. Ποια είναι η τιµή της γλυκόζης του αίµατος σε φυσιολογικές καταστάσεις; 
27. Ποια είναι τα συµπτώµατα που παρουσιάζονται όταν έχουµε αυξηµένη παραγωγή ορµονών του 

θυρεοειδούς αδένα; 
28. Τι είναι η αυξητική ορµόνη; 
29. Πού βρίσκεται ο θυρεοειδής αδένας και ποιες ορµόνες παράγει; 
30. Ποιες ορµόνες παράγονται από το πάγκρεας; 
31. ∆ώστε τους παρακάτω ορισµούς : ενδηµία, πανδηµία και επιδηµία. 
32. Τι καλείται υγεία και ποια η σηµασιολογία της για τον άνθρωπο; 
33. Ποια είναι τα λοιµώδη νοσήµατα και ποιος ο τρόπος µετάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων; 
34. Τι εννοούµε µε τους όρους «µόλυνση», «λοίµωξη» και «ανοσία»; 
35. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ απολύµανσης και αποστείρωσης; 
36. Πώς γίνεται η µετάδοση της χολέρας; 
37. Τι διαδικασία ακολουθούµε σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας; 
38. Ποια είναι τα συµπτώµατα που παρουσιάζει το άτοµο σε περίπτωση ηλίασης; 
39. Πώς αντιµετωπίζεται το διαβητικό κώµα; 
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40. Τι είναι η γάγγραινα; 
41. Ποια είναι τα αίτια από τα οποία προκαλούνται οι δηλητηριάσεις και µε ποια συµπτώµατα 

εκδηλώνονται; 
42. Τι καλείται έγκαυµα πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τετάρτου βαθµού; 

 
 

ΟΜΑ∆Α 2 
1. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες των υδατανθράκων στον οργανισµό; 
2. Τι ονοµάζουµε υδατάνθρακες και πώς ταξινοµούνται; 
3. Ποιες είναι οι συνηθισµένες πηγές υδατανθράκων; 
4. Πώς χρησιµοποιείται η γλυκόζη κατά το µεταβολισµό των υδατανθράκων; (ή Τι γνωρίζετε για το 

µεταβολισµό των υδατανθράκων;) 
5. Τι ονοµάζουµε πρωτεΐνη και ποια η δοµική της µονάδα; 
6. Πώς διακρίνονται οι πρωτεΐνες;Ποιες πρωτεΐνες ονοµάζονται υψηλής βιολογικής αξίας; 
7. Ποια αµινοξέα ονοµάζονται ουσιώδη ή απαραίτητα και ποια µη ουσιώδη; 
8. Ποιος είναι ο ρόλος των αµινοξέων όταν είναι περιορισµένη η πρόσληψη υδατανθράκων και λιπών 

µε την τροφή; 
9. Σε ποιο όργανο γίνεται µεταβολισµός των πρωτεϊνών και ποιες ρυθµίσεις γίνονται από το όργανο 

αυτό; 
10. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πρωτεϊνικές απαιτήσεις; 
11. Πώς επιδρά η µείωση της θερµικής πρόληψης στο µεταβολισµό των πρωτεϊνών; 
12. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες των πρωτεϊνών; 
13. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσοστό πρωτεϊνών που θα πρέπει να προσλάβει ο ανθρώπινος 

οργανισµός µε την τροφή του; 
14. Με ποια εξέταση µπορούµε να δούµε ότι η δίαιτα που ακολουθεί κάποιο άτοµο είναι πρωτεϊνική και 

πώς λέγονται τα σώµατα που βρίσκουµε µε την εξέταση αυτή; 
15. Ποιες είναι οι πηγές προέλευσης των πρωτεϊνών; 
16. Ποιοι είναι οι δύο τύποι λιπώδους ιστού που υπάρχουν στο σώµα του ανθρώπου και πού 

συγκεντρώνεται ο καθένας; 
17. Ποιο όργανο είναι υπεύθυνο για το µεταβολισµό των λιπιδίων και ποιες είναι οι κυριότερες 

λειτουργίες του; 
18. Ποιες είναι οι πιθανές τοξικές επιδράσεις από την αυξηµένη πρόσληψη πολυακόρεστων λιπαρών 

οξέων (Π.ΛΟ); 
19. Τι εννοούµε µε τον όρο λίπη; 
20. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα λίπη έλαια και τι συµπεριλαµβάνεται στην καθεµιά; 
21. Πού βρίσκονται και πώς δρουν τα W-3 και W-6 λιπαρά οξέα; 
22. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες των λιπιδίων στον οργανισµό; 
23. Να αναφέρετε τροφές που δεν έχουν καθόλου λιπαρά. 
24. Πού βρίσκονται τα κορεσµένα και τα µονοακόρεστα λιπαρά οξέα και πώς δρουν; 
25. Σε µια δίαιτα αδυνατίσµατος, ποιο ποσοστό επί τις εκατό θα είναι τα λίπη και από ποια κατηγορία; 
26. Τι  περιλαµβάνει η διατροφή που ακολουθούµε προκειµένου να έχουµε όµορφο δέρµα; 
27. Ποια είναι τα θρεπτικά στοιχεία (που θα πρέπει να λαµβάνουµε µε τη διατροφή µας) κατά των 

ελεύθερων ριζών; 
28. Τι γνωρίζετε για το σωστό συνδυασµό των τροφών; 
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29. Ποιες βιταµίνες και ποια ιχνοστοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για τις γυναίκες; 
30. Τι είναι βιταµίνες και πώς διακρίνονται, Να αναφέρετε παράδειγµα από την κάθε κατηγορία. 
31. Ποια κατηγορία βιταµινών στερούνται τα τρόφιµα που είναι γνωστά σαν 0% και 0%; 
32. Από τι εξαρτώνται οι απαιτήσεις σε βιταµίνες; 
33. Να αναφέρετε τα γενικά συµπτώµατα που οφείλονται σε βιταµινική ανεπάρκεια. 
34. Ποιος είναι ο ρόλος των ανόργανων στοιχείων στον ανθρώπινο οργανισµό; 
35. Ποιοι διαιτητικοί παράγοντες αυξάνουν την απορρόφηση του ασβεστίου στον οργανισµό; 
36. Γιατί στις δίαιτες προτείνουµε τροφές που είναι πλούσιες σε κάλιο; Να αναφέρετε µερικές από 

αυτές. 
37. Ποιες τροφές είναι πηγές σιδήρου; 
38. Τι γνωρίζετε για τις χηµικές δίαιτες; 
39. Πως θα πρέπει να τρέφεται κάποιος που θέλει να ακολουθεί ισορροπηµένο τρόπο διατροφής; 
40. Ποιες τροφές βοηθούν στην πρόληψη και αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της εµµηνόπαυσης; 
41. Ποιες τροφές και ποια ροφήµατα είναι ευεργετικά για την καταπολέµηση της κυτταρίτιδας; 
42. Τι είναι βασικός µεταβολισµός; 
43. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το βασικό µεταβολισµό; 
44. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το ύψος των θερµιδικών απαιτήσεων του ατόµου; 
45. Τι είναι ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος και πώς υπολογίζεται; 
46. Ποιοι είναι οι τρόποι µε τους οποίους υπολογίζεται ο βασικός µεταβολισµός; 
47. Ποια είδη τροφίµων περιλαµβάνει η µεσογειακή δίαιτα; 
48. Σε ποιες παθήσεις δρα προληπτικά η µεσογειακή δίαιτα; 
49. Ποιες είναι οι πιο συνηθισµένες διατροφικές ανεπάρκειες κατά την βρεφική ηλικία;  
50. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις διατροφικές διαταραχές που εµφανίζονται στην σχολική ηλικία. 
51. Ποιες οι διατροφικές απαιτήσεις στην εφηβική ηλικία και ποιες οι διατροφικές ανεπάρκειες αυτής 

της ηλικίας; 
52. Πώς χαρακτηρίζεται η παχυσαρκία της πρώτης παιδικής ηλικίας;  
53. Ποιες οι διατροφικές απαιτήσεις που πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη για τη σύνταξη διαιτολογίου για 

την παιδική ηλικία; 
54. Ποιες µέθοδοι ακολουθούνται για τη διαιτητική αντιµετώπιση της παιδικής και εφηβικής 

παχυσαρκίας; 
55. Ποιες αλλαγές γίνονται σε σχέση µε το κολλογόνο κατά το γήρας; 
56. Τι αποτέλεσµα έχει η πρόσληψη λίπους στη µακροβιότητα του ανθρώπου; 
57. Τι βλάβες προκαλούν τα υπεροξείδια στα κύτταρα; 
58. Ποιοι παράγοντες προδιαθέτουν σε παθολογικές καταστάσεις στους ενήλικους; Ποιες είναι οι 

παθολογικές αυτές καταστάσεις; Ποιες από τις λειτουργίες του ανθρώπου µειώνονται µε το γήρας; 
59. ∆ώστε τον ορισµό της «κακής διατροφής». 
60. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους παράγοντες που οδηγούν τους ενήλικες σε διατροφική ανεπάρκεια.  
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ΟΜΑ∆Α 3 
 

1. Να αναφέρετε βασικές διαφορές µετάλλων και αµετάλλων. 
2. Τι ονοµάζουµε οξέα και τι βάσεις; ∆ώστε από δύο παραδείγµατα σε κάθε κατηγορία των ενώσεων. 
3. Τι είναι PH ;(ορισµός) Πότε έχουµε ουδέτερο PH σε ένα διάλυµα.;Πώς µπορείτε να µετρήσετε την 

τιµή του PH; 
4. Να δώσετε τον ορισµό της οξείδωση και της υδρόλυσης. Μπορεί ένα διάλυµα άλατος να έχει PH 

αλκαλικό, πότε και γιατί; 
5. Να αναφέρετε τους τύπους των γαλακτωµάτων.Με ποιους τρόπους γίνεται η διάκρισή τους; 
6. Πώς γίνεται η ταξινόµηση των γαλακτοποιητών; 
7. Ποια βακτήρια κυρίως αναπτύσσονται στα καλλυντικά; 
8. Ποιες είναι οι πηγές µόλυνσης των καλλυντικών προϊόντων και τι προκαλούν; (επιγραµµατικά) 
9. Τι είναι τα αντιοξειδωτικά σώµατα και γιατί χρησιµοποιούνται; Ποια συνήθως χρησιµοποιούνται στα 

καλλυντικά προϊόντα; 
10. Ποια είναι τα βασικότερα συστατικά ενός καλλυντικού προϊόντος π.χ. κρέµας; Ποια ονοµάζουµε 

υδατική και ποια λιπαρή φάση; 
11. ∆ώστε τον ορισµό του καλλυντικού σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Ε.Ε. 
12. Ποιο είναι το φυσιολογικό PH του δέρµατος και πού οφείλεται; 
13. Πώς γίνεται η µέτρηση του PH του δέρµατος; 
14. Τι είναι τα AHA (Α – υδροξυοξέα) και πώς δρουν; 
15. Τι ονοµάζουµε Συστήµατα και τι φάση ενός συστήµατος; 
16. Πώς δρουν οι επιφανειακοενεργές ουσίες; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα. 
17. Πώς ταξινοµούνται οι επιφανειακοενεργές ουσίες ανάλογα µε τις τιµές HLB; 
18. ∆ώστε τους ορισµούς των παρακάτω λέξεων : γαλάκτωµα,αιώρηµα,αφρός, αεροζόλ. 
19. Τι γνωρίζετε για το Σχηµατισµό γαλακτωµάτων µε επιφανειακοενεργές ουσίες; 
20. Ποιες είναι οι αλλοιώσεις που µπορούν να γίνουν σε ένα καλλυντικό προϊόν; 
21. Τι εννοούµε µε τον όρο συντηρητικά και τι αντισηπτικά – απολυµαντικά – µικροβιοκτόνα; 
22. Ποια είδη µυκήτων µπορούν να βρεθούν στα καλλυντικά; 
23. Σε ποιες τιµές PH αναπτύσσονται οι µύκητες και σε ποιες τα βακτήρια; 
24. Τι γνωρίζεται για το σταφυλόκοκκο; Τι µέτρα θα πρέπει να λαµβάνονται προκειµένου να µη 

µολύνονται τα καλλυντικά από την έναρξη παρασκευής τους µέχρι και την διάθεσή τους στη 
κατανάλωση; 

25. Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένα συντηρητικό που θα χρησιµοποιηθεί σε ένα καλλυντικό προϊόν; 
Να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την δραστικότητα των συντηρητικών. 

26. Τι εννοούµε µε τον όρο «τάγγιση»; 
27. Πώς επιδρά στην τάγγιση το φως, η θερµοκρασία και το οξυγόνο; 
28. Τι ονοµάζουµε αναστροφή ενός γαλακτώµατος; 
29. Τι ονοµάζουµε µεσεπιφανειακή τάση; 
30. Πώς διακρίνονται τα κολλοειδή διαλύµατα; 
31. Ποιοι είναι οι βασικοί έλεγχοι που γίνονται στα καλλυντικά προϊόντα; 
32. Τι περιέχουν τα κρεγιόν; 
33. Για ποιους λόγους γίνεται η χρήση µάσκας προσώπου; 
34. Τι είναι οι υδροκολλοειδείς µάσκες; 
35. Πώς διακρίνονται οι µάσκες; 
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36. Τι γνωρίζετε για το οξείδιο του τιτανίου που προστίθεται σε αντηλιακή κρέµα ηµέρας προσώπου; 
37. ∆ώστε την παράσταση του φάσµατος της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και τη διάκριση σε 

περιοχές ανάλογα µε την επίδραση στο δέρµα. 
38. Ποιες κατηγορίες αντηλιακών προϊόντων γνωρίζετε; 
39. Ποια είναι τα κύρια συστατικά που περιέχει η αργιλώδεις µάσκα και τι γνωρίζετε γι΄ αυτά; 
40. Πού οφείλεται το µαύρισµα του δέρµατος; 
41. Τι είναι τα προϊόντα τεχνητού µαυρίσµατος και ποιος ο σωστός τρόπος χρήσης τους; 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α 4 
 

1. Να αναφέρετε επιγραµµατικά ποιες είναι οι στοιχειώδεις πρωτογενείς βλάβες του δέρµατος. 
2. Τι γνωρίζετε για τα λέπια και το εξάνθηµα; 
3. Τι ονοµάζουµε αλωπεκία και πώς θεραπεύεται; 
4. Τι ονοµάζουµε στρεπτοκοκκική επιδερµίτιδα και πώς θεραπεύεται; 
5. Πού οφείλεται ο έρπις ζωστήρ, ποια τα συµπτώµατά του και πώς θεραπεύεται; 
6. Τι γνωρίζετε για την ακµή και πώς θεραπεύεται; 
7. Τι είναι η ροδόχρους πιτυρίαση και τι είναι οι φακίδες; 
8. Τι ονοµάζουµε έκζεµα; 
9. Πού οφείλεται η ψώρα, ποιες βλάβες εµφανίζονται και πώς θεραπεύεται; 
 
 

ΟΜΑ∆Α 5 
 

1. Νόµος του Ohm (ορισµός, τύπος). 
2. Τι είναι η αντίσταση, τι η αγωγιµότητα και τι η ισχύς ηλεκτρικού ρεύµατος; ∆ώστε αντίστοιχα τις 

µονάδες µέτρησης στο σύστηµα C.G.S. 
3. Τι ονοµάζουµε φαραδικό και τι γαλβανικό ρεύµα; Εφαρµογές αυτών. 
4. Τι είναι το φαινόµενο της ηλεκτρόλυσης και πού βρίσκει εφαρµογή; 
5. Πώς πραγµατοποιείται µία ηλεκτρόλυση µε συνεχές ή εναλλασσόµενο ρεύµα; 
6. Ποιες είναι οι ιδιότητες και οι χρήσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας; 

 
 

ΟΜΑ∆Α 6 
1. Ποιες είναι οι κυριότερες ανεπιθύµητες ενέργειες των τοπικών αναισθητικών φαρµάκων όταν 

απορροφηθούν; 
2. Ποιες είναι οι κατηγορίες των αναλγητικών φαρµάκων; ∆ώστε από δύο παραδείγµατα σε κάθε 

περίπτωση. 
3. Να αναφέρετε περιληπτικά τον τρόπο δράσης των αιµοστατικών φαρµάκων. 
4. Πώς δρουν οι σουλφαµίδες; 
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5. Ποιες είναι οι κυριότερες αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούν οι πενικιλίνες; 
6. Πού χρησιµοποιούνται τα αντιµυκητισιακά αντιβιοτικά; 
7. Τι ιδιότητες πρέπει να έχει ένα καλό αντιµικροβιακό φάρµακο; 
8. Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες για αντισηψία και απολύµανση µε θέρµανση; 
9. Ποιες αλκοόλες χρησιµοποιούνται ως αντισηπτικά και µε ποιες µορφές; 
10. Πώς δρα αντισηπτικά το υπεροξείδιο του υδρογόνου; 
 
 

ΟΜΑ∆Α 7 
 
1. Ποια είναι η σχέση επιπέδου και άξονα κίνησης; 
2. Τι ονοµάζεται κινητική µονάδα; 
3. Ποια είναι τα είδη των κινήσεων που παρουσιάζουν τα κάτω άκρα κατά τη βάδιση; 
4. Ποιες κινήσεις εκτελούνται στην οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης και ποιο το εύρος τους; 
5. Κινήσεις τετρακέφαλου µυός τόσο στην άνω όσο και στην κάτω µοίρα του. 
6. Κινήσεις στερνοκλειδοµαστοειδούς µυός 
7. Εξηγήστε τις κινήσεις που εκτελεί η πύελος, καθώς και την έννοια του οσφυπυελικού ρυθµού. 
8. Αναπτύξτε  αναλυτικά την έκφυση και κατάφυση του µεγάλου γλουτιαίου µυός. 
9. Κινήσεις αναλυτικές του γαστροκνηµίου µυός. 
10. Έκφυση και κατάφυση τραπεζοειδούς µυός. 
11. Τι είναι η νόσος του THOMAS MORTON; 
12. Τι γνωρίζετε για την ανεπάρκεια της 1ης ακτίνας; 
13. Τι γνωρίζετε για τον άκαµπτο µέγα δάκτυλο και ποιες οι επιπτώσεις του; 
14. Τι εννοούµε στατική ισορροπία; 
15. Ποιοι είναι οι κοινοί κανόνες δεοντολογίας κάθε επαγγελµατία; 
16. Τι είναι η Ψυχολογία και ποιο το αντικείµενό της; 
17. Τι είναι προσωπικότητα; 
18. Νευρώσεις - Ψυχώσεις. 
19. Τι είναι νοηµοσύνη; 

 
 

ΟΜΑ∆Α 8 
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ξηρού δέρµατος; 
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του λιπαρού δέρµατος; 
3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του µικτού δέρµατος; 
4. Ποια υλικά χρησιµοποιούνται για απλό καθαρισµό; 
5. Τρόπος χρήσεως αιθέριων ελαίων. 
6. Τι µάσκα χρησιµοποιούµε σε ξηρό δέρµα; 
7. Ποιες είναι οι ιδιότητες της µάσκας που προορίζεται για λιπαρό δέρµα; 
8. Αναφερθείτε στις δοκιµασίες ανεκτικότητας (pats test) που πρέπει να γίνονται πριν από την 

εφαρµογή αιθέριων ελαίων, καθώς και τις δερµατικές αντιδράσεις (αλλεργίες) που δίνουν αυτά. 
9. Τι καλείται φρουτοθεραπεία και ποια η δοκιµασία εφαρµογής της στην Αισθητική; 
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10. Η ελαστίνη και το κολλαγόνο, µεγαλοµοριακές ενώσεις, είναι δυνατόν να διαπεράσουν τον ιστό 
του δέρµατος; Εάν ναι, µε ποιους τρόπους ή διαδικασίες ή µεθοδεύσεις; 

11. Ποιες µέθοδοι χρησιµοποιούνται για την ανάλυση - αναγνώριση του τύπου δέρµατος; 
12. Τι γνωρίζετε για τους σµηγµατογόνους αδένες; 
13. Τι είναι το γαλβανικό ρεύµα και πού το χρησιµοποιεί η αισθητικός; 
14. Τι είναι τα υψίσυχνα ρεύµατα και πού χρησιµοποιούνται στην Αισθητική; 
15. Περιγράψτε τη διαδικασία και τον τρόπο της ιοντοφόρεσης. 
16. Από τι αποτελείται η επιδερµίδα; 
17. Ποιες είναι οι απαιτήσεις του νεανικού δέρµατος; 
18. Αισθητικές φροντίδες λιπαρού δέρµατος. 
19. Αισθητικές φροντίδες ξηρού δέρµατος. 
20. Τι συστήνεται σε χαλαρωµένο δέρµα; 
21. Αισθητικές φροντίδες σε αφυδατωµένο δέρµα. 
22. Πώς παράγεται το όζον (Ο3) στα ατµόλουτρα προσώπου; 
23. Είδη ακµής. 
24. Ποια καλλυντικά σκευάσµατα θα χρησιµοποιούσατε σε γηρασµένο δέρµα και γιατί; 
25. Τι γνωρίζετε για τα βιολογικά peeling; 
26. Τι γνωρίζετε για τα χηµικά peeling; 
27. Περιγράψτε τη θεραπεία ακµής. 
28. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία µε δερµατολόγο και αν ναι, γιατί; 
29. Ποιοι παράγοντες ενέχονται για την αφυδάτωση του δέρµατος; 
30. Τι προβλήµατα προκαλεί το stress στο δέρµα; 

 
 

ΟΜΑ∆Α 9 
1. ∆ιορθώσεις σαγονιού µε f.d.t. 
2. ∆ιορθώσεις µύτης µε f.d.t. 
3. ∆ιορθώσεις µετώπου µε f.d.t. 
4. ∆ιορθώσεις µατιών µε καθοδικά βλέφαρα. 
5. ∆ιορθώσεις µατιών µε ανοδικά βλέφαρα. 
6. ∆ιόρθωση στρογγυλών µατιών. 
7. Απαραίτητα υλικά και εργαλεία για το µακιγιάζ του προσώπου. 
8. Ποια είναι τα σχήµατα προσώπων; 
9. Περιγράψτε την αλλαγή φύλου. 
10. Τι γνωρίζετε για τις φωτοσκιάσεις; 

 

ΟΜΑ∆Α 10 
1. Περιγράψτε ανατοµικά το άκρο πόδι. 
2. Ποιες είναι οι βασικές επιφάνειες βαδίσµατος; 
3. Ποιες είναι οι δυσµορφίες των κάτω άκρων; 
4. Τι είναι η πολυδακτυλία και πού οφείλεται; 
5. Τι είναι ο υπερφαλλαγγισµός; 
6. Τι είναι η συνδακτυλία; 
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7. Τι είναι η κοντοδακτυλία; 
8. Τι είναι η πλατυποδία; 
9. Τι γνωρίζετε για τη ρήξη του αχίλλειου τένοντα; 
10. Τι γνωρίζετε για τους κάλους του ταρσού και ποιες είναι οι επιδράσεις τους στο πόδι; 
11. Τι είναι το γαλβανικό ρεύµα; 
12. Πώς γίνεται ο ιονισµός; 
13. Τι είναι το φαραδικό ρεύµα; 
14. Πού χρησιµοποιείται το φαραδικό ρεύµα; 
15. Τι είναι το ρεύµα υψηλής συχνότητας; 
16. Πού χρησιµοποιούµε ρεύµα υψηλής συχνότητας και γιατί; 
17. Τι είναι οι υπέρηχοι και και ποιος ο τρόπος χρήσης τους; 
18. Τι γνωρίζετε για τις ακτίνες Χ; 
19. Τι είναι το λέιζερ; 
20. Σε ποιες θεραπείες έχει εφαρµογή το λέιζερ; 
21. Τι είναι µάλαξη;(ορισµός) 
22. Πώς επιδρά η µάλαξη στα διάφορα όργανα του σώµατος; 
23. Αντενδείξεις της µάλαξης. 
24. Σε ποιες περιοχές του σώµατος απαγορεύεται η µάλαξη; 
25. Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται η µάλαξη; 
26. Τι είναι το λεµφικό µασάζ;(ορισµός) 
27. Τι είναι το αντανακλαστικό µασάζ;(ορισµός) 
28. Ποιες αντενδείξεις και αντιδράσεις αντανακλαστικού µασάζ πέλµατος γνωρίζετε; 
29. Πώς γίνεται η θεραπεία µε αντανακλαστικό µασάζ; 
30. Τι είναι η υδροθεραπεία; 
31. Τι είναι η άνωση του νερού; 
32. Τι ονοµάζουµε αντίσταση του νερού; 
33. Ποιες είναι οι αντιδράσεις του οργανισµού στο ψυχρό και θερµό νερό; 
34. Ποια υδροθεραπευτικά µέσα γνωρίζετε; 
35. Τι είναι η υδροµάλαξη; 
36. Τι είναι η κινησιοθεραπεία;(ορισµός) 
37. Τι είναι η υδροκινησιοθεραπεία;(ορισµός) 
38. Με τη µέθοδο της κινησιοθεραπείας ποιες υποβοηθούµενες ασκήσεις γνωρίζετε; 
39. ∆ώστε µερικά ενδεικτικά προγράµµατα κινητοποιήσεως αρθρώσεων. 
40. Πώς και µε ποιους τρόπους αντιµετωπίζονται οι δυσµορφίες του πέλµατος; 
41. Τι εννοούµε προληπτική φυσιοθεραπεία; 
42. Πώς γίνεται η οργάνωση χώρου φυσιοθεραπείας; 
43. Να αναφέρετε συσκευές φυσιοθεραπείας που είναι απαραίτητες στην ειδικότητά σας. 
44. Τι ονοµάζουµε συνδετικό ιστό; 
45. Πώς επιδρά η µάλαξη στο συνδετικό ιστό; 
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ΟΜΑ∆Α 11 
1. Τι είναι η τρίχα; 
2. Από ποια µέρη αποτελείται η τρίχα; 
3. Τι είναι αποτρίχωση και από τι εξαρτάται ο χρόνος επανέκφυσης της τρίχας; 
4. Τι είναι η προσωρινή αποτρίχωση; 
5. Με ποιες µεθόδους γίνεται η αφαίρεση της ρίζας της τρίχας; 
6. Τι είναι οι αποτριχωτικές κρέµες, τι ουσίες περιέχουν και ποιες παρενέργειες έχουν; 
7. Τι είναι η χηµική αποτρίχωση; 
8. Ποια πρέπει να είναι η φροντίδα του δέρµατος µετά την αποτρίχωση; 
9. Να αναφέρετε πώς χρησιµοποιείται το ψυχρό κερί. 
10. Να αναφέρετε πώς χρησιµοποιείται το θερµό κερί. 
11. Ποια είναι τα συστατικά της χαλάουας; 
12. Να αναφέρετε τον τρόπο αποχρωµατισµού της τρίχας. 
13. Τι προϊόντα χρησιµοποιούµε για την µέθοδο τριβής; 
14. Ποιο προϊόν θα συστήσετε για προσωρινή αποτρίχωση µεγάλης χρονικής διάρκειας; 
15. Ποιο προϊόν θα συστήσετε για προσωρινή αποτρίχωση µικρής χρονικής διάρκειας; 
16. Τι προϊόντα χρησιµοποιούνται για τον αποχρωµατισµό στελέχους της τρίχας; 
17. Τι προβλήµατα δηµιουργούνται από τον αποχρωµατισµό στελέχους της τρίχας; 
18. Ποιο προϊόν έχει καλύτερα αποτελέσµατα:η χαλάουα, το κρύο κερί, το ζεστό κερί και γιατί; 
19. Να αναφέρετε τον κύκλο της τρίχας. 
20. Ποια είναι η χηµική σύνθεση της τρίχας; 

 

ΟΜΑ∆Α 12 
1. Να αναφέρετε τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την περιποίηση της παλάµης και του πέλµατος. 
2. Να αναφέρετε τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την περιποίηση των νυχιών. 
3. Να αναφέρετε εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την εξέταση της παλάµης, του πέλµατος και των 

ονύχων. 
4. Πόσες, κατά τη γνώµη σας, συσκευές είναι απαραίτητες στην περιποίηση της παλάµης, του 

πέλµατος και των ονύχων; 
5. Να αναφέρετε εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την περιποίηση της παλάµης, του πέλµατος και 

των ονύχων. 
6. Περιγράψτε τι ακριβώς είναι η σκλήρυνση της παλάµης και του πέλµατος. 
7. Να αναφέρετε τη µέθοδο αποµάκρυνσης των σκληρύνσεων παλάµης και πέλµατος. 
8. Τι είναι παρανυχίδα; 
9. Με ποιο τρόπο αποµακρύνονται οι παρανυχίδες; 
10. Τι είναι σκληρυντικό ονύχων; 
11. Τι εργαλεία χρησιµοποιούνται στην κοπή και τη λείανση των ονύχων; 
12. Πώς γίνεται η επίδεση των φθαρµένων και σπασµένων ονύχων; 
13. Περιγράψτε την αποµάκρυνση κάλων επί των δακτύλων. 
14. Πού οφείλεται η εισαγωγή ονύχων στο δέρµα; 
15. Να αναφέρετε τη µέθοδο εξαγωγής ονύχων που µπήκαν στο δέρµα. 
16. Κανόνες υγιεινής τόσο στην περιποίηση, όσο και στις µικροεπεµβάσεις στο µανικιούρ και 

πεντικιούρ. 
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17. Πόσους και ποιους τρόπους προσθετικής ονύχων  γνωρίζετε; 
18. Περιγράψτε πώς γίνεται η προσθετική ονύχων µε ακρυλικό. 
19. Περιγράψτε πώς γίνεται η προσθετική ονύχων µε µετάξι. 
20. Περιγράψτε πώς γίνεται η προσθετική ονύχων µε gel και λυχνία. 
21. Υπάρχουν αντενδείξεις στην προσθετική ονύχων  και ποιες; 
22. Τι είναι ορθονυξία ;(ορισµός) 
23. Ενδείξεις και αντενδείξεις ορθονυξίας. 
24. Να αναφέρετε µορφολογίες εµπεπαρµένων ονύχων. 
25. Ποια είναι τα φυσικά φαινόµενα που χρησιµοποιούνται στην ορθονυξία; 
26. Τι γνωρίζετε για την παθητική πόρπη; 
27. Τι γνωρίζετε για την ενεργητική πόρπη; 
28. Να αναφέρετε διαφορετικές τεχνικές για την αποκατάσταση του ποδός. 
29. Τι είναι µάλαξη ;(ορισµός) 
30. Πώς γίνεται η µετεγχειρητική αποκατάσταση; 
31. Ποιες είναι οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνει ο αισθητικός - ποδολόγος στον ασθενή; 
32. Πώς εξετάζουµε τη σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη και τα κάτω άκρα; 
33. Πώς γίνεται η εξέταση του βαδίσµατος και του υποδήµατος; 
34. Τι είναι το ποδοσκόπιο; 
35. Πώς γίνεται η εξέταση µε ποδοσκόπιο; 
36. Τι είναι οι ποδογραφίες; 
37. Πού µας εξυπηρετεί η ακτινολογική εξέταση του ποδιού; 
38. Τι είναι το βλεσσόν γόνατο; 
39. Τι είναι το ραιβόν γόνατο; 
40. Τι είναι το υπερεκτατικό γόνατο; 
41. Τι είναι η σκολίωση; 
42. Πώς εξετάζεται η σκολίωση; 
43. Ποιες ανισότητες µήκους των κάτω άκρων γνωρίζετε; 
44. Ποιες οι επιπτώσεις των ανισοτήτων µήκους των κάτω άκρων; 
45. Πώς γίνεται η αποκατάσταση των ρευµατοειδών παθήσεων; 
46. Πώς γίνεται η αποκατάσταση των νευρολογικών παθήσεων; 
47. Πώς επιδρά στη σπονδυλική στήλη η πάθηση του ποδιού; 
48. Πώς επιδρά η µάλαξη στην αποκατάσταση του ποδιού; 
49. Να αναφέρετε τεχνικές µάλαξης. 
50. Τι ονοµάζουµε αιώρηση λεκάνης; 
 
 

ΟΜΑ∆Α 13 
1. ∆ώστε τον ορισµό του µάρκετινγκ. 
2. Έννοια και ορισµός της αγοράς. 
3. Έννοια του προϊόντος. 
4. Περιγράψτε τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. 
5. Ποια είναι τα αγαθά εξυπηρέτησης και ποια τα σηµαντικά; 
6. Μέθοδοι προβολής και προώθησης ενός προϊόντος. 
7. Ποιος είναι ο ρόλος των δηµοσίων σχέσεων σε µια επιχείρηση; 
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8. Πώς καθορίζεται η τιµή του προϊόντος; 
9. Τι καλείται τµηµατοποίηση της αγοράς; 
10. Πώς επιλέγεται η αγορά - στόχος; 
 
 

ΟΜΑ∆Α 14 
1. Να αναφέρετε ποια πρέπει να είναι η υγιεινή στο χώρο εργασίας. 
2. Από ποιον κρατικό φορέα ελέγχεται η υγιεινή στο χώρο εργασίας; 
3. Τι χρειάζεται για την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (αισθητικής ποδολογίας); 
4. Ποια πρέπει να είναι η σχέση ποδιάτρου - ποδολόγου µε τον ασθενή και τον ιατρό; 
5. Πώς πρέπει να είναι το επαγγελµατικό περιβάλλον του ποδολόγου; 
6. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στην άσκηση ιατρικής και την άσκηση παραϊατρικών 

επαγγελµάτων; Τι ορίζει η ελληνική νοµοθεσία; 
7. Ποια η επαγγελµατική διαφορά του ποδιάτρου - ποδολόγου ανάµεσα στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό; 
8. Πού µπορεί να απασχοληθεί στην Ελλάδα ο ποδίατρος - ποδολόγος;  

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


