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1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 
       1.1    Ο κάτοχος του διπλώµατος της ειδικότητας Ειδικός Εφαρµογών Αισθητικής έχει τη 

δυνατότητα να εργασθεί εξαρτηµένα  στους εξής τοµείς: 
       Στο δηµόσιο Τοµέα ή στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα εκεί όπου είναι θεσµοθετηµένες οργανικές 

θέσεις της ειδικότητας του. 
♦ Στον ιδιωτικό Τοµέα: σε οργανωµένο Ινστιτούτο Αισθητικής ή σε µεγάλα κέντρα Αισθητικής  
στην περιποίηση προσώπου, µασάζ σώµατος Αποτρίχωσης και αισθητικής άκρων 
♦ Με τη χρησιµοποίηση κοσµητικών προϊόντων για τη περιποίηση προσώπου και σώµατος. 
♦ Με τη τεχνική του µακιγιάζ ( Αισθητικού ) 
♦ Υπάλληλος στη διεύθυνση καταστήµατος καλλυντικών ή τµήµατος. 
♦ Βοηθός σε χηµικά εργαστήρια καλλυντικών. 
♦ Σε καταστήµατα ή αντιπροσωπείες πωλήσεως µηχανηµάτων αισθητικής 
♦ Βοηθός σε Γυµναστήρια 

 

1.2  Επαγγελµατικά Καθήκοντα  

[Ανάπτυξη του πεδίου εφαρµογής της δραστηριότητας – δράσης]. 

 Τα καθήκοντα του Ειδικού Εφαρµογών Αισθητικής  

Να γνωρίζει και να εκτελεί: 
♦ Έλεγχο λειτουργίας µηχανηµάτων. 
♦ Ατµόλουτρο µε παροχή όζοντος 
♦ Υψισύχνων 
♦ Συσκευή γαλβανικού ρεύµατος 
♦ Συσκευή φαραδικού ρεύµατος 
♦ Συσκευή κεριού 
♦ Συσκευή Saouna 
♦ Συσκευή κλίβανου αποστείρωσης 

 
2.  Αποστείρωση εργαλείων- µηχανηµάτων 
Να γνωρίζει και να εκτελεί: 

♦ Αποστείρωση µε θερµότητα 
♦ Υγρή -ξηρή   
♦ Ακτίνες UV 

 
3.∆ιοικητική υποστήριξη εργαστηρίου 

♦ Να γνωρίζει και να εκτελεί: 
♦ Καθορισµό συνεντεύξεων και υποστήριξη διαδικασιών πληρωµής των εργασιών 
♦ ∆ηµιουργία και ενηµέρωση κάρτα πελάτη 
♦ ∆ιατήρηση αρχείου πελατών 
♦ ∆ιατήρηση αρχείου αισθητικών πράξεων 
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♦ ∆ιακίνηση αναλώσιµων υλικών και καλλυντικών και παρακολούθηση αποθήκης 
♦ Έρευνα αγοράς καλλυντικών και αναλωσίµων 
♦ Έρευνα αγοράς συσκευών  
♦ Κοστολόγηση προϊόντων 
♦ ∆ιαφηµιστική προβολή εργαστηρίου 
♦ Επίλυση επιχειρηµατικών προβληµάτων  

 
4.Προετοιµασία πελάτη 

♦ Ιστορικό πελάτη 
♦ Τοποθέτηση πελάτη 

 
5.Αισθητικές πράξεις 
Να γνωρίζει και να εκτελεί: 

♦ Αναγνώριση τύπου δέρµατος 
♦  Ντεµακιγιάζ –Απλό-Βαθύ καθαρισµό 
♦ Αισθητικές φροντίδες για κάθε τύπο δέρµατος µε χρήση καλλυντικών    προϊόντων 
♦ Ηρεµιστική µάλαξη προσώπου – σώµατος 
♦ Τοποθέτηση - αφαίρεση µασκών 
♦ Peeling  τριβής ή γκοµάζ 
♦ Αποτρίχωση µε ζεστό – κρύο κερί  
♦ Μακιγιάζ 
♦ Αισθητική κάτω άκρων (µανικιούρ-πεντικιούρ-ονυχοπροσθετική) 
♦ Μόνιµο µακιγιάζ 
♦ Απλά γυµναστικά προγράµµατα 
♦ Πρώτες βοήθειες  

    
  6 Πώληση καλλυντικών µε ουδέτερα συστατικά-είδη µακιγιάζ –αρώµατα 
     Να γνωρίζει: 

♦ Είδη καλλυντικών 
♦ Αντιδράσεις καλλυντικών 
♦ Είδη αρωµάτων 
♦ Είδη µακιγιάζ   

 
7.Κανόνες Συµπεριφοράς  
Να γνωρίζει: 

♦ Καθήκοντα και υποχρεώσεις αποφοίτου ΙΕΚ 
♦ ∆ηµόσιες σχέσεις 
♦ Ψυχολογία 
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2.  Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
2.1  Περιγραφή  Γενικών  Γνώσεων  και  ∆εξιοτήτων  
 

    Ο/Η Κάτοχος διπλώµατος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Ειδικός Εφαρµογών Αισθητικής»  έχει πιστοποιήσει τις 
γνώσεις δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις που τον/την καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτηµένη 
εργασία ως υπάλληλος.  

    Για την οργάνωση της θέσεως εργασίας, τον προγραµµατισµό και έλεγχο της σωστής εκτέλεσης της 
εργασίας υπό την εποπτεία αποφοίτου ΤΕΙ, Πανεπιστηµίου, την καλή συνεργασία µε τους πελάτες και τους 
συνεργάτες τη σωστή οργάνωση του Ινστιτούτου, τη σωστή επικοινωνία, την τήρηση των Βασικών αρχών 
Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ταυτόχρονα µε την προστασία του περιβάλλοντος, ο κάτοχος της θέσης 
πρέπει να γνωρίζει: 

♦ Την ύπαρξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής. 
♦ Την διαδικασία και τις µεθόδους Οργάνωσης & Εξοπλισµού ΙνστιτούτουΑισθητικής. 
♦ Την τεχνική επικοινωνίας µε τους πελάτες και τους ανώτερους και κατώτερους συνεργάτες. 
♦  Την Υγιεινή και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους για την πλήρη µικροβιακή   αποµάκρυνση και 
ασφάλεια των πελατών. 
♦ Την Επαγγελµατική ∆εοντολογία και την Προσωπική Ποιότητα για την καλλίτερη συνεργασία. 
♦ Την Ανατοµία και Φυσιολογία του Ανθρωπίνου Σώµατος, για την καλή εφαρµογή του µασάζ Προσώπου, 
σώµατος    
♦ Την ∆ερµατολογία και αντιδράσεις δέρµατος για την αναγνώριση και περιποίηση των διαφόρων τύπων 
του δέρµατος και το µόνιµο µακιγιάζ.                    
♦ Στοιχεία Χηµείας Κοσµητολογίας  για την γνώση των καλλυντικών και την βοήθεια παρασκευής αυτών 
♦ Ιστολογία και στάδια της τρίχας για την καλή εµπέδωση και πράξη της αποτρίχωσης 
♦ Υγεία και Ασθένειες των ονύχων για την αισθητική των άκρων  
♦ Χρωµατολογία και µίξη χρωµάτων για την εφαρµογή του µακιγιάζ απλού και µόνιµου και της 
χρωµατοθεραπείας 

 

 

 2.2 Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων.  

 
1.     Ο/Η Ειδικός Εφαρµογών Αισθητικής και Αισθητικής άκρων  όπως και κάθε επαγγελµατίας 

κάτοχος τίτλου εξειδικευµένων γνώσεων άσκησης της εργασίας του , έχει εκπαιδευτεί σε θέµατα 
που υπόκεινται σε αλλαγές µε την εξέλιξη του επαγγέλµατος όπως π.χ. τα καλλυντικά τα είδη του 
µακιγιάζ κ.ο.κ. 

      
Ως θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης τα οποία θεµελιώνουν εξειδικευµένες γνώσεις και 

δεν αλλάζουν µε την εξέλιξη του επαγγέλµατος µπορούµε να αναφέρουµε: 
♦ Την Ανατοµία και Φυσιολογία του Ανθρωπίνου σώµατος 
♦ Την ∆ερµατολογία και Νοσολογία 
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♦ Τα Στοιχεία Χηµείας-Κοσµητολογίας 
♦ ∆ιαιτολογία  
♦ Πρώτες Βοήθειες 
♦ Μίξης Χρωµάτων 
♦ Επαγγελµατική δεοντολογία-Ψυχολογία 
♦ Ορολογία ξένων γλωσσών 
♦ Υγιεινή και Ασφάλεια εργασιακού χώρου  

  
2.3  Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων. 

 

      Οι εξελίξεις στην Ιατρική αλλά και σε όλους τους τοµείς τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαίες, κατ` επέκταση 
λοιπόν και στην Αισθητική  υπάρχουν οι ανάλογες εξελίξεις. Οι τεχνολογικές εξελίξεις παρουσιάζουν το ίδιο 
φαινόµενο σε όλους τους τοµείς εφαρµογής της αισθητικής. 

♦ Ειδικά θέµατα Φυσικής. Υψηλότερες συχνότητες ρευµάτων, Laser, υπέρηχοι και διάφορα άλλα 
µηχανήµατα καθηµερινά κατακλύζουν το χώρο της Αισθητικής.  
♦ Χηµεία Κοσµητολογία. Στην Κοσµητολογία, καθηµερινά οι χηµικοί κοσµητολόγοι κατακλύζονται από 
καινούργιες πρώτες ύλες παρασκευής διαφόρων καλλυντικών για θεραπείες προσώπου και σώµατος. 
♦ Η Αισθητική λόγω των προαναφερόµενων Αλλαγών ρυθµίζει τις θεραπείες του προσώπου και του 
σώµατος ανάλογα . 
♦ Στην Αισθητική των άκρων τακτικά τα υλικά βελτιώνονται και αλλάζουν οι τεχνικές και η εφαρµογή των 
υλικών αυτών. 
♦ Το Μακιγιάζ ακολουθεί τη µόδα και συνεχώς αλλάζει . 
♦ Η αποτρίχωση ακολουθεί τις εξελίξεις στις  καινούργιες πρώτες ύλες, και µεθόδους. 
♦ Η Γυµναστική ως γνωστόν ακολουθεί και αυτή την εξέλιξη. π.χ. AEROBIC k.o.k.  
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Εφαρµογών Αισθητικής 

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. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
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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 Ειδικός Εφαρµογών Αισθητικής 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. 

 
Α. Γενικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες  

 

1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ 

Η ανατοµία περιγράφει την κατασκευή του ανθρωπίνου σώµατος και των διαφόρων µερών του. Σκοπός του 
µαθήµατος είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές την εσωτερική κατασκευή του ανθρωπίνου σώµατος και την 
περιγραφή της επιφάνειας του σώµατος, γιατί η γνώση είναι απαραίτητη για την κατανόηση και καλή εφαρµογή 
της κύριας απασχόλησής τους. 

 

2.ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Η Φυσιολογία εξετάζει όλες τις σωστές λειτουργίες των οργάνων του ανθρώπινου σώµατος, όπως λειτουργία των 
κυττάρων, των ιστών, των οργανικών συστηµάτων, και τον τρόπο που καθένα από αυτά συµµετέχει στις 
οργανικές λειτουργίες, και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη γνώσης των σπουδαστών και την καλύτερη 
κατανόηση του αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθούν.     

        

3.ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Παρέχονται βασικές γνώσεις νοσολογίας, ούτως ώστε να καταστεί ο σπουδαστής ικανός να γνωρίζει τις διάφορες 
παθήσεις του οργανισµού, καθώς και το συσχετισµό υγείας και διατροφής. Επίσης, καθώς είναι γνώστης του 
αντικειµένου αυτού, θα µπορεί να προφυλαχτεί και να προφυλάξει την πελατεία του από επικίνδυνες  νόσους που 
κυκλοφορούν στον αιώνα µας.  

         

4. ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
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Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις της ιστολογίας του 
δέρµατος, των εξαρτηµάτων αυτού, τις στοιχειώδεις ασθένειες του δέρµατος, σε συσχετισµό µε την ειδικότητα της 
Αισθητικής, και γενικές γνώσεις για τις δερµατοπάθειες που συναντά η Αισθητικός κατά την άσκηση του 
επαγγέλµατός της. Γι’ αυτό, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, είναι αναγκαία και η προβολή ειδικών slides. 

         

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Το µάθηµα έχει θεωρητική διδασκαλία. Στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις βασικές 
γνώσεις της χηµείας και τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή και τη σύσταση των 
καλλυντικών, καθώς και τις επιδράσεις αυτών στο δέρµα. 

 

6.ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Με τη διδασκαλία των ειδικών θεµάτων Φυσικής οι σπουδαστές έρχονται σ` επαφή µε το ηλεκτρικό ρεύµα, τα είδη 
ρευµάτων, καθώς και µε άλλες µορφές ρευµάτων, που είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλµατός τους, 
ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εξοικείωση προς τους τύπους και τις ποικίλες χρήσεις αυτών, καθώς και µε την 
επαφή των ηλεκτρικών συσκευών που θα µεταχειριστούν. 

         

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ –ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Το µάθηµα αυτό δίνει στους σπουδαστές τη γνώση της δεοντολογίας που πρέπει να διέπει κάθε σωστό 
επαγγελµατία. Η υγιής κοινωνία έχει ανάγκη από ψυχικά υγιείς ανθρώπους, για να οικοδοµήσουν το 
κύτταρό της, την οικογένεια. Η ψυχολογία µπορεί να το επιτύχει αυτό και να βοηθήσει τους σπουδαστές 
να εξελιχθούν. Θα µάθουν τον εσωτερικό κόσµο του ανθρώπου, τη σωστή  επικοινωνία µε τους πελάτες 
και τους συναδέλφους, καθώς και τη σωστή τοποθέτησή τους απέναντι στο επάγγελµά τους και τους 
πελάτες τους.  
 
8.∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ 

Οι σπουδαστές θα µάθουν τα θρεπτικά συστατικά που υπάρχουν στην τροφή µας και το σωστό τρόπο 
διατροφής, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία των οργάνων του σώµατος και τη 
διατήρηση της καλής υγείας. 
 
9. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

 Οι σπουδαστές µπορούν να αποκτήσουν την έννοια της σχέσης Αισθητικής και Ιατρικής επιστήµης και τις 
κατευθυντήριες γραµµές που διέπουν τη συµπεριφορά τους, καθώς και την απαραίτητη γνώση και ικανότητα 
συνεργασίας µε ιατρικές ειδικότητες . 
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10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ- MARKETING 

Στόχος του µαθήµατος είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές την καλή οργάνωση του καταστήµατος και τις 
λειτουργίες και χρησιµότητες του marketing, για να πετύχουν τους στόχους της επιχείρησης, γιατί σε µία 
οργανωµένη επιχείρηση  το marketing βοηθά στη σωστή εφαρµογή των επιχειρηµατικών 
προγραµµάτων και στην ανάπτυξή της.  
 
11. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Τα ατυχήµατα στον εργασιακό χώρο πάντα συµβαίνουν. Με το µάθηµα αυτό  οι σπουδαστές θα µάθουν να 
αντιµετωπίζουν τους τραυµατισµούς ή ό,τι άλλο συµβεί που χρειάζεται τις πρώτες βοήθειες που πολλές φορές 
σώζουν ζωές, αλλά είναι χρήσιµο και στην ιδιωτική τους ζωή. Επίσης, θα δώσει στους σπουδαστές τις γνώσεις 
για τον εξοπλισµό και την υγιεινή του εργασιακού χώρου, την πρόληψη των ατυχηµάτων, καθώς και τη γνώση των 
επαγγελµατικών ασθενειών. 

 

Β. Ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες 

 

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ 

Στόχος του µαθήµατος είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές ό,τι χρήσιµο έχει  κυκλοφορήσει για το 
επάγγελµά τους, µετά τη σύνταξη του προγράµµατος, και βοηθά στην καλύτερη ενηµέρωση και 
κατάρτισή τους. 
 
2. ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 

Είναι µέθοδοι οι οποίες αναφέρονται στην εποχή του Ιπποκράτη και είναι πολύ χρήσιµες στη σηµερινή εποχή του 
άγχους. Θα βοηθήσουν τους σπουδαστές στην εφαρµογή της Ευεξίας και της Χαλάρωσης, καθώς και στις 
θεραπείες κυτταρίτιδας. Η Ελλάδα έχει κατακλυστεί από κέντρα ευεξίας και χαλάρωσης.  

          

3. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Πρόκειται για το κύριο µάθηµα της ειδικότητας, µε το οποίο οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τους τύπους των 
διαφόρων δερµάτων και τις διάφορες θεραπείες προσώπου και σώµατος, για να ασκούν σωστά την τέχνη τους, 
βάσει των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων, τα καλλυντικά περιποίησης του προσώπου και σώµατος, τη σειρά 
τοποθέτησής τους και τις ευεργετικές ιδιότητές τους. 
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4. ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Είναι απαραίτητη η γνώση των χρωµάτων και η σύνθεση αυτών για το µακιγιάζ και τη 
χρωµατοθεραπεία. 
 
5. ΜΑΚΙΓΙΑΖ  

Με τη θεωρία του µαθήµατος αυτού οι σπουδαστές θα µάθουν την ιστορία του µακιγιάζ όλων των εποχών. Στόχος 
του µαθήµατος είναι η µορφολογική µελέτη ενός προσώπου και οι διορθώσεις που µπορούν να γίνουν, ώστε να 
δοθεί η καλύτερη εµφάνιση, καθώς και η πληροφόρηση για τους τρόπους και τα µέσα µε τα οποία επιτυγχάνεται 
το µακιγιάζ, ώστε να τονίζεται ο τύπος και η προσωπικότητα σε σχέση µε την εποχή, τη µόδα, τα άτοµα. 

 

6.ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ  

Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν ένα βασικό εξάρτηµα του δέρµατος, που είναι η τρίχα, τη χρησιµότητά της, τις 
ασθένειές της, καθώς και τους τρόπους απαλλαγής µε διάφορα σκευάσµατα, προσωρινά, και µε ηλεκτρικό ρεύµα, 
µόνιµα, του περιττού τριχώµατος, από σηµεία του σώµατος που είναι ανεπιθύµητο. 

 

7.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΝΥΧΙΩΝ 

Οι σπουδαστές αποκτούν τις γνώσεις που χρειάζονται για να καταστούν ικανοί ν’ αποκαθιστούν και να διατηρούν 
την υγεία στα νύχια ποδιών και χεριών. Επίσης, να µάθουν την προσθετική νυχιών για καλαισθητικούς λόγους και 
για λόγους υγιεινής. 

 

8.ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

Οι σπουδαστές θα µάθουν την ιστορία της γυµναστικής, τους σκοπούς της, την ασφάλεια των ασκήσεων, τα 
διάφορα είδη γυµναστικής, το σωστό τρόπο αναπνοής, τους σωµατικούς µύες, τα όργανα γυµναστικής και τα 
προγράµµατα καταπολέµησης παχυσαρκίας και κυτταρίτιδας. 

         

9.ΤΑΤΟΟ ΜΕ ΧΕΝΑ  

Μάθηµα ειδικότητας για τη γνώση και εφαρµογή στο πρόσωπο και το σώµα διακοσµητικού ΤΑΤΟΟ µε φυσική 
χένα.               

 

 

.
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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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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα 
παρακάτω: 

 

Για την αισθητική 

 

1. Εργαστηριακή ποδιά 
2. Κορδέλα   µαλλιών 
3. Τσιµπιδάκι φρυδιών 
4. Σφουγγαράκια   
5. Μπατονέτες 
6. Βαµβάκι                  

 

Για το µακιγιάζ 

 

1. Μαke-up  stick 
2. Σκιές µατιών 
3. Μολύβια µατιών –φρυδιών-χειλιών 
4. Προϊόντα καλυπτικά 
5. Ρουζ 
6. Κραγιόν  
7. Πινέλα 
 

 

Για την αισθητική άκρων 

 

1. Λίµες  
2. Ψαλιδάκι 
3. Κόφτες -πενσάκια 
4. Ξυλάκια 
5. Βούρτσες 
6. Λειαντικά ( buffer ) 
7. Mανόν 
8. Μπολ 
9. ∆ιάφορα πινέλα  
10. Αφαιρετικό επωνυχίων  (cuticle-oil) και λάδι επωνυχίων 
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Για την αποτρίχωση 

 

1. Βελόνα ριζικής αποτρίχωσης 
2. Ρολέτα µε κερί αποτρίχωσης 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για πέντε (5) ώρες. 
 

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

της ειδικότητας Ειδικός Εφαρµογών Αισθητικής, 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. 

 

Αισθητική προσώπου  

Η εξέταση προσώπου αφορά:  

    

 1. Απλό καθαρισµό προσώπου    (démaquillage ) 

 2. Τη γνώση λήψης ιστορικού πελάτη 

 3. Τη διάγνωση δέρµατος 

 4. Το βαθύ καθαρισµό 

 5. Το πήλινγκ  (peeling)  

 6. Την τοποθέτηση µάσκας 

 7. Την εξαγωγή της µάσκας 

 8. Τη χρησιµοποίηση των συσκευών αισθητικής προσώπου 

 ( Ατµόλουτρο- συσκευή υψισύχνων- συσκευή ιοντοφόρεσης – συσκευή ενεργοποίησης µυών) 
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Αισθητική  σώµατος 

Η εξέταση σώµατος αφορά: 

 

1.  ∆ιάγνωση Κυτταρίτιδας 

2.  Μάλαξη ηρεµιστική µε αιθέρια έλαια 

3.  Μάλαξη σώµατος παχυσαρκίας-κυτταρίτιδας και SPA 

4.  Τη χρησιµοποίηση συσκευών ενεργοποίησης των µυών 

       

Μακιγιάζ 

Η εξέταση του µακιγιάζ αφορά: 

  

1. ∆ιορθωτικό µακιγιάζ µε φωτοσκιάσεις 
2. Πρωινό  µακιγιάζ 
3. Απογευµατινό µακιγιάζ 
4. Βραδινό µακιγιάζ 
5. Μακιγιάζ νύφης 
6. Σουρεαλιστικό µακιγιάζ   
 

Αποτρίχωση, απλή και ριζική 

 Η εξέταση αποτρίχωσης απλής και ριζικής αφορά: 

 

1. Σωστή τοποθέτηση πελάτισσας ανάλογα µε την περιοχή που θ` αποτριχωθεί 
2. Χρήση ψυχρού-ζεστού κεριού 
3. Ριζική αποτρίχωση 

 

Αισθητική  άκρων 

Η εξέταση αισθητικής άκρων  αφορά 

 

1. Μανικιούρ- Πεντικιούρ  
2. Προσθετική ψεύτικων νυχιών   
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

ΟΜΑ∆Α  Α 
 

1. Τι είναι κύτταρο;  
2. Ποια είναι η σύνθεση του κυττάρου;    
3. Ποιες είναι οι λειτουργίες της κυτταρικής µεµβράνης;  
4. Τι είναι οι δερµατικοί µύες και σε τι χρησιµεύουν ;   
5. Να περιγράψετε το οστό της ωµοπλάτης. 
6. Από ποια µέρη αποτελείται ένας µυς; Αναλύστε.  
7. Ποια είναι τα έµµορφα συστατικά του αίµατος και ποια είναι η λειτουργία τους;   
8. Tι γνωρίζετε για το λείο και το γραµµωτό µυικό ιστό; Αναλύστε και δώστε ένα παράδειγµα για κάθε τύπο. 
9. Τι είναι το εξωκυττάριο υγρό και ποια είναι η σύστασή του ; 
10. Να περιγράψετε την κατασκευή της σπονδυλικής στήλης.  
11. Να περιγράψετε το αρτηριακό σύστηµα της µεγάλης κυκλοφορίας.     
12. Τι είναι η παρωνυχία; Να δοθεί ο ορισµός. 
13. Ποια είναι τα µέρη του νυχιού και ποια η χηµική του σύσταση; 
14. Τι είναι η υπερτροφία των νυχιών και πού οφείλεται;       
15. Τι είναι η ονυχοµυκητίαση και πού οφείλεται;     
16. Ποιες είναι οι αλλοιώσεις στο χρώµα των νυχιών;    
17. Ποιες είναι οι στιβάδες της επιδερµίδας (από µέσα προς τα έξω); Να τις παρουσιάσετε αναλυτικά.    
18. Τι γνωρίζετε για τον κύκλο ζωής της τρίχας; 
19. Τι είναι οι σπίλοι;      
20. Τι γνωρίζετε για τους σµηγµατογόνους αδένες;    
21. Τι γνωρίζετε για τους ιδρωτοποιούς αδένες;   
22. Παρουσιάστε αναλυτικά τις στοιχειώδεις βλάβες του δέρµατος.      
23. Ποιοι εξωγενείς παράγοντες επιδρούν στο δέρµα και µε ποιον τρόπο το επηρεάζουν ; (Αναλύστε).   
24. Τι γνωρίζετε για τη σµηγµατορροϊκή δερµατίτιδα ;    
25. Τι είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος; Ποιος ο ορισµός και ο συµβολισµός αυτής; 
26. Τι ορίζουµε ως τάση του ηλεκτρικού ρεύµατος και πώς τη συµβολίζουµε;  
27. Τι καλείται αντίσταση του ηλεκτρικού ρεύµατος; Ποιος ο ορισµός και ο συµβολισµός της; 
28. Τι είναι το γαλβανικό ρεύµα και ποιες οι εφαρµογές του στην αισθητική;  
29. Τι είναι το υψίσυχνο ρεύµα και ποιες οι εφαρµογές του στην αισθητική;       
30. Ποιες είναι οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις χρήσης του γαλβανικού ρεύµατος;    
31. Τι καλείται ισχύς του ηλεκτρικού ρεύµατος  και πώς καθορίζεται στο συνεχές ρεύµα; Αναγράψετε τον τύπο.  
32. Ποια είναι τα αποτελέσµατα των υπέρυθρων ακτινοβολιών, ποιες οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις της χρήσης 

τους;  
33. Τι είναι οι ενέσεις κολλαγόνου, η λιποαναρρόφηση, οι ενέσεις σιλικόνης; Ποια ιατρική ειδικότητα ασχολείται 

µε αυτού του είδους τις θεραπείες;   
34. Με ποιες ιατρικές ειδικότητες επιβάλλεται να έχει άµεση σχέση η αισθητική ; Κάντε µια συνοπτική 

παρουσίαση. 
35. Τι είναι η µεγαλοµαστία και ποιοι παράγοντες καθορίζουν το είδος της επέµβασης που πρέπει να γίνει; 
36. Ποιες είναι οι κύριες αντενδείξεις της επέµβασης της λιποαναρρόφησης;  
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37. Ποιες είναι οι συχνότερες αισθητικές επεµβάσεις που γίνονται στο πρόσωπο; Να τις αναφέρετε 
ονοµαστικά.  

38. Ποια είναι τα κλινικά, ορµονικά και παθολογοανατοµικά χαρακτηριστικά του συνδρόµου των πολυκυστικών 
ωοθηκών; 

39. Ποιες είναι οι θρεπτικές ουσίες των τροφών και ποια είναι τα προϊόντα της πέψης τους;  
40. Να περιγράψετε αναλυτικά τις αισθήσεις του δέρµατος. 
41. Πώς γίνεται η λειτουργία της εισπνοής και της εκπνοής; 
42. Ποιες είναι οι ιδιότητες των γραµµωτών µυικών ινών και τι είναι µυικός τόνος; 
43. Ποιες είναι οι ορµόνες του θυρεοειδή και ποια είναι η δράση τους;  
44. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες οργανικές και ανόργανες ουσίες που περιέχονται στα ούρα ; 
45. Από τι αποτελείται το αίµα και ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του; 
46. Να περιγράψετε τη µεγάλη και τη µικρή κυκλοφορία του αίµατος.  
47. Τι είναι ο δικτυωτός σχηµατισµός και ποια είναι η δράση του; 
48. Να αναφέρετε τις ασθένειες που οφείλονται σε έλλειψη βιταµινών.  
49. Τι είναι η παχυσαρκία και ποιοι κίνδυνοι για την υγεία σχετίζονται µε αυτή; 
50. Τι είναι η αρτηριοσκλήρωση και ποιοι είναι οι παράγοντες που την προκαλούν; 
51. Ποια είναι η κλινική εικόνα του πεπτικού έλκους; 
52. Να περιγράψετε το σύνδροµο του ευερέθιστου εντέρου. 
53. Ποια είναι η αιτιολογία της κίρρωσης του ήπατος; 
54. Ποια είναι η κλινική εικόνα του σακχαρώδη διαβήτη; 
55. Ποια είναι η κλινική εικόνα της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας; 
56. Πώς επηρεάζει η συγκέντρωση του συντηρητικού τη δραστικότητά του; 
57. Τι είναι η υδροφιλική –λιποφιλική ισορροπία (HLB); 
58. Ποιες ιδιότητες πρέπει να πληροί µια κρέµα χεριών ; 
59. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα αντηλιακά προϊόντα ανάλογα µε το δείκτη προστασίας τους; 
60. Τι είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα; ∆ώστε τον ορισµό τους. 
61. Τι ιδιότητες πρέπει να έχουν τα κραγιόν, αναφορικά µε την εµφάνιση και τη συνοχή των ραβδίων τους; 
62. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τάγγιση των καλλυντικών και µε ποιον τρόπο; 
63. Ποια είναι τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από την επιλογή επιφανειακοενεργών ουσιών όσον αφορά τη 

σταθεροποίηση ενός γαλακτώµατος;  
64. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κύριες κατηγορίες κακώσεων από φυσικά αίτια καθώς και τις υποκατηγορίες 

τους. 
65. Τι είναι η ηλίαση και ποια είναι η κλινική της εικόνα; 
66. Ποια είναι η γενική κλινική εικόνα στη δηλητηρίαση; 
67. Τι είναι η λιποθυµία και ποιες οι πρώτες βοήθειες που παρέχουµε στην περίπτωση αυτή; 
68. Τι θα πρέπει να περιέχει το φαρµακείο πρώτων βοηθειών; 
69. Ποιες πρώτες βοήθειες παρέχονται σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας;  
70. Ποιοι είναι οι κανόνες υγιεινής που πρέπει να πληροί ένα κέντρο αισθητικής όσον αφορά τους χώρους, τα 

εργαλεία και την υγιεινή του προσωπικού; 
71. Ποια µέτρα ασφάλειας πρέπει να λαµβάνει ο εργοδότης κι ο εργαζόµενος για την αποφυγή ατυχηµάτων; 
72. Ποιος είναι ο σκοπός του ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Τι είναι διαφήµιση;      
73. Ποια πεδία- στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει µια ανάλυση αγοράς;         
74. Ποιες είναι οι µέθοδοι προβολής και προώθησης ενός προϊόντος;    
75. Παρουσιάστε συνοπτικά τους χώρους που θα πρέπει να έχει ένα Ινστιτούτο Αισθητικής καθώς και τη 

λειτουργικότητά τους.   
76. Τι επιτυγχάνεται µε τη σωστή διοικητική οργάνωση σε ένα Ινστιτούτο;  
77. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας του Τµήµατος Ραντεβού σ` ένα Ινστιτούτο Αισθητικής.   
78. Ποιος είναι ο απαιτούµενος εξοπλισµός της καµπίνας προσώπου; 
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79. Ποιοι είναι οι κανόνες «επαγγελµατικής δεοντολογίας»; Πώς θα πρέπει να είναι η επαγγελµατική σχέση 
υπαλλήλου - εργοδότη;   

80. Πώς ορίζεται η επιστήµη της Ψυχολογίας και ποιο είναι το αντικείµενό της ;            
81. Τι είναι η προσωπικότητα;    
82. Τι καλούνται νευρώσεις και τι ψυχώσεις;   
83. Γιατί µια αισθητικός πρέπει να έχει γνώσεις ψυχολογίας;  
84. Πώς επηρεάζει η διατροφή την υγεία;      
85. Πώς γίνεται ο µεταβολισµός των λιπιδίων;          
86. Ποιες είναι οι ανάγκες του οργανισµού σε ανόργανα στοιχεία;          
87. Ποιες είναι οι ηµερήσιες ανάγκες του οργανισµού σε λιποδιαλυτές και υδατοδιαλυτές βιταµίνες; 
88. Ποια είναι η δοµή των πρωτεϊνών και πώς γίνεται ο µεταβολισµός τους;    
89. Πώς γίνεται ο µεταβολισµός των υδατανθράκων;       
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ΟΜΑ∆Α Β 
 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός λιπαρού δέρµατος;  
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ξηρού δέρµατος;  
3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός µικτού δέρµατος;  
4. Ποια είναι τα βασικά καλλυντικά προϊόντα περιποίησης προσώπου; 
5. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες περιποίησης ενός λιπαρού δέρµατος, τι πρέπει να προσέχει η αισθητικός και τι 

πρέπει να επισηµάνει για την περιποίησή του στο σπίτι;  
6. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις εξωτερικές και τις εσωτερικές αιτίες της διήθησης (κατακράτησης) ενός 

δέρµατος από νερό.   
7. Ποιοι είναι οι εσωτερικοί οργανικοί παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα του δέρµατος; 
8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ασφυξιακού δέρµατος; 
9. Ποιοι είναι οι τρόποι αντιµετώπισης του ασφυξιακού δέρµατος σε ένα ινστιτούτο;  
10. Να αναφέρετε τις καλλυντικές ανάγκες ενός νεανικού δέρµατος. 
11. Ποια καλλυντικά προϊόντα έχει ανάγκη ένα ξηρό δέρµα και ποια θα χρησιµοποιήσετε σε ένα ινστιτούτο για 

την περιποίησή του; 
12. Με ποιες µεθόδους µπορείτε να καθορίσετε τον τύπο του δέρµατος; Να τις αναφέρετε ονοµαστικά.  
13. Ποιοι παράγοντες µπορούν να διαφοροποιήσουν την ποιότητα του δέρµατος; 
14. Πόσα είδη peeling (πήλινγκ) υπάρχουν και ποια από αυτά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ως αισθητικοί; 

∆ικαιολογήστε  την απάντησή σας. 
15. Τι ανάγκη αισθητικής περιποίησης έχει ένα χαλαρωµένο δέρµα; 
16. Σε πόσες και ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι µάσκες περιποίησης; Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξής τους 

στις κατηγορίες αυτές;  
17. Ποιοι παράγοντες συµβάλλουν στην εµφάνιση της ακµής; 
18. Τι καλλυντικά παρασκευάσµατα έχει ανάγκη ένα ακνεϊκό δέρµα για την περιποίησή του; 
19. Ονοµάσετε τα διάφορα είδη ακµής και παρουσιάστε τα αναλυτικά.   
20. Τι εννοούµε µε τον όρο «απορρόφηση του δέρµατος» και από πού εισδύουν οι διάφορες ουσίες; 
21. Σε πόσες και ποιες κατηγορίες διακρίνεται το δέρµα του προσώπου και σύµφωνα µε ποια κριτήρια γίνεται 

η κατάταξη αυτή; 
22. Τι καλείται µάλαξη και ποιες είναι οι αρχές που τη διέπουν;  
23. Σε ποιες κατηγορίες µπορούµε να διακρίνουµε τους χειρισµούς της µάλαξης και ποιοι είναι οι επιµέρους 

χειρισµοί της κάθε κατηγορίας; 
24. Τι είναι η αλλεργία; Περιγράψτε σε ποιες ενδεδειγµένες ενέργειες πρέπει να προβείτε για την αντιµετώπιση 

ενός αλλεργικού φαινοµένου µιας πελάτισσας.  
25. Τι είναι το παραφινόλουτρο; Ποιες είναι οι ενδείξεις και ποιες οι αντενδείξεις  του; 
26. Τι καλείται ιοντοφόρεση και πώς εφαρµόζεται στο πρόσωπο; 
27. Περιγράψτε την κλινική εικόνα του γερασµένου δέρµατος και τις αιτίες που προκαλούν τη γήρανσή του.  
28. Πόσα είδη αφυδάτωσης του δέρµατος υπάρχουν και ποιοι παράγοντες τη δηµιουργούν; 
29. Ποια καλλυντικά σκευάσµατα θα χρησιµοποιούσατε σ` ένα γερασµένο δέρµα και γιατί; 
30. ∆ώστε  τον ορισµό της παχυσαρκίας και της κυτταρίτιδας. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 

κατάστασης; 
31. Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η αύξηση του σωµατικού βάρους, αν εξαιρέσουµε τον παράγοντα της 

συσσώρευσης λίπους; 
32. Πώς παράγεται το όζον στο ατµόλουτρο προσώπου, τι προσφέρει και ποιος είναι ο συµβολισµός του; 
33. Ποια είναι τα αίτια της παχυσαρκίας; 
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34. Ποια στοιχεία  πρέπει να περιλαµβάνει το ιστορικό του πελάτη, το οποίο θα συντάξετε κατά την έναρξη 
µιας θεραπείας παχυσαρκίας;  

35. Σε ποιες περιπτώσεις δε θα χρησιµοποιούσατε µηχάνηµα ενεργοποίησης µυών στη θεραπεία χαλάρωσης;  
36. Πώς µπορείτε να αντιµετωπίσετε την κυτταρίτιδα στο Ινστιτούτο και τι θα συστήσετε στην πελάτισσά σας; 
37. Γιατί η κυτταρίτιδα εµφανίζεται συνήθως στις γυναίκες; 
38. Ποιοι είναι οι ορµονικοί παράγοντες που επιδρούν στην κυτταρίτιδα; Να τους αναφέρετε ονοµαστικά.              
39. Ποια είναι τα στάδια της κυτταρίτιδας και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου; Ποια είναι τα 

κυριότερα σηµεία εντοπισµού της κυτταρίτιδας; 
40. Τι προβλήµατα προκαλεί το STRESS στο δέρµα;  
41. Πόσοι και ποιοι τύποι κυτταρίτιδας υπάρχουν; 
42. Ποιες είναι οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις της χρήσης των υψίσυχνων ρευµάτων;               
43. Πόσοι και ποιοι είναι οι τρόποι επίδρασης των υψίσυχνων και τι επιτυγχάνουν; 
44. Σε ποιες περιπτώσεις δε θα κάνατε ιοντοφόρεση και γιατί;  
45. Τι επιτυγχάνουµε µε τη λεµφική παροχέτευση; 
46. Τι πρέπει να προσέξουµε πριν ξεκινήσουµε µια λεµφική παροχέτευση; 
47. Τι είναι η λέµφος και ποιος είναι ο σκοπός της; 
48. Σε ποιες περιοχές του σώµατος και σε ποιες παθολογικές καταστάσεις απαγορεύεται η µάλαξη; 
49. Ποιες είναι οι ιατρικές, οι κλασικές και οι εναλλακτικές µέθοδοι βελτίωσης της κυτταρίτιδας;  
50. Πόσα είδη θωπειών υπάρχουν και ποια είναι η ενέργειά τους; 
51. Σε ποιους ιστούς εκδηλώνεται η µηχανική ενέργεια του µασάζ; Να τους αναφέρετε ονοµαστικά. 
52. Ποια είναι τα αποτελέσµατα των επιφανειακών και των βαθιών θωπειών, σε αργό και γρήγορο ρυθµό; 
53. Είναι γνωστό ότι η µάλαξη απαγορεύεται επάνω στους αδένες. Σε ποιον αδένα µπορεί να εφαρµοστεί, 

πότε και γιατί ; 
54. Ποιες είναι οι γενικές ενέργειες των πλήξεων;  
55. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ποικιλίες των πλήξεων. 
56. Τι είναι η χρωµατοθεραπεία και σε ποια µορφή θεραπείας κατατάσσεται; Ονοµαστικά.  
57. Τι διεγείρεται στη θεραπεία της χρωµατοθεραπείας και τι στόχο έχει αυτή η διέγερση; 
58. Τι σηµαίνει ολιστική θεραπεία; 
59. Πώς εφαρµόζεται η χρωµατοθεραπεία; 
60. Ποιο είναι το σύµβολο του κόκκινου χρώµατος και ποιες οι θεραπευτικές του δυνάµεις; 
61. Ποιο είναι το σύµβολο του πράσινου χρώµατος και ποιες οι θεραπευτικές του δυνάµεις; 
62. Ποιες είναι οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις της εφαρµογής της χρωµατοθεραπείας; 
63. Τι είναι η µουσικοθεραπεία και πού επιδρά; 
64. Πώς γίνεται η εφαρµογή της µουσικοθεραπείας; 
65. Ποιες είναι οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις της εφαρµογής της µουσικοθεραπείας ; 
66. Τι είναι η θαλασσοθεραπεία, πού βασίζεται και πού στοχεύει; 
67. Σε ποιες περιπτώσεις και µε ποιο τρόπο θα χρησιµοποιούσατε θαλασσοθεραπεία στο Ινστιτούτο; 
68. Ποιες είναι οι αντενδείξεις που συµπεριλαµβάνονται στις µεθόδους Ευεξίας και Χαλάρωσης- SPA; 
69. Να αναφέρετε τις αντενδείξεις της εφαρµογής της λασποθεραπείας. 
70. Τι είναι η αρωµατοθεραπεία και µε ποια προϊόντα γίνεται; 
71. Τι είναι το αιθέριο έλαιο και µε ποιους τρόπους λαµβάνεται; 
72. Πώς αποθηκεύονται και πώς διατηρούνται τα αιθέρια έλαια; 
73. Πώς επιδρούν τα αιθέρια έλαια στον οργανισµό; 
74. Ποια είναι η χηµική σύσταση των αιθέριων ελαίων; 
75. Πόσες νότες ελαίων υπάρχουν και τι γνωρίζετε γι` αυτές; 
76. Ποιοι είναι οι τρόποι εφαρµογής των αιθέριων ελαίων; 
77. Ποιοι είναι οι τρόποι παρασκευής των αιθέριων ελαίων; 
78. Ποια είναι τα βασικά έλαια ανάµιξης και ποιους σκοπούς  εξυπηρετεί  η ανάµιξη αυτή;  
79. Τι πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε την αρωµατοθεραπεία; 
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80. Τι αιθέρια έλαια θα χρησιµοποιήσετε για ευαίσθητο δέρµα; 
81. Τι αιθέρια έλαια θα χρησιµοποιήσετε για το κυκλοφορικό σύστηµα; 
82. Ποιες είναι οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις της SAUNA;  
83. Ποια αιθέρια έλαια θα χρησιµοποιούσατε σε ένα ακνεϊκό δέρµα; 
84. Ποιες είναι οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις της χρήσης των αιθέριων ελαίων;   
85. Τι καλείται αποτρίχωση και πόσα είδη αποτρίχωσης υπάρχουν; Να τα αναφέρετε ονοµαστικά. 
86. Ποια είναι η χρησιµότητα των τριχών; 
87. Ποια είναι τα µέρη της τρίχας; Να τα αναφέρετε ονοµαστικά. 
88. Περιγράψτε τη διαδικασία περιποίησης που ακολουθείται  

α) µετά την προσωρινή αποτρίχωση και  
β) µετά την ηλεκτρική αποτρίχωση.       

89. Αναφέρετε τα µέσα προσωρινής αποτρίχωσης µικρής χρονικής διάρκειας και ποιο τµήµα της τρίχας 
αφαιρείται µε αυτά. 

90. Αναφέρετε τα µέσα προσωρινής αφαίρεσης των τριχών µεγάλης χρονικής διάρκειας και περιγράψτε πώς 
αυτά ενεργούν. 

91. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της προσωρινής αφαίρεσης τριχών µικρής 
χρονικής διάρκειας; 

92. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα προσωρινής αφαίρεσης τριχών µεγάλης χρονικής 
διάρκειας; 

93. Τι γνωρίζετε για τον αποχρωµατισµό των τριχών και ποια προβλήµατα µπορεί να προκύψουν απ’ αυτόν; 
94. Τι καλείται υπερτρίχωση και τι δασυτριχισµός; 
95. Ποια είναι τα αίτια της υπερτρίχωσης και ποια του δασυτριχισµού; 
96. Τι γνωρίζετε για τους παράγοντες υπερτρίχωσης και δασυτριχισµού; 
97. Πόσοι και ποιοι τρόποι υπάρχουν για τη µόνιµη αποτρίχωση; 
98. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της θεραπείας µε Laser; 
99. Τι είναι η ενζυµική αποτρίχωση; 
100. Τι µορφή ηλεκτρικού ρεύµατος χρησιµοποιούµε στη ριζική αποτρίχωση; 
101. Με ποιους τρόπους αντιµετωπίζεται η ευαισθησία στον πόνο κατά τη ριζική αποτρίχωση; 
102. Ποια στοιχεία πρέπει να γνωρίζει ο/η αισθητικός προκειµένου να προβεί σε ριζική αποτρίχωση; 
103. Ποια είναι η σηµασία του ενυδατωµένου δέρµατος στη ριζική αποτρίχωση µε ηλεκτρόλυση; 
104. Ποια είναι η σηµασία της ύπαρξης σµήγµατος στη ριζική αποτρίχωση µε ηλεκτρόλυση; 
105. Να αναφέρετε τις αντιδράσεις του δέρµατος στη ριζική αποτρίχωση ανάλογα µε τον τύπο του. 
106. Ποια σηµεία του σώµατος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη ριζική αποτρίχωση; 
107. Τι γνωρίζετε για την ηλεκτρόλυση και µε τι είδος ρεύµατος γίνεται; 
108. Τι γνωρίζετε για τη θερµόλυση και µε τι είδος ρεύµατος γίνεται; 
109. Τι είναι η µέθοδος Μπλεντ στη ριζική αποτρίχωση και γιατί χρησιµοποιείται;  
110. Ποιοι λόγοι συµβάλλουν στην επανεµφάνιση της τρίχας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αν και έχει 

προηγηθεί προσωρινή αποτρίχωση µεγάλης χρονικής διάρκειας ; 
111. Τι πρέπει να γνωρίζει η αισθητικός πριν ξεκινήσει η διαδικασία της αποτρίχωσης; 
112. Ποιους παράγοντες πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα πριν ξεκινήσετε τη ριζική αποτρίχωση ; 
113. Τι µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής αποτρίχωσης; 
114. Ποιες οδηγίες πρέπει να δοθούν στην πελάτισσα και να ακολουθηθούν στο σπίτι, προκειµένου να 

αποφευχθεί η µόλυνση µετά από µια µέθοδο αποτρίχωσης; 
115. Ποια στάδια προετοιµασίας πρέπει να ακολουθεί ο/η αισθητικός πριν ξεκινήσει µια εφαρµογή ηλεκτρικής 

ριζικής αποτρίχωσης;  
116. Τι πρέπει να ελέγχει ο/η αισθητικός στη συσκευή αποτρίχωσης πριν προβεί στη συνεδρία; 
117. Σε ποια σηµεία του σώµατος απαγορεύεται η ριζική αποτρίχωση και γιατί;  
118. Τι γνωρίζετε για τη βελόνα αποτρίχωσης και πώς διατηρείται αυτή σε καλή λειτουργική κατάσταση; 
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119. Σε ποιους λόγους µπορεί να οφείλεται καθυστέρηση οριστικής εξάλειψης των τριχών στη ριζική 
αποτρίχωση; Να τους αναφέρετε ονοµαστικά.  

120. Τι είναι το τατουάζ; Να αναφέρετε τα είδη του ονοµαστικά και να τα περιγράψετε. 
121. Ποιες είναι οι κοσµετολογικές, οι χρωστικές και θεραπευτικές ιδιότητες της χένα;  
122. Είναι ασφαλής η φυσική χένα; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.       
123. Τι είναι η µαύρη χένα; Είναι ασφαλής η χρήση της; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
124. Πώς αφαιρείται από το δέρµα ένα σχέδιο µε χένα;      
125. Πώς γίνεται η προετοιµασία του µείγµατος της χένα;   
126. Πώς διατηρείται το προϊόν «χένα»; Aναφέρετε τους τρόπους διατήρησης ενός σχεδίου µε χένα στο δέρµα.  
127. Από τι εξαρτάται το χρώµα και το βάθος βαφής της χένα στο δέρµα;    
128. Τι δερµατολογικές βλάβες µπορεί να προκαλέσει η χρήση µαύρης χένα;   
129. Πόση διάρκεια ζωής έχει το τατουάζ µε χένα και πόσος χρόνος απαιτείται για την εφαρµογή του;     
130. Τι είναι το κεχρίο και πώς το αντιµετωπίζετε; 
131. Τι ονοµάζουµε «ροδόχρου ακµή» και ποια κλινική εικόνα παρουσιάζει;  
132. Πόσο συχνά πρέπει να εφαρµόζεται ένα πήλινγκ; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.  
133. Ενδείκνυται η πρεσσοθεραπεία στην κυτταρίτιδα, ναι ή όχι και γιατί;  
134. Επιτρέπεται η µάλαξη σε σακχαροδιαβητικούς; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
135. Τι είναι τα οξέα φρούτων (ΑΗΑ) και πώς δρουν στο δέρµα; 
136. Τι είναι η «τριχοσµηγµατογόνος µονάδα» και από τι αποτελείται;    
137. Σε τι διαφέρει η φλύκταινα από το φαγιέσωρα;  
138. Ποιες συµβουλές περιποίησης θα δίνατε σε ένα άτοµο που έχει θεραπευτεί από ακµή;  
139. Τι προσφέρει η αντηλιακή κρέµα στο δέρµα και ποιον τρόπο εφαρµογής θα προτείνατε σε ένα άτοµο να 

ακολουθήσει; 
140. Σε πόσες κατηγορίες διακρίνονται οι κρέµες ανάλογα µε τα συστατικά που περιέχουν; 
141. Ποιοι λόγοι δηµιουργούν τη δυσχρωµία στο πρόσωπο (πανάδες) και πώς αντιµετωπίζονται;  
142. Τι προσφέρει το κολλαγόνο και τι η ελαστίνη στο δέρµα και σε ποια στιβάδα βρίσκονται; 
143. Ποιο προϊόν θα συστήσετε για προσωρινή αποτρίχωση µεγάλης χρονικής διάρκειας και γιατί; 
144. Ποια είναι τα συστατικά στοιχεία της χαλάουα και πώς παρασκευάζεται; 
145. Ποιος είναι ο ηλικιακός περιορισµός όσον αφορά τη χρήση της συσκευής µυϊκής τόνωσης και γιατί; 
146. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβείτε σε περίπτωση εµφάνισης κράµπας σε κάποιο µυ, κατά τη διάρκεια 

της µυϊκής τόνωσης µε φαραδικό ρεύµα;  
147. Ποιους χειρισµούς περιλαµβάνει η ηρεµιστική µάλαξη της ράχης; 
148. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες της µάλαξης; 
149. Τι πρέπει να προσέξετε κατά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων στο σώµα σε µια µυϊκή τόνωση µε 

φαραδικό ρεύµα; 
150. Σε ποιες κατηγορίες ατόµων αντενδείκνυται η αεροβική άσκηση;    
151. Τι καλείται συντονισµός αναπνοής;    
152. Τι γνωρίζετε για την κατανάλωση οξυγόνου στην αεροβική άσκηση; 
153. ∆ηµιουργήστε ένα πρόγραµµα εκγύµνασης για ένα άτοµο που παρουσιάζει κυτταρίτιδα 3ου βαθµού στους 

ισχιοκνηµιαίους και γλουτιαίους µύες. 
154. Τι είναι η αερόβια και τι η αναερόβια άσκηση και ποιες οι διαφορές τους;   
155. Ποιος είναι ο µηχανισµός δράσης σύµφωνα µε τον οποίο η αεροβική άσκηση βοηθά στην καταπολέµηση 

της κυτταρίτιδας; 
156. Ποιο πρόγραµµα εκγύµνασης και ποιες ασκήσεις είναι τα πλέον κατάλληλα για παχύσαρκα άτοµα, των 

οποίων η παχυσαρκία κυµαίνεται στο 30%; 
157. Τι κινήσεις παρουσιάζει µια σφαιροειδής άρθρωση και σε πόσους άξονες και επίπεδα κινείται; ∆ώστε ένα 

παράδειγµα.   
158. Να αναφέρετε τρεις (3) ασκήσεις που γυµνάζουν τους πλάγιους κοιλιακούς µύες.  
159. Να περιγράψετε τρεις (3) ασκήσεις διάτασης των µυών των κάτω άκρων. 
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160. ∆ώστε πρόγραµµα εκγύµνασης για άτοµο που παρουσιάζει κυτταρίτιδα 2ου βαθµού στο εξωτερικό τµήµα 
του µηρού.      

161. Θα δίνατε πρόγραµµα εκγύµνασης κοιλιακών µυών σε παχύσαρκο άτοµο, του οποίου η παχυσαρκία 
καταλαµβάνει και την κοιλιακή χώρα; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας  

162. Ποιες κινήσεις εκτελεί ο στερνοκλειδοµαστοειδής;  
163. Από ποιους χώρους αποτελείται ένα εργαστήριο περιποίησης άκρων; 
164. Ποια είναι τα εργαλεία του µανικιούρ-πεντικιούρ; Να τα παρουσιάσετε  αναλυτικά. 
165. Τι γνωρίζετε για το «αναπλαστικό του επωνυχίου»; 
166. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στις µεταλλικές και τις χάρτινες λίµες; 
167. Να αναλύσετε τους τρόπους µε τους οποίους αποστειρώνουµε τα εργαλεία του µανικιούρ-πεντικιούρ. 
168. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το σχήµα που δίνουµε στα νύχια;  
169. Για ποιους λόγους είναι σηµαντική η τήρηση αρχείων των πελατών; 
170. Ποια είναι η χρήση του παραφινόλουτρου στις θεραπείες µανικιούρ;      
171. Τι προσφέρει το peeling και η µάσκα στα χέρια; 
172. Από ποια εξαρτήµατα αποτελείται ο τροχός του µανικιούρ; Να τα παρουσιάσετε αναλυτικά. 
173. Τι είναι η προσθετική των νυχιών και γιατί εφαρµόζεται; 
174. Ποια είναι τα υλικά που εφαρµόζονται πάνω στα φυσικά και τα ψεύτικα νύχια; Αναλύστε την εφαρµογή. 
175. Τι πρέπει να προηγηθεί της τοποθέτησης των ψεύτικων νυχιών καθώς και κατά την έναρξη της εφαρµογής 

τους;  
176. Ποια σηµεία προσέχουµε κατά την εφαρµογή των ψεύτικων νυχιών; 
177. Ποιες οδηγίες δίνουµε στην πελάτισσα για τη διατήρηση των τεχνητών  νυχιών της; 
178. Σε ποιες µορφές κυκλοφορούν τα ακρυλικά συστατικά; 
179. Σε τι διαφέρουν τα ακρυλικά υλικά από τα φωτοσκληραινόµενα τζελ; 
180. Να αναφέρετε τα εργαλεία και τη χρήση αυτών κατά το στολισµό των νυχιών. 
181. Ποια υλικά χρησιµοποιούµε για να ζωγραφίσουµε τα νύχια; 
182. Τι γνωρίζετε για τα ψεύτικα νύχια (υλικό κατασκευής, σχήµα, µέγεθος); 
183. Τι γνωρίζετε για το µακιγιάζ στην Αρχαία Ελλάδα; 
184. Τι γνωρίζετε για το µακιγιάζ στην Αρχαία Αίγυπτο;   
185. Τι γνωρίζετε για το µακιγιάζ κλασσικού µπαλέτου;  
186. Τι γνωρίζετε για το µακιγιάζ µατιών και φρυδιών για την απόδοση της Ινδής;  
187. Πώς αποδίδουµε το πρόσωπο της Κινέζας; (µάτια, χείλη) 
188. Πώς γίνεται το µακιγιάζ στην έγχρωµη τηλεόραση; 
189. Ποιες είναι οι µέθοδοι γήρανσης των χεριών στο µακιγιάζ; 
190. Πώς καθορίζουµε το ιδεώδες σχήµα φρυδιών σε σχέση µε το πρόσωπο; 
191. Ποια διαδικασία ακολουθείται για ένα βραδινό µακιγιάζ;  
192. Ποια διαδικασία ακολουθείται για ένα µακιγιάζ ξανθιάς νύφης; 
193. Ποια διαδικασία ακολουθείται για ένα µακιγιάζ έγχρωµης φωτογραφίας;   
194. Ποια διαδικασία ακολουθείται για ένα µακιγιάζ ασπρόµαυρης φωτογραφίας;  
195. Πώς τοποθετούµε το ρουζ σ` ένα οβάλ µακρύ πρόσωπο και γιατί; 
196. Ποια διαδικασία ακολουθείται για ένα απογευµατινό µακιγιάζ;  
197. Πώς ορίζονται οι ζώνες προσώπου; 
198. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους µορφολογικούς τύπους του προσώπου.  
199. Να περιγράψετε τα είδη fond de teint. 
200. Να περιγράψετε τα είδη πούδρας. 
201. Τι είναι το αντισέρν (cover stick);  
202. Πώς µετατρέπουµε ένα στρογγυλό πρόσωπο σε οβάλ µε φωτοσκιάσεις; 
203. Πώς µακιγιάρουµε τα πυκνόφθαλµα µάτια; 
204. Πώς µακιγιάρουµε τα αραιόφθαλµα µάτια; 
205. Πώς µακιγιάρουµε τα εσώφθαλµα µάτια; 
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206. Πώς µακιγιάρουµε τα καθοδικά µάτια; 
207. Πώς µακιγιάρουµε τα στρογγυλά µάτια; 
208. Ποιες ιδιοµορφίες παρουσιάζει η µύτη και πώς τις διορθώνουµε; 
209. Ποιες ιδιοµορφίες παρουσιάζει το πηγούνι και πώς τις διορθώνουµε; 
210. Ποιες διοµορφίες παρουσιάζουν τα χείλη και πώς τις διορθώνουµε; 
211. Ποιες ιδιοµορφίες παρουσιάζουν τα µάτια και πώς τις διορθώνουµε; 
212. Ποιες ιδιοµορφίες παρουσιάζει το µέτωπο και πώς τις διορθώνουµε; 
213. Ποιες ιδιοµορφίες έχει ο λαιµός; 
214. Ποιοι είναι οι τύποι µατιών ανάλογα µε τη θέση τους στην οφθαλµική κόγχη; 
215. Πώς διαπιστώνουµε ότι το στόµα έχει την ιδεώδη αναλογία; 
216. Με ποιο τρόπο τοποθετούµε το κραγιόν στα πλισαρισµένα χείλη; 
217. Τι πρέπει να προσέξετε στο µακιγιάζ µατιών µε πεσµένα βλέφαρα;  
218. Πώς δηµιουργούνται οι µώλωπες και τι χρώµατα χρησιµοποιούµε σε κάθε βαθµίδα µωλώπων; 
219. Τι είναι η αρµονία χρωµάτων; 
220. Τι είναι η απόχρωση, ο τόνος και η ένταση ενός χρώµατος; 
221. Ποια είναι τα θερµά χρώµατα και ποια τα ψυχρά; 
222. Ποια είναι τα βασικά χρώµατα και ποια τα συµπληρωµατικά; 
223. Τι γνωρίζετε για το nose putty και πού εφαρµόζεται; 
224. Να αναφέρετε τις διαφορές του κινηµατογραφικού µακιγιάζ από το  µακιγιάζ της τηλεόρασης.  
225. Τι χρώµα F.D.T. θα χρησιµοποιήσετε στο µακιγιάζ για να αποδώσετε την ηλικία των 25 – 45 – 75; 
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