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 12. Αισθητική 

   (2 χρόνια Φοίτησης) - Πιστοποιημένος 
   Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Πλήρης Φοίτηση 
   Τίτλος: Δίπλωμα 
 

   Στόχοι του κλάδου: 
 

 Άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στον κλάδο της Αισθητικής. 
 Δυνατότητα για πετυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και ανέλιξη στον  

         τομέα αυτό. 
 Παροχή γνώσεων σ’ ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών της ανατομίας, δερματολογίας,  

        κοσμητολογίας, διαιτολογίας κ.ά. επιστημών που διέπουν τον τομέα της Αισθητικής. 
 
 

 

 

Κριτήρια Εισδοχής 

  

Απολυτήριο Λυκείου/ή 

Ισοδύναμο Προσόν 

. 

 
Γλώσσα διδασκαλίας:  
 

Ελληνική 
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   (2 Έτη, Δίπλωμα) 
  
 
   Έτος 1  - Εξάμηνο Α 

 
   *Laboratory work 

 

 

Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΑΙΣ101 Ανατομία και Φυσιολογία 3 

ΑΙΣ102 Δερματολογία Ι 2 

ΑΙΣ103 Χημεία 1 

ΑΙΣ104 Ειδικά Θέματα Φυσικής 1 

ΑΙΣ105 Αγγλική Ορολογία 1 

ΑΙΣ106 Πληροφορική 2* 

ΑΙΣ107 Αισθητική Άκρων 1+3* 

ΑΙΣ108 Μορφολογία και Ιδιομορφίες Προσώπου 1+3* 

Αισθητική 
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ΑΙΣ101 Ανατομία και Φυσιολογία 
Απόκτηση γνώσης για τις βασικές έννοιες της δομής του ανθρωπίνου σώματος. Αυτό 
έχει στόχο την εμπέδωση και κατανόηση των παρεχόμενων γνώσεων, έτσι ώστε ο φοι-
τητής να τις επεκτείνει και να συνδυάσει τη γνώση της ανατομικής με το ζωντανό υγιή και 
ασθενή άνθρωπο. 
 
ΑΙΣ102 Δερματολογία Ι 
Απόκτηση γνώσης στην ανατομία, φυσιολογία και ιστολογία του δέρματος, εξαρτήματα του  
δέρματος, στοιχειώδεις βλάβες, όπως έκζεμα, ακμή, φωτοδερματοπάθειες, κνίδωση και κνησμό. 
 

ΑΙΣ103 Χημεία  
Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση βασικών στοιχείων της Χημείας, τα οποία θα βοηθήσουν στην 
κατανόηση των μαθημάτων και στη συνέχεια της Κοσμητολογίας.  
 
      ΑΙΣ104 Ειδικά Θέματα Φυσικής 
       Απαραίτητες γνώσεις σε θέματα Φυσικής με έμφαση σε θέματα  Ηλεκτρολογίας, ώστε οι φοιτητές   
       να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εφαρμοσμένης τεχνολογίας στον τομέα της Αι-

σθητικής και των άλλων ειδικών μαθημάτων του κλάδου αυτού.  
ΑΙΣ105 Αγγλική Ορολογία 
Στόχος του μαθήματος είναι η βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας σε σχέση με την ορολογία της 

επιστήμης της Αισθητικής και της πρακτικής εφαρμογήςκατά την εξάσκηση του επαγγέλματος.  
ΑΙΣ106 Πληροφορική 

Το μάθημα παρέχει μια καλύτερη αντίληψη για συστήματα πληροφορικής, των βασικών λογι-
σμικών επεξεργασίας κειμένων και βάσεων δεδομένων καθώς επίσης τη χρήση του διαδικτύ-

ου και των εφαρμογών του στον κόσμο της εκπαίδευσης και ενημέρωσης.  
 

ΑΙΣ107 Αισθητική Άκρων 
Σωστή περιποίηση των άκρων (νύχια) για θέματα αισθητικής και καλλωπισμού εφαρ-

μόζοντας την  υγιεινή και την ασφάλεια του πελάτη.  
ΑΙΣ108 Μορφολογία και Ιδιομορφίες Προσώπου 

Να γίνεται σωστή εφαρμογή του μακιγιάζ, ανάλογα με το σχήμα του  προ-
σώπου τον τύπο και την ιδιομορφία του μέσα από την εφαρμογή των 

κατάλληλων τεχνικών.  

Αισθητική 
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 (2 Έτη, Δίπλωμα) 
  
 
 
   Έτος 1  - Εξάμηνο Β 

 
*Laboratory work 

 

 

Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΑΙΣ111 Νοσολογία 2 

ΑΙΣ112 Δερματολογία ΙΙ 1 

ΑΙΣ115 Αισθητική Προσώπου Ι 1+3* 

ΑΙΣ116 Αισθητική Σώματος Ι 1+3* 

ΑΙΣ117 Μέθοδοι Αποτρίχωσης Ι 1+3* 

ΑΙΣ118 Χρώμα στο Μακιγιάζ 1+2* 

Αισθητική 



Page 145 

 

ΑΙΣ111 
Στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσουν οι σπουδαστές τις διάφορες νόσους μέ-
σα από το πρίσμα της πρόληψης (Υγιεινή), της διάγνωσης και της θεραπείας καθώς και 
το συσχετισμό υγείας και διατροφής. Η γνώση των διαφόρων ασθενειών μπορεί να βοη-
θήσει στη σωστή εκτίμηση και τη σωστή αντιμετώπιση των αισθητικών προβλημάτων.  
ΑΙΣ112 Δερματολογία ΙΙ 
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της δομής του δέρματος και των διαφόρων δερματικών 
παθήσεων. Επίσης η  σωστή κατάρτιση για τα διαφορετικά είδη δέρματος και την αντιμετώπιση 
των διαφόρων  δερματοπαθειών.  
ΑΙΣ115 Αισθητική Προσώπου Ι 
Είναι ένα από τα κύρια μάθημα της ειδικότητας, με το  οποίο οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τους τύ-
πους των διαφόρων δερμάτων και τις διάφορες θεραπείες προσώπου για να ασκούν σωστά την τέ-
χνη τους βάσει των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, τα καλλυντικά περιποίησης του προσώπου, 
τη σειρά τοποθέτησής τους και τις ευεργετικές ιδιότητές τους.  
        ΑΙΣ116 Αισθητική Σώματος Ι 

  Είναι ένα από τα κύρια μαθήματα ειδικότητας, με το  οποίο οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τους τύ-
πους των διαφόρων δερμάτων και τις διάφορες θεραπείες, τα καλλυντικά και μεθόδους περιποίη-
σης του σώματος με έμφαση στη Μάλαξη του σώματος.  
ΑΙΣ117 Μέθοδοι Αποτρίχωσης Ι 

Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές θα γνωρίσουν ένα βασικό εξάρτημα του δέρματος που είναι η 
τρίχα, τη χρησιμότητά της, τις ασθένειές της, καθώς και τους τρόπους προσωρινής απαλλαγής 

με διάφορα σκευάσματα περιττού τριχώματος, από σημεία  του σώματος που είναι ανεπιθύ-
μητο.  

 ΑΙΣ118 Χρώμα στο Μακιγιάζ 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές την απαραίτητη γνώση για 

τα χρώματα και τη σύνθεσή τους σε σχέση με το μακιγιάζ και τη χρωματοθεραπεία. 
Επίσης θα αποκτήσουν τη γνώση για την τροποποίηση του προσώπου με τη χρήση 

ειδικών προϊόντων μακιγιάζ και χρώματος.  

Αισθητική 
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 (2 Έτη, Δίπλωμα) 
  
 
 
   Έτος 2  - Εξάμηνο Γ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      *Laboratory work 

 

Αισθητική 

Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΑΙΣ201 Διαιτολογία 2 

ΑΙΣ202 Υγιεινή 1 

ΑΙΣ203 Κοσμητολογία Ι 1 

ΑΙΣ205 Αισθητική Προσώπου ΙΙ 1+3* 

ΑΙΣ206 Αισθητική Σώματος ΙΙ 1+3* 

ΑΙΣ207 Αποτρίχωση ΙΙ 1+2* 

ΑΙΣ208 Μακιγιάζ 1+2* 
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ΑΙΣ201 
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουν οι σπουδαστές τα θρεπτικά συστα-
τικά που αποτελούν την τροφή μας καθώς επίσης και το σωστό τρόπο διατροφής ο ο-
ποίος είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία των οργάνων του σώματος και τη δια-
τήρηση της καλής υγείας.  
ΑΙΣ202 Υγιεινή 
ΒασικέςΓνώσεις σε θέματα Υγιεινής, επιδημιολογικών δεδομένων, πολιτικών και στρατηγικών 
υγείας. Έννοιες της Μικροβιολογίας και των κυριότερων λοιμωδών νοσημάτων.  
ΑΙΣ203 Κοσμητολογία Ι 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις βασικές γνώσεις για τις πρώτες ύλες 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των καλλυντικών προσώπου και σώματος, τη σύσταση 
των καλλυντικών, καθώς και τις επιδράσεις αυτών στο δέρμα.  
ΑΙΣ205 Αισθητική Προσώπου ΙΙ 
Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τις μεθόδους για φροντίδα και θεραπεία των διαφό-
ρων τύπων δέρματος (πρόσωπο), όπως το νεανικό και ακμεϊκό δέρμα, την εφαρμογή διαφόρων μορ-

φών απολέπισης και μασκών  και τις ευεργετικές ιδιότητές τους.  
    ΑΙΣ206 Αισθητική Σώματος ΙΙ 
  Η εξακρίβωση και διόρθωση των διαφόρων ατελειών/προβλημάτων του σώματος όπως κυτταρί-

τιδα, χαλάρωση, ευρυαγγεία, κιρσοί, και η σωστή χρήση των διαφόρων τεχνικών και μηχανημάτων 
αισθητικής.   

ΑΙΣ207 Αποτρίχωσης ΙΙ 
Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη διαφορά μεταξύ υπερτρίχωσης και δασιτριχισμού και θα τους δο-

θεί η ευκαιρία τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά να μάθουν τη σωστή εφαρμογή των διαφό-
ρων μορφών μόνιμης αποτρίχωσης του σώματος με τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.   

ΑΙΣ208 Μακιγιάζ 
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 πληροφό-
ρηση για τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται το μακιγιάζ. 

Αισθητική 
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 (2 Έτη, Δίπλωμα) 
  
 
 
   Έτος 2  - Εξάμηνο Δ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      *Laboratory work 

 

Αισθητική 

Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΑΙΣ212 Αισθητική Χειρουργική 1 

ΑΙΣ213 Αρχές Διοίκησης & Μάρκετινγκ 2 

ΑΙΣ214 Επαγγελματική Δεοντολογία 1 

ΑΙΣ215 Αισθητική Προσώπου ΙΙΙ 1+3* 

ΑΙΣ216 Αισθητική Σώματος ΙΙΙ 1+3* 

ΑΙΣ217 Πρώτες Βοήθειες 1 

ΑΙΣ218 Επαγγελματικό Μακιγιάζ 1+3* 

ΑΙΣ200 Ονυχοπλαστική 2 
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ΑΙΣ212 Αισθητική Χειρουργική 
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη σχέση αισθη-
τικής και ιατρικής επιστήμης, τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη συμπεριφο-
ρά τους, να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και ικανότητα συνεργασίας με ιατρικές 
ειδικότητες.  
ΑΙΣ213 Αρχές Διοίκησης & Μάρκετινγκ 
Στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν οι σπουδαστές μεθόδους για καλή οργάνωση του Ινστι-
τούτου Αισθητικής καθώς επίσης τις λειτουργίες και χρησιμότητες του marketing στην επίτευξη 
των στόχων της επιχείρησης.  
ΑΙΣ214 Επαγγελματική Δεοντολογία 
Οι φοιτητές θα κατανοήσουν και θα γνωρίσουν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, θα διδαχθούν 
μεθόδους για σωστή επικοινωνία με πελάτες και συναδέλφους. 
ΑΙΣ215 Αισθητική Προσώπου ΙΙΙ 
 Οι φοιτητές  θα γνωρίσουν τις μεθόδους για φροντίδα και θεραπεία του γερασμένου και χαλαρωμέ-
νου δέρματος   του προσώπου. Τις μορφές απολέπισης, όπως τα οξέα φρούτων, τις ενδείξεις τους και 

των διαφόρων μασκών καθώς και τις ευεργετικές ιδιότητες τους.  
    ΑΙΣ216 Αισθητική Σώματος ΙΙΙ 
  Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις γύρω από την παχυσαρκία και θα έρθουν 

 σε επαφή με τις διάφορες πρακτικές μεθόδους αντιμετώπισής της. 
ΑΙΣ217 Πρώτες Βοήθειες 

Μέσα από το μάθημα αυτό  οι σπουδαστές θα μάθουν να αντιμετωπίζουν τραυματισμούς ή ό,τι 
άλλο  μπορεί να συμβεί που να χρειάζεται πρώτες βοήθειες.  

ΑΙΣ218 Επαγγελματικό Μακιγιάζ 
Η εξοικείωση των φοιτητών με τα υλικά, τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνε-

ται το επαγγελματικό μακιγιάζ ώστε να τονίζεται ο τύπος και η προσωπικότητα σε σχέση 
με την επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη. 

ΑΙΣ200 Ονυχοπλαστική 
Οι φοιτητές θα εφαρμόζουν όλες τις τεχνικές προσθετικής εφαρμογής Νυχιών και 

θα αναγνωρίζουν τις ασθένειες και ανωμαλίες των νυχιών καθώς επίσης και 
το πότε και γιατί είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί ή όχι η τεχνική αυτή.  

Αισθητική 
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 13. Αισθητική 

   (4 χρόνια Φοίτησης) - Πιστοποιημένος 
   Διάρκεια Σπουδών: 4 Έτη Πλήρης Φοίτηση 
   Τίτλος: Πτυχίο 
 

   Στόχοι του κλάδου: 
 

 Άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στον κλάδο της Αισθητικής. 
 Οι απόφοιτοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις  του γνωστικού 

αντικειμένου.  
 Δυνατότητα για πετυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και ανέλιξη στον  

         τομέα αυτό. 
 Παροχή γνώσεων σ’ ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών της ανατομίας, δερματολογίας,  

        κοσμητολογίας, διαιτολογίας κ.ά. επιστημών που διέπουν τον τομέα της Αισθητικής. 
 
 

 

 

Κριτήρια Εισδοχής 

  

Απολυτήριο Λυκείου/ή 

Ισοδύναμο Προσόν 

. 

 
Γλώσσα διδασκαλίας:  
 

Ελληνική 
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   (4 Έτη, Πτυχίο) 
  
 
   Έτος 1  - Εξάμηνο Α 

 
   *Laboratory work 

 

 

Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΠΑΙΣ101 Εισαγωγή στην Αισθητική Προσώπου 1+3* 

ΠΑΙΣ102 Δερματολογία  3 

ΠΑΙΣ103 Ανατομία 2 

ΠΑΙΣ104 Φυσιολογία 2 

ΠΑΙΣ105 Κοσμητολογία 3 

ΠΑΙΣ106 Αποτρίχωση 1+3* 

Αισθητική 



Page  152 

 

ΠΑΙΣ101 Εισαγωγή στην Αισθητική Προσώπου    
Είναι ένα από τα κύρια μάθημα της ειδικότητας, με το  οποίο οι φοιτητές θα γνωρί-
σουν τους τύπους των διαφόρων δερμάτων και θα αποκτήσουν βασικές  γνώσεις περί 
Αισθητικής προσώπου με τις οποίες,  βασιζόμενοι σ’ ένα συνδυασμό γνώσης, κρίσης και 
πράξης πρέπει να εφαρμόσουν  σωστά  βάσει των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.  
ΠΑΙΣ102 Δερματολογία  
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της δομής του δέρματος και των διαφόρων δερματικών 
παθήσεων. Επίσης η  σωστή κατάρτιση για τα διαφορετικά είδη δέρματος και η σύνθεση γνώσης 
βάση της ανατομίας, φυσιολογίας και ιστολογίας του δέρματος.  
ΠΑΙΣ103 Ανατομία 
Έχει στόχο την απόκτηση γνώσης  στις βασικές έννοιες της δομής του ανθρωπίνου σώματος,  ανάλυ-
ση και κατανόηση των παρεχόμενων γνώσεων, έτσι ώστε ο φοιτητής να τις επεκτείνει και να συνδυά-
σει τη γνώση της ανατομικής του ζωντανού υγιούς με τον ασθενή άνθρωπο.   
      ΠΑΙΣ104 Φυσιολογία 
       Απαραίτητες γνώσεις σε θέματα Φυσικής με έμφαση σε θέματα  Ηλεκτρολογίας, ώστε οι φοιτητές   

Απόκτηση γνώσεων για τις βασικές φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρωπίνου οργανισμού. Η γνώ-
ση αυτή αποτελεί οδηγό αλλά και βασική προϋπόθεση για να αναλυθούν και να αξιολογηθούν οι 
φυσιολογικές μεταβολές στη λειτουργία του οργανισμού από τη σύλληψη έως το θάνατο.  
ΠΑΙΣ105 Κοσμητολογία 

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές  τις βασικές γνώσεις που αφορούν την 
τεχνολογία των καλλυντικών, τις βασικές θεωρητικές γνώσεις για την παρασκευή ποιοτικών 

προϊόντων, να αναλύσουν  τα συστατικά των καλλυντικών προϊόντων, τις διαφορετικές καλλυ-
ντικοτεχνικές μορφές και να αξιολογούν τις ευεργετικές ιδιότητες αυτών με βάση τις ιδιότη-

τες των συστατικών τους, βασιζόμενοι στην κριτική σκέψη.                  

       ΠΑΙΣ106 Αποτρίχωση 

Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές θα γνωρίσουν ένα βασικό μέρος του δέρματος 
που είναι η τρίχα, τη χρησιμότητά της, τις ασθένειές της ,και θα αξιολογήσουν 

την κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να γνωρίσουν και να αποκτήσουν δεξιότη-
τες στους τρόπους προσωρινής απαλλαγής  τις τριχοφυΐας από σημεία  

του σώματος.  

Αισθητική 
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 (4 Έτη, Πτυχίο) 
  
 
 
   Έτος 1  - Εξάμηνο Β 

 
 

 

Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΠΑΙΣ111 Ηλεκτροτεχνία 3 

ΠΑΙΣ112 Νοσολογία 2 

ΠΑΙΣ115 Βασικές Εφαρμογές Αισθητικής Προσώπου 1+3* 

ΠΑΙΣ116 Αισθητική Σώματος  1+3* 

ΠΑΙΣ117 Μορφολογία και Χρώμα 1+3* 

ΠΑΙΣ118 Αγγλική Ορολογία 1 

Αισθητική 
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ΠΑΙΣ111 Ηλεκτροτεχνία 
Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν 
γνώσεις σε ειδικά θέματα και να έρθουν σ` επαφή με τα διάφορα είδη των ηλεκτρικών 
ρευμάτων, των ακτινοβολιών και των κυμάτων που είναι απαραίτητα για την σύγχρονη 
εφαρμοσμένη επιστήμη της Αισθητικής.    
ΠΑΙΣ112 Νοσολογία 
Στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσουν οι σπουδαστές τις διάφορες νόσους μέσα από το 
πρίσμα της πρόληψης (Υγιεινή), της διάγνωσης και της θεραπείας καθώς και το συσχετισμό υγεί-
ας και διατροφής. Η γνώση των διαφόρων ασθενειών μπορεί να βοηθήσει στη σωστή εκτίμηση και 
τη σωστή αξιολόγηση και αντιμετώπιση των αισθητικών προβλημάτων.   
ΠΑΙΣ115 Βασικές Εφαρμογές Αισθητικής Προσώπου  
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα μελετήσουν τις μεθόδους για φροντίδα και θεραπεία των διαφόρων 
τύπων δέρματος ,κατόπιν ανάλυσης, έτσι ώστε μέσω κριτικής σκέψης να εξοικειωθούν με την εφαρ-
μογή διαφόρων μορφών απολέπισης και μασκών  ερευνώντας  τις ευεργετικές ιδιότητές τους.       
        ΠΑΙΣ116 Αισθητική Σώματος  

  Είναι ένα από τα κύρια μαθήματα ειδικότητας, με το  οποίο οι φοιτητές θα αναλύσουν και αξιολο-
γήσουν τους  διάφορους  τύπους  σώματος και τις διάφορες θεραπείες, τα καλλυντικά και μεθό-
δους περιποίησης του σώματος με έμφαση στη σύνθεση της Μάλαξη του σώματος.  

 ΠΑΙΣ117 Μορφολογία και Χρώμα 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώση για τη σωστή εφαρμογή του μα-

κιγιάζ, ανάλογα με το σχήμα του  προσώπου, τον τύπο και την ιδιομορφία του μέσα από την 
εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών.  

    ΠΑΙΣ118 Αγγλική Ορολογία 
Στόχος του μαθήματος είναι η βασική γνώση και η μελέτη της αγγλικής γλώσσας σε σχέση 

με την ορολογία της επιστήμης της Αισθητικής και της πρακτικής εφαρμογής/ χρήσης 
κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος.  

Αισθητική 
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 (4 Έτη, Πτυχίο) 
  
 
 
   Έτος 2  - Εξάμηνο Γ 

Αισθητική 

Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΠΑΙΣ201 Παθολογία Ενδοκρινών Αδένων 2 

ΠΑΙΣ202 Υγιεινή 1 

ΠΑΙΣ205 Θεραπείες στην Αισθητική Προσώπου 1+3* 

ΠΑΙΣ206 Ηλεκτροθεραπεία στην Αισθητική Σώματος 1+3* 

ΠΑΙΣ207 Ηλεκτρική Αποτρίχωση 1+3* 

ΠΑΙΣ208 Ψιμυθίωση 1+3* 
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ΠΑΙΣ201 Παθολογία Ενδοκρινών Αδένων 
Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της λειτουργίας του ενδοκρινικού συστήματος 
και η σημασία του για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού και τη διατήρηση της ψυχι-
κής και σωματική υγείας.  
ΠΑΙΣ202 Υγιεινή 
ΒασικέςΓνώσεις σε θέματα Υγιεινής, επιδημιολογικών δεδομένων, πολιτικών και στρατηγικών 
υγείας. Έννοιες της Μικροβιολογίας και των κυριότερων λοιμωδών νοσημάτων.  
ΠΑΙΣ205 Θεραπείες στην Αισθητική Προσώπου 
Οι φοιτητές θα αξιολογήσουν τις μεθόδους για φροντίδα και θεραπεία του γερασμένου και χαλα-
ρωμένου δέρματος   του πρόσωπου. Την εφαρμογή διαφόρων μορφών απολέπισης, όπως τα οξέα 
φρούτων, τις ενδείξεις τους και των διαφόρων μασκών. 
ΠΑΙΣ206 Ηλεκτροθεραπείες στην Αισθητική Σώματος 
Οι φοιτητές  θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να μπορούν να εντοπίζουν και αξιολογούν 
τους διάφορους τύπους κυτταρίτιδας και να εφαρμόζουν διάφορους τρόπους θεραπείας της. Η εξα-
κρίβωση και διόρθωση των διαφόρων ατελειών/προβλημάτων του σώματος όπως κυτταρίτιδα, χαλά-

ρωση, ευρυαγγεία, κιρσοί, και η σωστή χρήση των διαφόρων τεχνικών & μηχανημάτων αισθητικής.  
    ΠΑΙΣ207 Ηλεκτρική Αποτρίχωση 
  Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη διαφορά μεταξύ υπερτρίχωσης και δασιτριχισμού και θα τους δο-

θεί η ευκαιρία τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά να μάθουν τη σωστή εφαρμογή των διαφόρων 
μορφών μόνιμης αποτρίχωσης με τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος και να αξιολογούν τα αποτε-

λέσματα τους.  
ΠΑΙΣ208 Ψιμυθίωση 

Στόχος του μαθήματος είναι η μορφολογική μελέτη ενός προσώπου και οι διορθώσεις που 
μπορούν να γίνουν  έτσι ώστε να δοθεί η καλύτερη εμφάνιση, καθώς και η σύνθεση του   

μακιγιάζ, με σκοπό να τονίζεται ο τύπος και η προσωπικότητα σε σχέση με την εποχή,     
τη μόδα, τα άτομα.  

Αισθητική 
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 (4 Έτη, Πτυχίο) 
  
 
 
   Έτος 2  - Εξάμηνο Δ 

Αισθητική 

Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΠΑΙΣ212 Αισθητική Χειρουργική 1 

ΠΑΙΣ213 Διαιτολογία 2 

ΠΑΙΣ214 Πρώτες Βοήθειες 1 

ΠΑΙΣ215 Ειδικές Εφαρμογές στην Αισθητική Προσώπου  1+3* 

ΠΑΙΣ216 Παχυσαρκία-Κυτταρίτιδα Αισθητική Αντιμετώπιση 1+3* 

ΠΑΙΣ218 Επαγγελματικό Μακιγιάζ 1+3* 

 Προαιρετικό - Ένα από τα Δύο  

ΠΑΙΣ211 Πληροφορική 3* 

ΠΑΙΣ200 Μανικιούρ & Πετικιούρ 1+2* 
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ΠΑΙΣ212 Αισθητική Χειρουργική 
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη σχέση αισθη-
τικής και ιατρικής επιστήμης, τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη συμπεριφο-
ρά τους, να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και ικανότητα συνεργασίας με ιατρικές 
ειδικότητες.  
ΠΑΙΣ213 Διαιτολογία 
Οι σπουδαστές μαθαίνουν τα θρεπτικά συστατικά που αποτελούν την τροφή μας καθώς επίσης 
και το σωστό τρόπο διατροφής ο οποίος είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία των οργά-
νων του σώματος και τη διατήρηση της καλής υγείας.  
ΠΑΙΣ214 Πρώτες Βοήθειες 
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι  οι σπουδαστές να μάθουν να αντιμετωπίζουν τραυματισμούς ή 
ό,τι άλλο  μπορεί να συμβεί που να χρειάζεται πρώτες βοήθειες.  
ΠΑΙΣ215 Ειδικές Εφαρμογές στην Αισθητική Προσώπου 
 Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές θα διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ασκώντας κριτική 
σκέψη  γνωρίζοντας και  αξιολογώντας μηχανήματα νέας τεχνολογίας.   

    ΠΑΙΣ216 Παχυσαρκία-Κυτταρίτιδα Αισθητική Αντιμετώπιση 
  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις γύρω από την παχυσαρκί-
α και θα συνθέσουν κατόπιν αξιολόγησης τις διάφορες πρακτικές μεθόδους αντιμετώπισής της 

μέσα πάντοτε από το επάγγελμα του αισθητικού.    
ΠΑΙΣ218 Επαγγελματικό Μακιγιάζ  

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα υλικά, τους τρόπους και τα μέσα με 
τα οποία επιτυγχάνεται το επαγγελματικό μακιγιάζ ώστε να τονίζεται ο τύπος και η προσωπικό-

τητα συνθέτοντας την ιδιότητα ή δραστηριότητα  που θα υποδυθεί κάποιος. 
ΠΑΙΣ211 Πληροφορική 

Το μάθημα παρέχει μια καλύτερη αντίληψη για συστήματα πληροφορικής, των βασικών 
λογισμικών επεξεργασίας κειμένων και βάσεων δεδομένων καθώς επίσης τη χρήση του 

διαδικτύου και των εφαρμογών του στον κόσμο της εκπαίδευσης και ενημέρωσης.  
ΠΑΙΣ200 Μανικιούρ & Πετικιούρ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η σωστή περιποίηση των άκρων (νυχιών χεριών 
και ποδιών) για θέματα αισθητικής και καλλωπισμού εφαρμόζοντας την  

υγιεινή και την ασφάλεια του πελάτη.  

Αισθητική 
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 (4 Έτη, Πτυχίο) 
  
 
 
   Έτος 3  - Εξάμηνο Ε 

Αισθητική 

Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΠΑΙΣ303 Αρωματοθεραπεία 1+3* 

ΠΑΙΣ304 Ειδικές Θεραπείες στην Αισθητική Σώματος 1+3* 

ΠΑΙΣ306 Επαγγελματική Δεοντολογία 1 

ΠΑΙΣ307 Βασικές Αρχές και Εφαρμογές LASER KAI IPL 1+3* 

ΠΑΙΣ308 Καλλιτεχνικό Μακιγιάζ 1+3* 

 Προαιρετικό - Ένα από τα Δύο  

ΠΑΙΣ309 Αισθητική & Γυμναστική 1+1* 

ΠΑΙΣ310 Ονυχοπλαστική 2* 
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ΠΑΙΣ303 Αρωματοθεραπεία 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την αρωματοθεραπεία 
αναλύοντας αυτή τη μορφή θεραπείας με τη χρήση αιθέριων ελαίων.  
ΠΑΙΣ304 Ειδικές Θεραπείες στην Αισθητική Σώματος 
Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν εξει-
δικευμένες θεραπείες και μηχανήματα σώματος για επίλυση προβλημάτων σώματος 
(παχυσαρκία, κυτταρίτιδα, χαλάρωση) και να αξιολογήσουν τα αξιολογήσουν.  
ΠΑΙΣ306 Επαγγελματική Δεοντολογία 
Στόχος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη έννοια της δεοντολογίας που πρέπει να διέπει κά-
θε σωστό επαγγελματία. Επίσης θα διδαχθούν μεθόδους για σωστή επικοινωνία με πελάτες και συ-
ναδέλφους, καθώς και τη σωστή τοποθέτησή τους απέναντι στο επάγγελμά και τους πελάτες τους.  
ΠΑΙΣ307 Βασικές Αρχές και Εφαρμογές LASER KAI IPL 
 Στο μάθημα οι σπουδαστές θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των μεθόδων αποτρίχωσης που διδά-
χθηκαν μέχρι τώρα. Θα γνωρίσουν και θα αναλύσουν εξειδικευμένες μεθόδους μόνιμης αποτρίχωσης 
με την χρήση του laser και του παλμικού φωτός.  

    ΠΑΙΣ308 Καλλιτεχνικό Μακιγιάζ 

  Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν εις βάθος το επαγγελματικό μακιγιάζ μα-

θαίνοντας όλα όσα αφορούν το φωτισμό και το χρώμα στο μακιγιάζ έτσι ώστε να μπορούν σαν επαγ-
γελματίες πλέον να αντεπεξέλθουν επάξια στο χώρο των ΜΜΕ καθώς επίσης και στο θέατρο ή τον 

κινηματογράφο.        
ΠΑΙΣ309 Αισθητική & Γυμναστική 

Μέσα από την θεωρία του μαθήματος αυτού οι σπουδαστές θα μάθουν για την ιστορία της γυ-
μναστικής και τους σκοπούς της, την ασφάλεια των ασκήσεων, τα διάφορα είδη γυμναστικής, 

το σωστό τρόπο αναπνοής, και τους σωματικούς μυς.  
ΠΑΙΣ310 Ονυχοπλαστική 

Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν τη σημασία της ονυχοπλαστικής. Θα εφαρμόζουν όλες 
τις τεχνικές προσθετικής εφαρμογής Νυχιών και θα αναγνωρίζουν τις ασθένειες και 

ανωμαλίες των νυχιών. 

Αισθητική 
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 (4 Έτη, Πτυχίο) 
  
 
 
   Έτος 3 - Εξάμηνο ΣΤ 

Αισθητική 

Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΠΑΙΣ313 
Φαρμακολογία & Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις από 
Καλλυντικά 

3 

ΠΑΙΣ316 Αισθητικές Εφαρμογές LASER KAI IPL 1+3* 

ΠΑΙΣ317 Θεραπείες SPA 1+3* 

ΠΑΙΣ318 Μακιγιάζ Καλυπτικό & Χαρακτήρων 1+4* 

 Προαιρετικό - Ένα από τα Δύο  

ΠΑΙΣ311 Οργάνωση Επιχείρησης 2 

ΠΑΙΣ312 Ψυχολογία 2 
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ΠΑΙΣ313 Φαρμακολογία & Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις από Καλλυντικά 
Ο φοιτητής να αντιληφθεί τις βασικές αρχές της φαρμακολογίας και να γναξιολογή-
σει τον τρόπο δράσης των φαρμάκων και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Επίσης 
να κατανοήσει τις αντιδράσεις των καλλυντικών σκευασμάτων στην υγεία και την Αισθη-
τική εμφάνιση. 

ΠΑΙΣ316 Αισθητικές Εφαρμογές LASER KAI IPL 
 Στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων σχετικά με την ακτινοβολία 
LASER και τις πηγές έντονου παλμικού-IPL. Την ασφαλή εφαρμογή LASER χαμηλής ισχύος σε κάθε 
περίπτωση που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αισθητικής και κυρίως να γνωρίσουν τους  κινδύ-
νους και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται στις διάφορες περιπτώσεις εφαρμογής 
LASER και IPL. 
ΠΑΙΣ317 Θεραπείες SPA 
Οι φοιτητές θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων όσο αφορά τη μάλαξη και τις εφαρμογές θερα-
πειών SPA. Θα μελετήσουν και αξιολογήσουν εξειδικευμένες θεραπείες χαλάρωσης.  
         ΠΑΙΣ318 Μακιγιάζ Καλυπτικό & Χαρακτήρων                                                                                      

Το πρώτο μέρος αφορά το καλυπτικό μακιγιάζ .Σκοπός του μαθήματος είναι  μέσω αυτής της τεχνι-
κής και γνωρίζοντας πολύ καλά τα προϊόντα, να μπορούν να καλύψουν και να διορθώσουν σημεία 
του σώματος και του προσώπου τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη κάλυψη. Το δεύτερο μέρος αφο-

ρά το Μακιγιάζ Χαρακτήρων. Σκοπός του μαθήματος είναι να πραγματοποιούν ολοκληρωτική μετα-
μόρφωση χαρακτήρα συνδυάζοντας μακιγιάζ εποχής και προσθετικό μακιγιάζ.                      

ΠΑΙΣ311 Οργάνωση Επιχείρησης                                                                                                            
Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές μεθόδους για καλή οργάνωση του Ινστι-

τούτου Αισθητικής καθώς επίσης τις λειτουργίες και χρησιμότητες του marketing στην επίτευ-
ξη των στόχων της επιχείρησης.  

ΠΑΙΣ312 Ψυχολογία 
Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν υπόβαθρο στις 

θεμελιώδεις έννοιες και θεωρίες της ψυχολογίας, με σκοπό να καταλάβουν τόσο 
τους εαυτούς τους όσο και τους άλλους ανθρώπους γύρω τους και να αξιοποιή-

σουν  τις γνώσεις τους στις καθημερινή και επαγγελματική ζωή.  

Αισθητική 
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 (4 Έτη, Πτυχίο) 
  
 
 
   Έτος 4 - Εξάμηνο Η 

Αισθητική 

Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΠΑΙΣ401 
Μεθοδολογία της Έρευνας για Σκοπούς Συγγραφής 
Πτυχιακής εργασίας 

3 

ΠΑΙΣ404 Ψυχολογία & Δεξιότητες Διαχείρισης του Στρες 2 

ΠΑΙΣ405 Νέες Τεχνολογίες στην Αισθητική 1+3* 

ΠΑΙΣ407 Μέθοδοι Ευεξίας & Χαλάρωσης στην Αισθητική 1+3* 

ΠΑΙΣ 408 Δημιουργικό Μακιγιάζ 2* 

 Προαιρετικό - Ένα από τα Δύο  

ΠΑΙΣ402 Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων 2 

ΠΑΙΣ403 Ρωσικά 2 
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ΠΑΙΣ401 Μεθοδολογία της Έρευνας για Σκοπούς Συγγραφής Πτυχιακής  
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να μάθουν πως 
πραγματοποιείται μια σε βάθος έρευνα και ανάλυση. Έτσι οι φοιτητές θα πάρουν απα-
ραίτητες γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ερευνητικών εργασιών στον 
τομέα της αισθητικής.   
ΠΑΙΣ404 Ψυχολογία & Δεξιότητες Διαχείρισης του Στρες 
 Στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν ένα βασικό υπόβαθρο των βασικών 
αρχών και τεχνικών συμβουλευτικής και σε συνδυασμό  με την συμμετοχή τους σε εργαστηρια-
κές, ομαδικές συνεδρίες, να αναπτυχθούν και καλλιεργηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες για απο-
τελεσματική διαχείριση  του στρες τόσο σε ατομικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.  
ΠΑΙΣ405 Νέες Τεχνολογίες στην Αισθητική 
Στόχος του μαθήματος είναι η συνεχής ενημέρωση σε θέματα σύγχρονου επιστημονικού πεδίου που 
εμπίπτουν σε θέματα Αισθητικής Προσώπου, Αισθητικής Σώματος και Μεθόδων Αποτρίχωσης. Επίσης 
ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στην Ιατρική Αισθητική και Χειρουργική.  
   ΠΑΙΣ407 Μέθοδοι Ευεξίας & Χαλάρωσης στην Αισθητική                                                                                       

Η μελέτη των διάφορων εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών και η σημασία τους για τη 
σωστή λειτουργία του οργανισμού και την προαγωγή της ευεξίας και της ευημερίας.  
ΠΑΙΣ408 Δημιουργικό Μακιγιάζ                                                                                                                   

Το μάθημα αυτό του δημιουργικού μακιγιάζ στοχεύει στην εξάντληση της δημιουργίας και φαντασί-
ας των καταρτιζόμενων πάνω στις εξελίξεις του μακιγιάζ στον χώρο του θεάτρου, μόδας, διαφήμι-

σης και τηλεόρασης στο μέγιστο βαθμό.  
ΠΑΙΣ402 Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων 

Σκοπός είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν μια καλύτερη εκτίμηση του ρόλου 
που διαδραματίζει στην οικονομία μας η μικρή επιχείρηση και να ερευνήσουν τα κρίσιμα 

ζητήματα και τις προκλήσεις της διαχείρισης μιας μικρής επιχείρησης.  
       ΠΑΙΣ403 Ρωσικά  

  Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές βασικές γλωσσικές δεξιότη-

τες στα ρωσικά. Το μάθημα επικεντρώνεται κυρίως στις δεξιότητες ανάγνωσης 

και γραφής ωστόσο η ομιλία και η ακρόαση θα παρεμβάλλονται.  

Αισθητική 
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   Έτος 4 - Εξάμηνο Θ 
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Κωδικός Μάθημα 
Διδακτικοί Περίοδοι ανά 

εβδομάδα 

ΠΑΙΣ411 Πρακτική Άσκηση 650 Ώρες Πρακτική 

ΠΑΙΣ412 Πτυχιακή Εργασία 1 
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ΠΑΙΣ411 Πρακτική Άσκηση 
Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του κλάδου Αισθητικής είναι η εφαρμο-
γή των γνώσεων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών τους και αφορά την αντι-
μετώπιση όλων των αισθητικών εφαρμογών. Η Πρακτική Άσκηση συνεπώς συμβάλλει στην 
καλύτερη εμπέδωση και διεύρυνση των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, την παροχή 
δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επί-
λυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας. Να γνωρίσουν στην πράξη τις επιμέρους πτυχές του 
επαγγέλματος του αισθητικού, τους διάφορους τρόπους εργασίας και οργάνωσης ενός ινστιτού-
του Αισθητικής, να έρθουν σε επαφή με πραγματικούς πελάτες, και γενικά να εφαρμόσουν στην 
πράξη όσα έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.  
 
        ΠΑΙΣ412 Πτυχιακή Εργασία 

       Ο σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία και παρουσίαση μίας εκτεταμένης 

έρευνας η οποία θα αποτελέσει και το βασικό κριτήριο αξιολόγησης. Η πτυχιακή εργασία πρέπει να 

εκπονηθεί σε θέμα επιλογής του φοιτητή, συμβατό με τον κλάδο Αισθητικής. Το προταθέν θέμα 

επιλογής πρέπει να εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του μαθήματος. Το συγκεκριμένο μάθη-

μα αποτελεί μέρος του προγράμματος μαθημάτων του κλάδου σπουδών Αισθητικής όπου οι φοιτη-

τές θα πρέπει να συνδυάσουν και να παρουσιάσουν τυχόν προσωπικά ενδιαφέροντα πάντοτε υπό 

τη καθοδήγηση του Υπεύθυνου Καθηγητή σε σχετικό ερευνητικό υπόβαθρο παρουσιάζοντας μια 

πρωτότυπη ερμηνεία πρωτογενούς έρευνας.  
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