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Εισαγωγή  
Αυτό το έγγραφο είναι το αποτέλεσμα της κοινής εργασίας της σύμπραξης των εταίρων από τη 

Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Φινλανδία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του έργου Enhancement of VET offers in the wellness sector” (hereinafter referred to as Skills for 

Wellness, Project Number 2019-1-DE02-KA202-006180). Το έργο Skills for Wellness στοχεύει στον 

εξοπλισμό παρόχων υπηρεσιών ευεξίας, επαγγελματιών και ιδρυμάτων ΕΕΚ με τα εργαλεία για την 

αξιολόγηση και τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ίδιων και των υπαλλήλων. 

1. Χαρακτηριστικά του τομέα της ευεξίας στις χώρες των εταίρων, 

συμπεριλαμβανομένου της  εξειδίκευσης και των τάσεων 
Όπως υποδηλώνει ο τίτλος του έργου, το επίκεντρο του είναι η βιομηχανία ευεξίας. Έχοντας 

εμφανιστεί στη δεκαετία του 1970, η έννοια της ευεξίας κερδίζει σταθερά δημοτικότητα τα τελευταία 

15-20 χρόνια. Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ευεξίας ορίζει την ευεξία ως την «ενεργή αναζήτηση 

δραστηριοτήτων, επιλογών και τρόπων ζωής που οδηγούν σε μια κατάσταση ολιστικής υγείας». Ο 

ΠΟΥ επεκτείνει την ιδέα λέγοντας ότι το αναπόσπαστο μέρος της ευεξίας είναι η «πραγματοποίηση 

του πληρέστερου δυναμικού ενός ατόμου σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, πνευματικά και 

οικονομικά». 

Πιθανότατα, είναι αυτή η επιθυμία να «φέρουμε την ευεξία στα μέρη όπου περνάμε το μεγαλύτερο 

μέρος του χρόνου μας» που συνέβαλε σημαντικά στην πρόσφατη ανάπτυξη του κλάδου. Σύμφωνα με 

την έκθεση Global Wellness Economy Monitor 2018, το 2015-2017, η οικονομία ευεξίας αυξήθηκε από 

3,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε 4,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή κατά 6,4% ετησίως. Ένας 

ρυθμός σχεδόν διπλάσιος από τον παγκόσμιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, 3,6%. Ένας άλλος λόγος 

για αυτό θα μπορούσε να είναι ότι η παροχή υπηρεσιών ευεξίας και σπα αποτελεί σημαντική ευκαιρία 

για οικονομική επέκταση για ξενοδοχεία και άλλους ενδιαφερόμενους στον τουρισμό. Δεν είναι 

περίεργο το γεγονός ότι ο τουρισμός ευεξίας ανήκει σε έναν από τους τρεις τομείς της οικονομίας 

ευεξίας με τις μεγαλύτερες αγορές (παράλληλα με την Προσωπική Φροντίδα, την Ομορφιά και την 

Αντι-γήρανση και την Υγιεινή Διατροφή, τη Διατροφή και την Απώλεια βάρους): 
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Πηγή: Global Wellness Institute, Global Wellness Economy Monitor, Οκτώβριος 2018. 

Αν και η συνολική ανάπτυξη της βιομηχανίας ευεξίας είναι αδιαμφισβήτητη, οι τάσεις στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων τομέων ευεξίας και η δημοτικότητά τους μεταξύ των καταναλωτών διαφέρουν πολύ 

από χώρα σε χώρα. Η Γερμανία, για παράδειγμα, η πρώτη στην Ευρώπη σε τομείς όπως ο τουρισμός 

ευεξίας, οι επιχειρήσεις σπα, τα ιαματικά λουτρά και η προώθηση της υγείας στο χώρο εργασίας 

(δεδομένα από  Global Wellness Economy Monitor Report, 2018). Στην Ισπανία, το κορυφαίο μερίδιο 

αγοράς καταλαμβάνεται από τον τομέα Ομορφιάς & Αντι-γήρανσης, ακολουθούμενη από την Υγιεινή 

Διατροφή, την Απώλεια βάρους και τον Τουρισμό ευεξίας. Η Ιταλία παραδοσιακά κατατάσσεται στις 

δέκα πρώτες χώρες με το κορυφαίο μερίδιο αγοράς στους τομείς που αναφέρονται στο γράφημα 

(εκτός από τα ακίνητα), ενώ ο Τουρισμός ευεξίας και ο τομέας Ομορφιάς & Αντι-γήρανσης έχουν το 

μεγαλύτερο μερίδιο. Στην Κύπρο, οι πιο ανεπτυγμένοι τομείς ευεξίας είναι η Κομμωτική & Ομορφιά , 

Θεραπεία, SPA & Μασάζ, Γυμναστήρια και Φυσιοθεραπεία. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι τα άτομα 

που εργάζονται στον τομέα της κομμωτικής και της ομορφιάς στην Κύπρο πρέπει να εγγραφούν στον 

Σύνδεσμο Αισθητικών της Κύπρου (είναι επίσης δυνατή η εργασία χωρίς εγγραφή, αλλά οι 

πιθανότητες απασχόλησης είναι χαμηλότερες). Στη Φινλανδία βρίσκεται αρκετά διακριτική η 

κατανόηση της ευεξίας και της ευεξίας. Εκεί, η έννοια της ευεξίας περιλαμβάνει εγγενώς τα ακόλουθα 

στοιχεία: Φινλανδική εμπειρία σάουνας, φύση και δάσος, διακοπές εξοχικό σπίτι και φαγητό. 

Οι ποικίλες τάσεις στην ανάπτυξη των τομέων ευεξίας οδηγούν στο γεγονός ότι το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να εργαστούν στην ευεξία, καθώς και οι 

απαιτήσεις για τα προσόντα που αποκτήθηκαν είναι αρκετά διαφορετικά (για περισσότερες 

λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα). Επιπλέον, αναδύονται νέες τάσεις - πρέπει να 

αντιμετωπιστούν και να εισαχθούν στις καθημερινές δραστηριότητες των παρόχων υπηρεσιών 

ευεξίας για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι. Μία από τις κύριες τάσεις που επηρεάζει 

σημαντικά τον τομέα ευεξίας είναι η βιωσιμότητα. Περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, πτυχές 

όπως η λιτή χρήση των πόρων, η προτίμηση των φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, η ανακύκλωση 

των αποβλήτων κ.λπ. Η αειφόρος ανάπτυξη προϋποθέτει επίσης την παροχή ίσων δυνατοτήτων σε 

διάφορες ομάδες πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ειδικές ανάγκες (ηλικιωμένοι, 

άτομα με μειωμένη κινητικότητα και άλλα). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες τάσεις στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ευεξίας στις ευρωπαϊκές 

χώρες, καθώς και τις αναδυόμενες προκλήσεις, οι εταίροι του έργου “Skills for Wellness” έχουν κάνει 

μια προσπάθεια να δημιουργήσουν επαγγελματικά πρότυπα που θα περιγράφουν τις βασικές 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της ευεξίας. Με τα 

«επαγγελματικά πρότυπα» καταλαβαίνει κανείς «τις κύριες δουλειές που κάνουν οι άνθρωποι», 

περιγράφοντας τα επαγγελματικά καθήκοντα και τις δραστηριότητες, καθώς και τις ικανότητες που 

χαρακτηρίζουν ένα επάγγελμα. Τα επαγγελματικά πρότυπα σηματοδοτούν τι πρέπει να μπορούν να 

κάνουν οι μαθητές στην απασχόληση και μπορούν ιδανικά να χρησιμεύσουν ως σύνδεσμος μεταξύ 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και των αναγκών της αγοράς εργασίας ». 

Ως σημείο εκκίνησης, οι εταίροι χρησιμοποίησαν την ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, 

προσόντων και επαγγελμάτων και στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα και συνέταξαν μια λίστα με όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τον κλάδο ευεξίας: 

96 Άλλες δραστηριότητες προσωπικής εξυπηρέτησης 
96.04  Δραστηριότητες σωματικής ευεξίας  
Αυτό περιλαμβάνει:   
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- - δραστηριότητες χαμάμ, σάουνα και ατμόλουτρα, σολάριουμ, σαλόνια μείωσης και 
χαλάρωσης, κέντρα μασάζ κ.λπ.. 

96.02   Κομμωτική και άλλες περιποιήσεις σχετικά με την ομορφιά 
Αυτό περιλαμβάνει:   

- πλύσιμο μαλλιών, κοπή, ρύθμιση, βαφή, βαφή, ίσιωμα και παρόμοιες δραστηριότητες για άνδρες 
και γυναίκες ξύρισμα και κοπή γενειάδων κ.λπ. 
- μασάζ προσώπου, μανικιούρ και πεντικιούρ, μακιγιάζ κ.λπ. 

96.09  Άλλες δραστηριότητες προσωπικής εξυπηρέτησης π.χ. 
Αυτό περιλαμβάνει:   

- αστρολογικές και πνευματικές δραστηριότητες 
- κοινωνικές δραστηριότητες όπως υπηρεσίες συνοδείας, υπηρεσίες γνωριμιών, υπηρεσίες 

γραφείων γάμου 
- δραστηριότητες τατουάζ και στούντιο διάτρησης 
- δραστηριότητες καλλιτέχνη τατουάζ, χρησιμοποιώντας βιολογικές ουσίες (όπως χέννα) για 

προσωρινή διακόσμηση 
93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και αναψυχής - εδώ ειδικά οι 
ακόλουθες περιοχές :  

93.13  Εγκαταστάσεις Γυμναστικής 
Αυτό περιλαμβάνει:     
- σωματεία και εγκαταστάσεις γυμναστικής  
93.29  Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και αναψυχής 
Αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψυχαγωγία και την αναψυχή 
(εκτός από τα πάρκα ψυχαγωγίας και τα θεματικά πάρκα) που δεν ταξινομούνται αλλού: 
- λειτουργία παιχνιδιών με κέρματα 
- δραστηριότητες πάρκων αναψυχής (χωρίς διαμονή) 
- λειτουργία εγκαταστάσεων μεταφοράς αναψυχής, π.χ. μαρίνες 
-  λειτουργία λόφων για σκι 
- ενοικίαση εξοπλισμού αναψυχής ως αναπόσπαστο μέρος των εγκαταστάσεων αναψυχής 
- εκθέσεις και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 

86. Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
86.90   Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
Αυτό περιλαμβάνει:     
-  δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία που δεν εκτελούνται από νοσοκομεία 

ή από ιατρούς ή οδοντίατρους  
- δραστηριότητες νοσοκόμων, μαιών, φυσιοθεραπευτών ή άλλων παραϊατρικών ιατρών 

στον τομέα της οπτομετρίας, της υδροθεραπείας, του ιατρικού μασάζ, της 
επαγγελματικής θεραπείας, της λογοθεραπείας, της χειροπίας, της ομοιοπαθητικής, της 
χειροπρακτικής, του βελονισμού κ.λπ.. 

- - δραστηριότητες σε παραλίες, συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης εγκαταστάσεων 
όπως λουτρά, ερμάρια, καρέκλες κ.λπ. 

- λειτουργία πίστας χορού 
 

Οι εργασίες για την ανάπτυξη των επαγγελματικών προτύπων αποτελούνταν από δύο στάδια: 
ηλεκτρονική έρευνα και έρευνα στο πεδίο εφαρμογής . Κατά τη διάρκεια της έρευνας για 
επιτραπέζιους υπολογιστές, οι συνεργάτες εξέτασαν και ανέλυσαν τα υπάρχοντα νομικά πλαίσια σε 
κάθε χώρα, τις απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα στη βιομηχανία ευεξίας και το περιεχόμενο των 
διαθέσιμων προγραμμάτων κατάρτισης. Κατά την ανάπτυξη της δομής των επαγγελματικών 
προτύπων, οι συνεργάτες έλαβαν επίσης υπόψη το επιστημονικό έγγραφο συζήτησης 
«Επαγγελματικές δραστηριότητες στην παροχή υπηρεσιών ευεξίας. Η εμπειρική πιστοποίηση 
χρειάζεται αναλύσεις του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γερμανία) και 
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των αποτελεσμάτων του έργου WellTo (Αρ. Έργου: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ). Η 
επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περίπου 200 εμπειρογνωμόνων ευεξίας 
(εκπρόσωποι ενώσεων ευεξίας, παρόχων υπηρεσιών ευεξίας, αυτοαπασχολούμενων ειδικών, 
ιδρυμάτων ΕΕΚ κ.λπ.) που μοιράστηκαν την εμπειρογνωμοσύνη τους και παρείχαν συμβολή στην 
ανάπτυξη επαγγελματικών προτύπων. 

2. Χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων στον τομέα της ευεξίας  

2.1 Νομικό πλαίσιο στις χώρες των εταίρων  

Για να υπάρχει ένα πλαίσιο και να διευκολυνθεί η ανάλυση της οργάνωσης των επαγγελμάτων σε 

διάφορες χώρες, είναι πολύτιμο να κατηγοριοποιηθεί  εάν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον 

τομέα της ευεξίας μεταξύ της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κύπρου και της Φινλανδίας 

ανήκουν σε ρυθμιζόμενα ή μη ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Εάν κάποιος αναφέρεται σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ειδικοί για τη χώρα νόμοι που ορίζουν τις 

απαιτήσεις, τα προγράμματα σπουδών καθώς και την πιστοποίηση των εκπαιδεύσεων. Για να 

αποκτηθούν αυτούς τους επαγγελματικούς τίτλους, πρέπει να περάσετε από το εκπαιδευτικό 

σύστημα που σχετίζεται με τον τομέα για να μεταφέρετε τον τίτλο και να εργαστείτε στον 

συγκεκριμένο τομέα. Από την άλλη πλευρά, σε μη ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ο καθένας μπορεί να 

εργαστεί στο επάγγελμα χωρίς να έχει ολοκληρώσει αναγνωρισμένο μάθημα, πράγμα που σημαίνει 

ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση και να εργάζεται απευθείας στην αγορά εργασίας. 

Επιπλέον, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα σπουδών, διάρκεια και πιστοποίηση αυτών των 

επαγγελμάτων. Όσον αφορά τον τομέα ευεξίας, η κατάσταση διαφέρει μεταξύ των 

προαναφερθεισών χωρών. Παρόλο που υπάρχουν ρυθμιζόμενα και μη ρυθμιζόμενα επαγγέλματα 

που σχετίζονται με την υγεία σε κάθε χώρα, διαφέρει ποια ανήκουν σε ποια κατηγορία. Στη Γερμανία, 

πιθανώς το πιο γνωστό νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα είναι επαγγελματίας αισθητικός (EQF 

Level 4), όπου οι άνθρωποι που ασκούν αυτές τις θέσεις εργασίας πρέπει να διαθέτουν 

επαγγελματικό προσόν που αποκτήθηκε με διπλή επαγγελματική κατάρτιση. Ωστόσο, όλοι μπορούν 

να προσφέρουν υπηρεσίες στον τομέα, δεδομένου ότι το επάγγελμα δεν απαιτεί κρατική άδεια. 

Πολλά άλλα επαγγέλματα στον τομέα της ευεξίας δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα στη Γερμανία, 

για παράδειγμα εκπαιδευτής φυσικής κατάστασης, σύμβουλος διατροφής, σύμβουλος ευεξίας κ.λπ. 

Περαιτέρω εκπαιδευτικοί πάροχοι προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ μπορεί να 

διαφέρουν σε διάρκεια, οι απαιτήσεις εισόδου και τα πιστοποιητικά αποχώρησης ενδέχεται να 

διαφέρουν. 

Ενώ στη Γερμανία τα περισσότερα από τα επαγγέλματα στον τομέα της ευεξίας είναι μη ρυθμιζόμενα 

από την νομοθεσία, στην Ισπανία είναι το αντίστροφο. Στην Ισπανία, η πλησιέστερη επαγγελματική 

ταυτότητα στον τομέα της ευεξίας είναι η Personal Image (Imagen Personal), η οποία αποτελείται από 

πολλά επαγγελματικά προφίλ που συνδέονται εντός του τομέα. Τα ακόλουθα επαγγέλματα 

ρυθμίζονται: Βασικό πτυχίο στην Κομμωτική και Αισθητική (EQF Επίπεδο 2), Τεχνικός Ομορφιάς και 

Αισθητικής (EQF, Επίπεδο 3 ή 4), Τεχνικός Κομμωτικής και Κομμωτικής (EQF Επίπεδο 3 ή 4) και 

Ανώτερο Τεχνικό Πτυχίο Προσωπικού και Εταιρική Συμβουλευτική Εικόνας, Ανώτερο Τεχνικό Πτυχίο 

Επαγγελματικού Χαρακτήρα και Μακιγιάζ, Ανώτερο Τεχνικό Πτυχίο στη Διαμόρφωση Στυλ και 

Κομμωτικής, Ανώτερο Τεχνικό Πτυχίο Ολοκληρωμένης Αισθητικής και Ευεξίας (όλα: EQF Level 5). 

Πάνω από δύο χρόνια όλα αυτά τα προσόντα παραδίδονται σε 2000 ώρες. Ανάλογα με το επίπεδο 

EQF (μεταξύ 2 και 5), η διάρκεια των πρακτικών ωρών μπορεί να κυμαίνεται από 320 έως 400 ώρες. 

Στην Ιταλία και στην Κύπρο η κατάσταση και για τα δύο είναι παρόμοια. Και στις δύο χώρες υπάρχουν 

τα δύο επαγγελματικά προφίλ που ανήκουν σε ένα ρυθμιζόμενο από την νομοθεσία επάγγελμα, 

δηλαδή την κομμώτρια και την αισθητικό. Στην Ιταλία, περιλαμβάνονται στην Banca dati Europea - 
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Επαγγελματική βάση δεδομένων / Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων - Ρυθμιζόμενα από την νομοθεσία 

επαγγέλματα που σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι εθνικοί νόμοι για τα δύο επαγγέλματα που 

καθορίζουν την πρόσβαση, τις επαγγελματικές δεξιότητες και τους περιορισμούς σχετικά με τον 

τρόπο εκτέλεσης της εργασίας. Στην Κύπρο, αυτά τα δύο επαγγέλματα είναι τα μόνα που έχουν κοινή 

επαγγελματική κατάρτιση. Οι εκπαιδεύσεις στο κομμωτήριο είναι διαθέσιμες από την Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) στο Επίπεδο 3 και στο Επίπεδο 4 του συστήματος EQF. Η 

επαγγελματική σχολική κατάρτιση (π.χ. KES College) για αισθητικούς παρέχει τόσο θεωρητική όσο και 

πρακτική άσκηση. Στην Κύπρο υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που ανήκουν σε νομοθετικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα, όπως το επάγγελμα του Γυμναστή καθώς και η Φυσιοθεραπεία. Τα μη 

ελεγχόμενα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ευημερία στην Κύπρο είναι αυτά στον τομέα Spa & 

Massage. Μη τυπικοί πάροχοι εκπαίδευσης π.χ. να συμπεριλάβετε το σχέδιο στρατηγικής του GTO 

(Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού) με εκπαιδευτικά σεμινάρια και σεμινάρια που σχετίζονται με τον 

τομέα ευεξίας, τα κολέγια προσφέρουν επαγγελματικά μαθήματα και να παρέχουν επαγγελματικά 

μαθήματα (π.χ. μαθήματα CVET), π.χ. μαθήματα γρήγορης διαδρομής για μακιγιάζ. Μη επίσημα 

σεμινάρια, όπως μόνιμο μακιγιάζ, προσφέρονται επίσης από τον Σύνδεσμο Αισθητικών Κύπρου. Στον 

τομέα των γυμναστηρίων και γυμναστικής προσφέρονται επίσης σεμινάρια όπως το σεμινάριο 

πρώτων βοηθειών από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φυσικής Αγωγής και Αθλητικών Επιστημών. 

Ενώ τα επαγγέλματα του αισθητικού και του κομμωτή ανήκουν σε ρυθμιζόμενα από την νομοθεσία 

επαγγέλματα στην Ιταλία και την Κύπρο, στη Φινλανδία δεν υπάρχει νομοθεσία γι 'αυτά, που 

σημαίνει ότι αποτελούν μέρος μη ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων μαζί με εκπαιδευτή αθλητισμού, 

εκπαιδευτή γυμναστικής, εκπαιδευτή γιόγκα, προσωπικό γυμναστή, εκπαιδευτή ψυχαγωγίας , 

διοργανωτής τουριστικών δραστηριοτήτων / ξεναγός, σύμβουλος ευεξίας / σύμβουλος ευημερίας. 

Από την άλλη πλευρά, η Valvira - η Υπηρεσία Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Υγείας - ρυθμίζει ορισμένα επαγγέλματα, για παράδειγμα τους νόμους για επαγγέλματα στους τομείς 

του μασάζ, της φυσικοθεραπείας και άλλων θεραπειών, όπως αυτές που αναφέρονται από γιατρό. 

2.2 Επαγγελματικά προφίλ και διαδρομές κατάρτισης στον τομέα της ευεξίας 
Στην ακόλουθη ενότητα, επεξηγούνται οι διαφορετικοί επαγγελματικοί εκπαιδευτικοί τρόποι, τα 

προσόντα που αποκτήθηκαν, καθώς και οι απαραίτητες απαιτήσεις στις χώρες της Γερμανίας, της 

Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κύπρου και της Φινλανδίας, αναφέρονται ομοιότητες και διαφορές. 

Στη Γερμανία προσφέρονται διαφορετικές διαδρομές κατάρτισης για εργασία στον τομέα της ευεξίας: 

από την τριετή επαγγελματική εκπαίδευση στο διπλό σύστημα και το διετές εγκεκριμένο από το 

κράτος μάθημα σε ένα συγκεκριμένο σχολείο στο οποίο οι άνθρωποι διδάσκονται με βάση κρατικά 

εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, σε προπονήσεις που διαρκούν μόνο από λίγες μέρες έως 12 

μήνες σε όλα τα ενδιάμεσα. Στη Γερμανία, η εκπαίδευση δεν ρυθμίζεται από την κυβέρνηση στην 

πρωτεύουσα, αλλά από κάθε ομοσπονδιακό κράτος. Επομένως, προσφέρονται διάφορες διαδρομές 

προσόντων και συχνά διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα, ο τίτλος του «μασέρ» 

μπορεί να αποκτηθεί σε 6 ημέρες, ενώ άλλα μαθήματα διαρκούν 2,5 χρόνια. 

Στην Ισπανία η κατάσταση είναι παρόμοια με τον τρόπο που υπάρχει επίσης μια ποικιλία επιλογών 

για την απόκτηση ικανοτήτων για εργασία στον τομέα της ευεξίας. Εάν οι εκπαιδευόμενοι θέλουν να 

αποκτήσουν επίσημο πιστοποιητικό, πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα σε αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά κέντρα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα που προσφέρουν μη 

επίσημα μαθήματα κατάρτισης, προσαρμόζοντας τα προγράμματα σπουδών και την εκπαίδευσή τους 

στις ανάγκες τους. Αυτό είναι εφικτό δεδομένου ότι στην Ισπανία δεν υπάρχει νόμος που να ορίζει 

ότι απαιτείται πτυχίο ή καριέρα για να εργαστεί στον τομέα της ευεξίας, ωστόσο, είναι σαφές ότι με 
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έναν επαγγελματικό τίτλο κάθε άτομο θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν αναζητά 

εργασία και πιθανότατα θα έχει καλύτερη απόδοση. Οι βαθμοί κυμαίνονται μεταξύ EQF Level 2 και 

5. Ωστόσο, οι άνθρωποι μπορούν επίσης να εισέλθουν σε αυτόν τον τομέα μέσω άλλων ακαδημαϊκών 

καναλιών, για παράδειγμα, μέσω της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει με το πτυχίο 

διατροφολόγου. Τα μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης που αναφέρονται παραπάνω 

αποτελούνται από θεωρητικά και πρακτικά μέρη, έχουν διάρκεια 2000 ωρών και ο αριθμός ωρών 

πρακτικής στην εταιρεία μπορεί να ποικίλει, π.χ. στα EQF Level 5 επαγγέλματα συνήθως περίπου 400 

ώρες και είναι δομημένα στα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Το υπόβαθρο των εργαζομένων στον τομέα της ευεξίας μπορεί να ποικίλλει, καθώς κάθε άτομο που 

ενδιαφέρεται να αποκτήσει κάποια γνώση μπορεί να παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης που 

παρέχονται από κρατικά ή ιδιωτικά επαγγελματικά εκπαιδευτικά κέντρα. Τα προγράμματα σπουδών 

και η διάρκεια αυτών των μαθημάτων ποικίλλουν από σχολείο σε σχολείο και δεν ρυθμίζονται 

επίσημα ούτε αναγνωρίζονται από το κράτος. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μαθητές 

λαμβάνουν συνήθως ένα πιστοποιητικό για να αποδείξουν τις δεξιότητές τους και τις ικανότητες τους. 

Στην Ιταλία, απαιτείται από το νόμο τα άτομα να παρακολουθούν μια επαγγελματική κατάρτιση για 

να αποκτήσουν τα επαγγελματικά προσόντα (ή μπορεί να συμβαίνει αυτό να περάσουν την εξέταση 

προσόντων ακόμη και χωρίς να παρακολουθήσουν ένα μάθημα ή μετά από μια πορεία σχεδόν 300 

ωρών). Ωστόσο, παρόμοια με τη Γερμανία και την Ισπανία, ένα άτομο χωρίς επίσημα προσόντα 

μπορεί να εργάζεται στον τομέα της ευεξίας. Ωστόσο, διαφορετική από τις προαναφερθείσες χώρες, 

στην Ιταλία απαγορεύεται, για ένα άτομο χωρίς τα προσόντα του αισθητικού, να είναι ο διευθυντής 

ενός σαλόνι ομορφιάς. Τα επαγγελματικά προσόντα ενός αισθητικού αποκτώνται, μετά την 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης, με την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης 

θεωρητικής-πρακτικής εξέτασης που προηγείται - εναλλακτικά, με την εκτέλεση περιφερειακών 

μαθημάτων προσόντων συν μαθήματα εξειδίκευσης, μια εργασία πλήρους απασχόλησης 

ακολουθούμενη από εκπαίδευση και περιφερειακά μαθήματα ή τριετή εργασιακή εμπειρία ως 

υπάλληλος ή οικογενειακός συνεργάτης της εταιρίας αισθητικών, ακολουθούμενη από συγκεκριμένη 

περιφερειακή εκπαίδευση. Αντίθετα, οι άνθρωποι που εργάζονται στην κομμωτική χωρίς 

επαγγελματικά προσόντα εντάσσονται κυρίως στον τομέα μέσω προπονήσεων, ενώ οι άνθρωποι 

χωρίς επαγγελματικό προσόν που εργάζονται στον τομέα της ομορφιάς παρακολουθούν κυρίως 

συγκεκριμένα μαθήματα (μασάζ, μακιγιάζ, αποτρίχωση κ.λπ.) με αμοιβή. Η πορεία για την απόκτηση 

τίτλου σπουδών στην Ιταλία είναι συνήθως δύο ή τρία χρόνια σχολείου ΕΕΚ (για να αποκτήσετε τίτλο 

χειριστή - επίπεδο EQF 3) ή τετραετές μάθημα σε ίδρυμα ΕΕΚ που οδηγεί σε επαγγελματικό δίπλωμα 

(Τεχνικός - επίπεδο EQF 4). Μέρος της εκπαίδευσης σε όλα τα μαθήματα ΕΕΚ περιλαμβάνει περιόδους 

μάθησης βάσει εργασίας, ιδίως κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους. Κατά το τέταρτο 

έτος, οι μισές ώρες μάθησης δαπανώνται σε μια εταιρεία ευεξίας. Υπάρχουν άλλα ειδικά μαθήματα 

για τον τομέα ευεξίας, που παρέχουν τεχνικές δεξιότητες, διαχειριστικές δεξιότητες και υπάρχουν 

ειδικά για υπαλλήλους του τομέα, αλλά συνήθως είναι σύντομα, θεωρητικά και πρακτικά, οδηγούν 

σε πιστοποιητικό συχνότητας και έναντι αμοιβής. Ανεξάρτητα από το αν τα τυπικά ή τα μη τυπικά 

μαθήματα, τα περισσότερα από αυτά επικεντρώνονται στη μεθοδολογία απόκτησης ικανοτήτων 

μέσω της εκμάθησης μέσω πράξης. Στην Κύπρο, υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να 

μπορέσετε να εργαστείτε στις ρυθμιζόμενες από την νομοθεσία περιοχές. Κομμωτική και περιποίηση 

ομορφιάς, κάποιος πρέπει να έχει πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό αισθητικής αναγνωρισμένο από 

το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Πτυχίου, να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχει 

πιστοποιητικό αποχώρησης γυμνασίου ή ισοδύναμο τίτλο και να διαθέτει πιστοποιητικό υγείας από 

μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Για το γυμναστήριο και το γυμναστήριο, το άτομο πρέπει 

να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχει πτυχίο από πανεπιστήμιο ή πανεπιστήμιο 
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ισοδύναμης Φυσικής Αγωγής από την Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής. Για τη Φυσιοθεραπεία, 

το άτομο πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

που συνεπάγεται ανεντιμότητα ή ηθική ταραχή τα τελευταία πέντε χρόνια, να έχει πτυχίο 

Φυσικοθεραπείας από πανεπιστήμιο ή αντίστοιχο πανεπιστημίου αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο 

και να έχει ολοκληρώσει εξάμηνη πρακτική άσκηση ως φυσιοθεραπευτής. Δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένες απαιτήσεις για το Spa & Massage, καθώς ανήκουν σε μη ελεγχόμενα επαγγέλματα που 

σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι που εργάζονται σε αυτήν την περιοχή έχουν ολοκληρώσει μόνο 

ταχύρρυθμα μαθήματα. Υπάρχει μόνο ένα πιστοποιητικό ΕΕΚ που σχετίζεται με κομμωτές στα 

επίπεδα EQF 3 και 4, το οποίο έχει σχεδιαστεί σε μαθησιακά αποτελέσματα και διαρθρώνεται σε 23 

τομείς εργασίας από τους οποίους οκτώ είναι υποχρεωτικοί στο EQF Level 3 και δώδεκα είναι 

υποχρεωτικοί στο EQF Level 4. Επιπλέον, τα προσόντα παρέχονται από κολέγια στην Κύπρο γίνονται 

αποδεκτά και αναγνωρίζονται από το νόμο (EQF Level 5). Μερικά από τα πανεπιστήμια παρέχουν 

επίσης διπλώματα ισοδύναμα με το EQF Level 6 για Beauticians, Sport Science (και τα δύο τελειώνουν 

με BSc).  

Ενώ υπάρχουν επίσης πολλές διαφορετικές δυνατότητες για να γίνουν υπάλληλοι στον τομέα της 

ευεξίας στη Φινλανδία, πρέπει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι ευεξίας είναι 

επαγγελματικά καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι. Οι περισσότεροι υπάλληλοι έχουν ένα από τα 

ακόλουθα: επαγγελματικά προσόντα στη βιομηχανία του τουρισμού (EQF Level 4), επαγγελματικά 

προσόντα στην κομμωτική και περιποίηση ομορφιάς (EQF Level 4), επαγγελματικά προσόντα στο 

μασάζ (EQF Level 4). Στην Κύπρο και τη Γερμανία, οι άνθρωποι δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα τις 

περισσότερες φορές στον τομέα του μασάζ. Οι περισσότεροι έχουν παρακολουθήσει μόνο μερικά 

βραχυπρόθεσμα μαθήματα, ενώ στη Φινλανδία αυτό το θέμα είναι δομημένο ως πολύπλευρη μελέτη 

ενώ εργάζεται με 30% θεωρία και 70% πρακτική για ένα έως ενάμισι έτος. Στη Φινλανδία, ένας 

κομμωτής πρέπει να ολοκληρώσει ένα τριετές πτυχίο στα μαλλιά και την ομορφιά (EQF Level 6), ενώ 

στη Γερμανία και την Ιταλία αυτό το προσόν βρίσκεται στο EQF Level 4. Η κατάσταση είναι παρόμοια 

με τους φυσιοθεραπευτές: στη Γερμανία παρακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση , στη Φινλανδία 

- πανεπιστημιακή εκπαίδευση τρεισήμισι ετών (συμπεριλαμβανομένου του 1/3 του χρόνου πρακτικής 

εργασίας και τεσσάρων πρακτικών) με νόμιμο πτυχίο, που σημαίνει ότι ο τίτλος φυσιοθεραπευτής 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από άτομα που ολοκλήρωσαν το πτυχίο. Εκτός από τις 

επαγγελματικές δεξιότητες, τα προσόντα στη Φινλανδία συχνά περιλαμβάνουν και άλλες δεξιότητες. 

Για παράδειγμα, το επαγγελματικό προσόν στην κομμωτική και την ομορφιά περιλαμβάνει καλές 

κοινωνικές και διαδραστικές δεξιότητες, εξυπηρέτηση πελατών και φροντίδα του δέρματος, εκτός 

από την εκμάθηση επιχειρηματικής στάσης προκειμένου να προετοιμαστεί για αυτοαπασχόληση. 

Ένας διάσημος τομέας ευεξίας στη Φινλανδία είναι η γιόγκα. Οι εκπαιδευτές γιόγκα έχουν ένα μεγάλο 

αρχείο για την ικανοποίηση των κριτηρίων της εκπαίδευσης και της εμπειρίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Γιόγκα ως καθηγητής γιόγκα. Δουλεύουν σε ομάδες τριών ατόμων με τουλάχιστον ένα άτομο 

να έχει πτυχίο υγειονομικής περίθαλψης. Για να ξεκινήσει μια Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Γιόγκα, 

ένας εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει ασκήσει Γιόγκα για τουλάχιστον δύο χρόνια υπό την καθοδήγηση 

εκπαιδευμένου δασκάλου, είναι μέλος της Φινλανδικής Ένωσης Γιόγκα και έχει παρακολουθήσει 

μαθήματα δύο τεσσάρων ημερών σε ένα Yoga College . Απαιτεί επίσης κίνητρο για δέσμευση 

μακροχρόνιας εργασίας και αυτο-ανάπτυξη. Υπάρχουν οκτώ ενότητες του προγράμματος σπουδών, 

που αποτελούνται από βασικές μελέτες (P1-P4) και Advanced Studies (S1-S4). Όλες μαζί οι βασικές 

σπουδές διαρκούν περίπου δύο χρόνια και οι προηγμένες μελέτες συνεργάζονται με την ίδια ομάδα 

και εκπαιδευτές για τρία χρόνια. 
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2.3 Επαγγελματική ανάπτυξη και αναγνώριση ικανοτήτων 
Το επάγγελμα του αισθητικού μπορεί να ασκηθεί χωρίς κρατική άδεια στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει 

ότι άτομα με προσόντα που αποκτήθηκαν σε ξένες χώρες μπορούν να εργαστούν στον τομέα αυτό, 

το οποίο, με τη σειρά του, δηλώνει ότι δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε επαγγελματική αναγνώριση. 

Ωστόσο, κάποιος μπορεί να ελέγξει την ισοδυναμία του πτυχίου του με ένα γερμανικό πτυχίο και μια 

αξιολόγηση του πτυχίου μπορεί να είναι χρήσιμη για να καταστήσει τα ξένα προσόντα σας πιο 

κατανοητά στους εργοδότες και τις εταιρείες. Επιπλέον, ένα πτυχίο που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο 

ανοίγει την πρόσβαση στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, οι απαντήσεις των 

εργοδοτών που συμμετείχαν στην επιτόπια έρευνα κατέστησαν σαφές ότι εξαρτάται από την εταιρεία 

εάν απαιτούνται επίσημα προσόντα: ορισμένες εταιρείες δήλωσαν ότι δεν είναι απαραίτητο, άλλες 

δήλωσαν ότι απαιτούν οι αισθητικοί να έχουν επίσημα προσόντα , όχι μόνο έχοντας ολοκληρώσει τα 

βραχυπρόθεσμα μαθήματα. 

Όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη, κατέστη σαφές ότι συχνά βρίσκεται στο χέρι των ίδιων 

των εργαζομένων, οπότε πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία για περαιτέρω εκπαίδευση, καθώς 

οι πελάτες γίνονται πιο εξελιγμένοι και απαιτούν νέες και / ή ενημερωμένες γνώσεις και δεξιότητες 

από τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην εσωτερική και εξωτερική κατάρτιση, 

προσπαθούν να μάθουν από τις παρατηρήσεις και να μάθουν να κάνουν, παρόλο που μερικές φορές 

λείπουν υποστήριξη από τους εργοδότες τους. Όταν οι εταιρείες ρωτήθηκαν για αυτήν την πτυχή 

ευαισθησίας σχετικά με τη συνεχή εκπαίδευση, είναι σαφές ότι μόνο το ένα τρίτο γνωρίζει πλήρως 

αυτό το θέμα. Είπαν ότι προσλαμβάνουν τους υπαλλήλους τους μετά από αναθεώρηση των 

πιστοποιητικών και των επιστολών σύστασης, συνεντεύξεις με προηγούμενους εργοδότες, την 

εμφάνιση και τις συνεντεύξεις εργασίας τους. Προκειμένου να εκτιμηθεί η επαγγελματική εξέλιξη των 

εργαζομένων, οι εργοδότες αναλύουν τα τελικά αποτελέσματα της εργασίας / υπηρεσίας, 

πραγματοποιούν συνεντεύξεις με πελάτες και υπαλλήλους και αξιολογούν την ικανοποίηση των 

πελατών. Οι εργαζόμενοι πρόσθεσαν ότι μερικές φορές οι εργοδότες παρατηρούν ατομικά τη δουλειά 

τους. Όλες οι ομάδες-στόχοι που ερωτήθηκαν επιβεβαίωσαν τη σημασία των επαγγελματικών 

ικανοτήτων, των κοινωνικών ικανοτήτων και των δεξιοτήτων επικοινωνίας, της εξυπηρέτησης 

πελατών και της διαχείρισης του χρόνου. 

Στην Ισπανία είναι γενικά δυνατό να αναγνωριστεί η μη τυπική εκπαίδευση, μέσω της διαπίστευσης 

ικανοτήτων ή μέσω επαγγελματικού πιστοποιητικού. Έτσι, η μη τυπική εκπαίδευση αναγνωρίζεται 

επίσης σε κρατικό επίπεδο και αναγνωρίζεται από όλες τις εκπαιδευτικές αρχές. Ωστόσο, για να 

αναγνωρίσει αυτήν τη διαπίστευση, το άτομο υποβάλλεται σε δοκιμές που αποδεικνύουν ότι έχουν 

τις απαραίτητες δεξιότητες για να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ή τη διαπίστευση. Οι εργοδότες 

προσλαμβάνουν συχνά άτομα με βάση μια προσωπική συνέντευξη και μια περίοδο παρατήρησης. Σε 

σύγκριση με τη Γερμανία φαίνεται ότι υπάρχουν λιγότερα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν οι 

εργαζόμενοι. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση της επαγγελματικής εξέλιξης, οι Ισπανοί εργοδότες πρότειναν την 

αξιολόγηση όχι μόνο των τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά και των μαλακών δεξιοτήτων (για παράδειγμα, 

ανέφεραν την ενσυναίσθηση και την εξυπηρέτηση των πελατών ως ιδιαίτερα σημαντικές). Σε 

σύγκριση με τη Γερμανία, ανέφεραν ότι προσφέρουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα για την 

προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις νέες τάσεις. 

Στην Ιταλία έως τον Αύγουστο του 2016, κάθε περιοχή είχε δημιουργήσει το δικό της Σύστημα 

Πιστοποίησης Δεξιοτήτων που αναφέρεται στο Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Το 

Περιφερειακό Σύστημα Προσόντων επιτρέπει την αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων που 
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αποκτώνται σε οποιονδήποτε τομέα (επίσημο και μη τυπικό), αλλά μόνο σε σχέση με τις δεξιότητες 

που έχουν ήδη επιγραφτεί στο Σύστημα. Νέες δεξιότητες / προφίλ μπορούν να προστεθούν στο 

σύστημα, εάν είναι σημαντικό για την αγορά εργασίας, αλλά η διαδικασία προσθήκης είναι αρκετά 

μεγάλη και περίπλοκη και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται στο εθνικό σύστημα. 

Όταν οι εργοδότες ρωτήθηκαν τι κάνουν κατά την πρόσληψη νέων υπαλλήλων, οι απαντήσεις ήταν 

οι ίδιες με αυτές της Ισπανίας. Οι Ιταλοί εργοδότες χρησιμοποιούν επίσης προσωπικές συνεντεύξεις 

παράλληλα με την επίδειξη πεδίου, πιο συγκεκριμένα, στις περισσότερες περιπτώσεις, δίνουν στους 

υπαλλήλους την ευκαιρία να επιδείξουν και να παρατηρήσουν τις δεξιότητές τους για μία εβδομάδα. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των εργαζομένων είναι η ίδια με εκείνη της Γερμανίας και της Ισπανίας, 

πράγμα που σημαίνει ότι και στις τρεις χώρες χρησιμοποιείται σκιά στη δουλειά. Ωστόσο, στην Ιταλία, 

οι εργαζόμενοι ζητούνται μέσω μηνιαίων συνεντεύξεων σχετικά με την εργασία τους, η οποία 

επιτρέπει στους εργοδότες να κατανοήσουν τις προσδοκίες και τις ελλείπουσες δεξιότητες των 

εργαζομένων και βοηθά τους εργαζόμενους να επιλέξουν ορισμένα μαθήματα για περαιτέρω 

εκπαίδευση. Στη Γερμανία, πραγματοποιούνται επίσης συνεντεύξεις, ωστόσο, δεν αναφέρεται ότι 

πραγματοποιούνται σε τακτική βάση όπως στην Ιταλία. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πήραν 

συνέντευξη κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες, οι πάροχοι 

ΕΕΚ, τόνισαν τη σημασία των μαλακών δεξιοτήτων και το γεγονός ότι επί του παρόντος πολλοί 

εργαζόμενοι στερούνται αυτών, πράγμα που σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε 

περισσότερο σε αυτούς. Αυτό αντιστοιχεί επίσης σε όσα δηλώθηκαν στη Γερμανία και την Ισπανία. 

Στην Κύπρο αποκαλύφθηκε επίσης ότι όλες οι ομάδες-στόχοι γνωρίζουν το γεγονός ότι οι οριζόντιες 

και εγκάρσιες δεξιότητες μπορούν να κάνουν την αποφασιστική διαφορά στην παροχή υπηρεσιών 

ευεξίας. Αυτό καθιστά απαραίτητο οι εργαζόμενοι όχι μόνο να διαθέτουν άριστα εκπαιδευτικά 

προσόντα, αλλά και δεξιότητες που θα μπορούσαν επίσης να διδαχθούν από εργοδότες που 

προσφέρουν αντίστοιχα σεμινάρια. Όσον αφορά την αναγνώριση ικανοτήτων, η κατάσταση είναι 

εντελώς διαφορετική από την ιταλική, καθώς υπάρχει μόνο ένα προσόν που αποκτάται μέσω μη 

τυπικής μάθησης που θα μπορούσε να επικυρωθεί, το οποίο είναι η κομμωτική (επικυρωμένη από 

την ΑνΑΔ). Ένα δίπλωμα κολεγίου που βρίσκεται υπό το επίσημο σύστημα οδηγεί στην απόκτηση 

τίτλου EQF Level 5. Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι για τους περισσότερους τομείς του τομέα 

ευεξίας η εκπαίδευση παρέχεται σε επίπεδο που δεν θεωρείται μη τυπικό. Με άλλα λόγια, οι 

εργαζόμενοι πρέπει να έχουν δίπλωμα ή πτυχίο ανάλογα με το επάγγελμά τους, προκειμένου να είναι 

πεπειραμένοι στον τομέα τους. Για παράδειγμα, αισθητικοί κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο (πτυχίο/ 

δίπλωμα ή πιστοποιητικό αισθητικής αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Διπλώματος 

Κύπρου) και οι εκπαιδευτές φυσικής κατέχουν πτυχίο BSc (πτυχίο από πανεπιστήμιο ή πανεπιστήμιο 

ισοδύναμο στη Φυσική Αγωγή ή από την Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Εκπαίδευση). Εκτός από αυτό 

το γεγονός, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν δεξιότητες όπως επικοινωνία, διαχείριση χρόνου, 

εξυπηρέτηση πελατών κ.λπ. Οι δεξιότητες που αναφέρονται μπορούν να αναπτυχθούν μέσω 

κατάρτισης και σεμιναρίων που μπορούν να προσφέρουν οι εργοδότες. Οι δεξιότητες επικοινωνίας 

είναι οι πιο σημαντικές στον τομέα της ευεξίας λόγω της καθημερινής επικοινωνίας που έχει ένας 

επαγγελματίας με τους πελάτες. Οι εργοδότες υποστηρίζουν τους υπαλλήλους τους στην ανάπτυξη 

και ενημέρωση των ικανοτήτων τους - παρόμοια με την Ισπανία - προσφέροντας εσωτερικά και 

εξωτερικά σεμινάρια. Η αξιολόγηση της ανάπτυξης ικανοτήτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως στην 

Ιταλία, που σημαίνει ότι οι εργοδότες πραγματοποιούν τακτικά προσωπικές συνεντεύξεις με τους 

υπαλλήλους τους. 

Όσον αφορά την αρχική διαδικασία πρόσληψης, υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να 

εκπληρωθούν. Παρόμοια με τη Γερμανία, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν αναφορές, εμπειρία, 
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ακαδημαϊκά προσόντα, πρέπει να αποδείξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και τους 

ανακρίνονται μέσω συνεντεύξεων ένας προς έναν. 

Η κατάσταση σχετικά με την αναγνώριση ικανοτήτων στη Φινλανδία είναι διαφορετική από την 

Κύπρο, ωστόσο, είναι μάλλον παρόμοια με την κατάσταση στην Ιταλία. Στη Φινλανδία, υπάρχει η 

δυνατότητα αναγνώρισης γνώσεων από προηγούμενες μελέτες που ταιριάζουν στο επάγγελμα. 

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα κάποιος να έχει ήδη εμπειρία βάσει της εργασιακής εμπειρίας. Σε αυτήν 

την περίπτωση, δημιουργείται ένα προσωπικό σχέδιο μελέτης για τους μαθητές να το προσαρμόσουν 

στις ανάγκες τους. Αυτή η υποστήριξη αντικατοπτρίζεται επίσης στην ανάπτυξη των εργαζομένων. 

Στη Φινλανδία, διαφορετική από τη Γερμανία, οι εργαζόμενοι υποστηρίζονται ενεργά από τους 

εργοδότες τους και λαμβάνουν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο επέκτασης των ικανοτήτων τους, 

καθώς οι εργοδότες απαιτούν από τους υπαλλήλους τους να είναι καλά καταρτισμένοι - συχνά ο 

εργοδότης πληρώνει επίσης για την εκπαίδευση - και έχει ενημερώσει γνώσεις και δεξιότητες 

(συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων, οι οποίες αναφέρονται ως πολύ σημαντικές, ιδίως 

διαδραστικές δεξιότητες). Τα προσόντα των εργαζομένων πρέπει να αποδειχθούν πριν αρχίσουν να 

εργάζονται (αρκετά συχνά έχουν ένα βαθμό επαγγελματικών προσόντων από 150 έως 180 βαθμούς 

/ EQF Επίπεδο 4). Η πρόσληψη γίνεται μέσω συνέντευξης, πάντα πρόσωπο με πρόσωπο και συνήθως 

απαιτούνται πιστοποιητικά. Πολλοί αιτούντες παίρνουν συνέντευξη και στη συνέχεια επιλέγονται οι 

πιο ειδικοί από αυτούς. Παρόμοια με τη Γερμανία, οι τελικοί εργαζόμενοι πρέπει να αποδείξουν τις 

δεξιότητές τους μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εάν έχουν 

συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες. Αυτό καθιστά σαφές ότι στη Φινλανδία, δίνεται αξία στην 

τεχνογνωσία, αλλά απαιτείται εκπαίδευση για να μπορείς να βρεις καλή δουλειά. Συνολικά, μπορεί 

να ειπωθεί ότι η περαιτέρω εκπαίδευση στον τομέα της ευεξίας είναι πολύ σημαντική σε όλες τις 

χώρες, καθώς πρόκειται για ένα ταχέως μεταβαλλόμενο πεδίο εργασίας. Η επαγγελματική ανάπτυξη 

εκτιμάται ιδιαίτερα από τους εργοδότες, ωστόσο διαφέρει από χώρα σε χώρα, αν υποστηρίζουν 

ενεργά τους υπαλλήλους τους στα προσόντα. 

3. Επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της ευεξίας 
Από τις παραπάνω περιγραφές φαίνεται ότι οι τομείς ευεξίας στις αναφερόμενες ευρωπαϊκές χώρες 

(Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος και Φινλανδία) είναι πολύ διαφορετικοί. Κάθε χώρα ακολουθεί 

τις δικές της τάσεις, υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες προσόντων - ενώ είναι ακόμη δυνατό να 

εργαστεί στον τομέα της ευεξίας χωρίς επίσημο προσόν - οι διαδικασίες αναγνώρισης και οι 

διαδικασίες πρόσληψης καθώς και οι διαδικασίες αξιολόγησης διαφέρουν. Λαμβάνοντας αυτό ως 

βάση, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν επαγγελματικά πρότυπα λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες 

πτυχές και να διαμορφώσουμε μια κοινή βάση για άτομα που θέλουν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη 

στον τομέα. 

Ως αποτέλεσμα της επιτραπέζιας και επιτόπιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τους 

συνεργάτες, οι επιλεγμένες επαγγελματικές εργασίες και δραστηριότητες διανεμήθηκαν σε 

μεγαλύτερους τομείς εργασίας: 

Περιοχή εργασίας 1: Θεραπεία προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ  

Περιοχή εργασίας 2: Θεραπείες σώματος  

Περιοχή εργασίας 3: Περιποιήσεις χεριών και ποδιών και θεραπείες ομορφιάς Error! Bookmark not 

defined. 

Περιοχή εργασίας 4: Σωματική ψυχαγωγία, δραστηριότητες χαλάρωσης και διατροφή 
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Περιοχή εργασίας 5: Υγιεινή και ασφάλεια  

Περιοχή εργασίας 6: Εγκάρσιες δεξιότητες 

Κάθε τομέας εργασίας αποτελείται από έναν αριθμό μονάδων που περιγράφουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα στο πλαίσιο της γνώσης, των δεξιοτήτων, της ευθύνης και της αυτονομίας. Η 

περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων αντιστοιχεί στο επίπεδο 4 του EQF. Όπως φαίνεται από 

την παραπάνω λίστα, οι τέσσερις πρώτοι τομείς εργασίας απαριθμούν ειδικές για το εμπόριο 

δεξιότητες. Οι χώροι εργασίας «Υγιεινή και ασφάλεια» και «εγκάρσιες δεξιότητες» ξεχωρίστηκαν 

ξεχωριστά καθώς είναι καθολικού χαρακτήρα και διαπερνούν όλες τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στους τέσσερις πρώτους τομείς. 

Τα επαγγελματικά πρότυπα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρακτικό εργαλείο για την 

αξιολόγηση των ικανοτήτων τους και των σημερινών και μελλοντικών υπαλλήλων στον τομέα της 

ευεξίας. Οι στήλες που σχετίζονται με τους «δείκτες επίδειξης» καθώς και τα «εργαλεία αξιολόγησης» 

θα ολοκληρωθούν στις επόμενες φάσεις του έργου.
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Περιοχή εργασίας 1: Θεραπεία προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ 

Ενότητα  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ  [Φροντίδα και θεραπείες που σχετίζονται με την ομορφιά ] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει αποδεδειγμένη 

ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Είναι σε θέση να αναλύσει τους 
τύπους δέρματος του προσώπου 
και να αξιολογήσει τα 
αποτελέσματα για το σχεδιασμό 
της θεραπείας 

Απαριθμήσει τις 
μεθόδους και τα 
διαγνωστικά 
εργαλεία που 
απαιτούνται για 
περαιτέρω 
θεραπείες 
προσώπου 
 
 
 
 
 
 
 

Επιλέξει 
μεθόδους 
διάγνωσης και 
διαγνωστικά 
εργαλεία 
(συνέντευξη και 
παρατήρηση, 
εξυπηρέτηση 
πελατών) που 
είναι 
απαραίτητα για 
να εκτελέσει την 
κατάσταση του 
δέρματος και να 
αποφασίσει για 

Αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη για την 
ολοκλήρωση της πλήρους 
ανάλυσης του δέρματος 
του προσώπου, 
αξιολογώντας περιοχές του 
φυσιολογικού / ξηρού / 
λιπαρού δέρματος του 
προσώπου 
 
Υποστηρίζοντας το όριο 
μεταξύ των δεξιοτήτων του 
αισθητικού και των 
δερματολόγων 
 

 
 
 
Θα προστεθεί  
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Επεξηγεί την 
κατασκευή του 
δέρματος, τους 
τύπους του 
δέρματος, τα 
χαρακτηριστικά 
τους, τις 
λειτουργίες και τις 
δυνατότητες 
φροντίδας 
 
Περιγράψει την 
επίδραση 
εξωτερικών και 
εσωτερικών 
παραγόντων στην 
κατάσταση και τη 
λειτουργία του 
προσώπου, του 
λαιμού και του 
ντεκολτέ 
 
Περιγράψει τη 
διαδικασία 
γήρανσης του 
δέρματος και 
μεθόδους 

τις θεραπείες 
προσώπου 
 
 
 
Προσδιορίσει 
τον γενικό τύπο 
δέρματος του 
προσώπου του 
πελάτη (ξηρό, 
κανονικό, 
λιπαρό, 
συνδυασμό) 
 
 
Προσδιορίσει 
οποιοδήποτε 
πρόσωπο 
ανωμαλίες και 
κηλίδες 
(συμπεριλαμβαν
ομένων 
αυτές που 
προκαλούνται 
από τον ήλιο, το 
κάπνισμα, τις 
συνήθειες 
κατανάλωσης 
αλκοόλ, τη 

Συμβουλεύοντας  τον 
πελάτη για τους λόγους για 
τα μεμονωμένα 
χαρακτηριστικά του 
δέρματος 
 
Ρυθμίζοντας μελλοντικές 
θεραπείες και δίνοντας  
αιτιολογημένες ατομικές 
συστάσεις σχετικά με 
ορισμένα προϊόντα ή μέτρα 
για τη βελτίωση της δομής 
του δέρματος του ατόμου 
με βάση τις ενδείξεις που 
λαμβάνονται 
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καθυστέρησης 
αυτής της 
διαδικασίας 
 
 
Προσδιορίσει 
τύπους 
παθολογικών 
αλλαγών στο 
δέρμα του 
προσώπου που 
εμποδίζουν ή 
αποτρέπουν την 
εκτέλεση μιας 
θεραπείας 
ομορφιάς 

διατροφή), 
δερματικές 
διαταραχές 
όπως: ακμή, 
έκζεμα, κρύες 
πληγές (ιός του 
απλού έρπητα), 
ψωρίαση 
 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  
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Ενότητα Θεραπεία προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ [θεραπεία σχετική με την φροντίδα] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσει περιποιήσεις 
προσώπου σύμφωνα με τους 
κανόνες υγιεινής και διείσδυσης 
του δέρματος, κατανοώντας τις 
ανάγκες του πελάτη 

Αναφέρει τις 
σχετικές 
προληπτικές 
προειδοποιήσεις 
υγείας και 
υγιεινής και 
διείσδυσης του 
δέρματος και τις 
απαιτήσεις που 
σχετίζονται με τις 
θεραπείες 
προσώπου 
 
Αναφέρει τους 
τύπους 

Επιλέξει 
θεραπείες 
θεραπείας, 
συμπεριλαμβανο
μένων ενδείξεων 
και αντενδείξεων 
για φροντίδα 
προσώπου, 
λαιμού και 
ντεκολτέ 
 
Επιλέξει και 
ετοιμάσει 
κατάλληλα 
προϊόντα 

Λαμβάνει  ενδείξεις, 
εκτελεί τον καθαρισμό και 
το ειδικό πρόσωπο 
θεραπείες επιλέγοντας το 
τα πιο κατάλληλα 
προϊόντα 
σύμφωνα με το 
κανόνες υγιεινής και 
ασφάλεια, ώρα 
εκτέλεση και ένα είδος 
στάση, ακρόαση και 
διαβεβαίωση προς 
ο πελάτης 
 
Προσδιορίζει τη διάρκεια 

  

 

 

 Θα προστεθεί  
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θεραπειών 
φροντίδας που 
πραγματοποιούντ
αι στο πρόσωπο 
(συμπεριλαμβανο
μένης της 
περιοχής των 
ματιών), στο 
λαιμό και στο 
ντεκολτέ, π.χ. 
θρεπτική, 
ενυδατική, 
ομαλοποίηση, 
ανύψωση, 
απολέπιση, 
καθαρισμός, 
αναγέννηση 
 
Περιγράψει τις 
αντενδείξεις σε 
συγκεκριμένες 
καλλυντικές 
συνθέσεις, 
συστατικά και 
θεραπείες 
προσώπου 
 
Εξηγεί τις 
διαφορές μεταξύ 

σύμφωνα με τη 
θεραπεία 
προσώπου που 
χρησιμοποιείται 
(μάσκες, 
ξεφλούδισμα), 
τα αιτήματα του 
πελάτη και τις 
ιδιότητες του 
δέρματος, 
περιγράφοντας 
τη χρήση τους 
 
Προσδιορίσει τις 
αλλεργίες και τις 
παρενέργειες 
της θεραπείας / 
προϊόντων κατά 
την ανάγνωση 
των περιγραφών 
του προϊόντος 
 
 
 
 
 
 
 
 

θεραπείας, τον 
προσδιορισμό 
αλληλουχίας, το κόστος 
και τον υπολογισμό των 
τιμών, ενημερώνοντας τον 
πελάτη αναλόγως 
 
Συμβουλεύει σχετικά με  
τη θεραπεία προσώπου, 
έχοντας επίγνωση των 
τεχνικών επικοινωνίας και 
της ορολογίας που 
χρησιμοποιείται 
 
Προτείνει  προϊόντα για 
μια τακτική ρουτίνα 
περιποίησης της 
επιδερμίδας, εξηγώντας 
με σαφή και απλό τρόπο 
 
Αξιολογήσει την επίδραση 
της θεραπείας και 
κάνοντας διορθώσεις ή / 
και αλλαγές εάν το προϊόν 
ή η θεραπεία που 
εφαρμόζεται είναι 
δεν είναι κατάλληλο 
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θεραπευτικών, 
καλλυντικών και 
«καλλυντικών» 
προϊόντων 
 
Εξηγεί τη χημεία 
των καλλυντικών, 
τις λειτουργίες και 
τις επιδράσεις των 
συστατικών του 
προϊόντος 
(φυσικά και 
τεχνητά) στο 
δέρμα 
 
Περιγράψει τον 
τύπο, τη σύνθεση 
και 
μέθοδος 
εφαρμογής του 
καλλυντικά 
προϊόντα 
λειτουργικό στο 
πρόσωπο 
θεραπείες 
 
Απαριθμεί τον 
κατάλογο τύπων 
παρασκευασμάτω

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιλέξει 
προετοιμασίες, 
συσκευές και 
εργαλεία και 
αξεσουάρ για 
περιποίηση 
προσώπου 
(συμπεριλαμβαν
ομένης της 
περιοχής των 
ματιών), λαιμού 
και ντεκολτέ 
 
Εφαρμόσει το 
εγχειρίδιο 
Τεχνικών για 
επιλεγμένες 
θεραπείες 
στο πρόσωπο 
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ν, εργαλείων και 
σκευών που 
χρησιμοποιούνται 
στη θεραπεία 
προσώπου 
 
Εξηγεί πώς να 
χρησιμοποιήσετε 
το εγχειρίδιο 
όργανα και 
ηλεκτροϊατρικά 
εξοπλισμός για 
περιποιήσεις 
προσώπου 
 
Απαριθμεί 
τεχνικές 
ονομασίας για την 
αφαίρεση των 
μαλλιών του 
προσώπου 
(αποτρίχωση) 
 
Ξεχωρίσει τους 
τύπους 
θεραπειών για 
διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανομ

 
Χρησιμοποιήσει 
κατάλληλα 
μηχανική και 
ηλεκτρικός 
εξοπλισμός για 
περιποιήσεις 
προσώπου 
 
Εφαρμόσει 
διάφορες 
μεθόδους 
αποτρίχωσης 
ανάλογα με την 
κατάσταση του 
δέρματος 
 
Καταγράψει τα 
αποτελέσματα 
της θεραπείας 
στο πρόγραμμα 
θεραπείας του 
πελάτη 
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ένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί  
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Ενότητα Μασάζ προσώπου, λαιμού και ντεκολτέ [θεραπεία σχετική με την φροντίδα] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Είναι σε θέση να παρέχει 
καλλυντικό μασάζ, επιλέγοντας 
κατάλληλα προϊόντα και 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες των 
πελατών 

 Αναφερθεί στις 
αρχές και τους 
σκοπούς του 
μασάζ προσώπου, 
λαιμού και 
ντεκολτέ 
 
 
Περιγράψει 
διάφορες τεχνικές 
μασάζ προσώπου 
(κλασικό μασάζ με 
βούρτσες, λέμφες) 
 
Εξηγεί τα γενικά 
οφέλη του μασάζ 

Εφαρμόσει 
απολέπιση, 
απολέπιση, 
μάσκες και 
κρέμες με μασάζ 
προσώπου 
 
Εφαρμόσει και 
εξηγήστε στον 
πελάτη 
περιγράμματα, 
ανύψωση, βαθύ 
καθαρισμό, 
αντιγηραντικό 
μασάζ 
προσώπου, 

Να υλοποιήσει το 
κατάλληλο μασάζ 
προσώπου, λαιμού και 
ντεκολτέ σύμφωνα με τις 
ανάγκες του πελάτη και τις 
αρχές υγείας και 
ασφάλειας 
 
Να παρακολουθήσει τις 
αντιδράσεις και την 
ικανοποίηση των πελατών 
και προσαρμόζοντας  τις 
τεχνικές μασάζ, εάν 
απαιτείται 
 
Συμβουλεύοντας για να 

 

 

 

 

Θα προστεθεί  
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προσώπου και των 
αντενδείξεων 
 
Ξεχωρίζει τους 
τύπους θεραπειών 
για διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανομ
ένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 
 

λαιμού, ντεκολτέ 
και ώμων 
 
Επιλέξει τα 
κατάλληλα 
καλλυντικά 
προϊόντα για 
μασάζ 
προσώπου 
ανάλογα με το 
σκοπό 
 

υποστηρίξει το μασάζ 
εφαρμόζοντας 
καθημερινά προϊόντα 
περιποίησης δέρματος για 
όλες τις ηλικίες (κυκλικές 
& ζωγραφικές κινήσεις) 
 
Προσδιορίζοντας τη 
διάρκεια θεραπείας, τον 
προσδιορισμό 
αλληλουχίας, το κόστος 
και τον υπολογισμό των 
τιμών, ενημερώνοντας τον 
πελάτη αναλόγως 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 
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Ενότητα ΜΑΚΙΓΙΑΖ [ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 

εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να κάνει 
μακιγιάζ 

Αριθμήσει 
καταλόγους 
τύπων 
παρασκευασμάτω
ν, εργαλείων και 
σκευών που 
χρησιμοποιούνται 
στη θεραπεία 
ομορφιάς 
προσώπου 
 
Αναφέρει 
ενδείξεις και 
αντενδείξεις που 
εμποδίζουν ή 
εμποδίζουν την 
εκτέλεση 

Επιλέξει 
καλλυντικά 
παρασκευάσματ
α και αξεσουάρ 
για μακιγιάζ 
 
 
Λάβει υπόψη το 
χρώμα του 
δέρματος και 
των μαλλιών, τη 
στολή του 
πελάτη και την 
περίσταση όταν 
προτείνουμε 
συνδυασμό 
χρωμάτων για το 

Να παρέχει  
διακοσμητικές 
καλλυντικές υπηρεσίες, 
προσδιορίζοντας τις 
επιθυμίες των πελατών 
και επικοινωνώντας με 
τους πελάτες σχετικά με 
το μακιγιάζ που 
εφαρμόζει, το συνδυασμό 
χρωμάτων και τα 
προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται 
 
Να αξιολογήσει τα 
αποτελέσματα της 
θεραπείας και κάνοντας 
διορθώσεις ή / και 

 

 

 

 Θα προστεθεί 
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θεραπείας 
ομορφιάς 
 
Εξηγήσει τα 
χαρακτηριστικά 
του προσώπου 
και την 
ταξινόμηση του 
σχήματος του 
προσώπου 
 
Εξηγήσει την 
ανάκληση 
στοιχείων 
συνδυασμού 
χρωμάτων και 
σχεδιαστικών 
αρχών 
 
Αριθμήσει λίστα 
τεχνικών για 
διόρθωση των 
ελαττωμάτων του 
προσώπου 
 
 
 
 
Αριθμήσει λίστα 

μακιγιάζ 
 
Εξετάσει και 
εξηγήσει το 
σχήμα του 
προσώπου και 
τα 
χαρακτηριστικά 
του πελάτη κατά 
την εφαρμογή 
του μακιγιάζ 
 
 
Διορθώσει τα 
ελαττώματα 
όπως απαιτείται 
περιποιήσεις 
ομορφιάς, όπως 
διόρθωση 
προσώπου, 
ματιών, 
φρυδιών και 
στόματος 
 
Αξιολογήσει τα 
αποτελέσματα 
της θεραπείας 
ομορφιάς 
 

αλλαγές, εάν είναι 
απαραίτητο 
 

Προσδιορίζοντας τη 
διάρκεια θεραπείας, τον 
προσδιορισμό 
αλληλουχίας, το κόστος 
και τον υπολογισμό των 
τιμών, ενημερώνοντας 
τον πελάτη αναλόγως 
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τύπων και 
τεχνικών μακιγιάζ 
 
Καταγράψει τα 
καλλυντικά 
συστατικά σε 
σχετικά προϊόντα 
μακιγιάζ 
 
Περιγράψει 
τεχνικές για τη 
διόρθωση του 
σχήματος των 
φρυδιών 
 
Θυμηθεί 
μεθόδους στυλ 
βλεφαρίδων 
 
Ξεχωρίσει τους 
τύπους 
θεραπειών για 
διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανομ
ένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 

Επιλέξει  
διακοσμητικά 
καλλυντικά και 
διαδικασίες 
κατάλληλες για 
συγκεκριμένη 
περίσταση 
(καθημερινή, 
περιστασιακή, 
φανταχτερή) 
 
Εξετάσει τις 
τάσεις της μόδας 
κατά την 
εφαρμογή του 
μακιγιάζ 
 
Εξετάσει τις 
τάσεις της μόδας 
κατά το στυλ 
των βλεφαρίδων 
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δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 

 

 

Ενότητα Μόνιμο μακιγιάζ και προσωρινές διακοσμήσεις [θεραπεία σχετική με την ομορφιά] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση 
να 

Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 
αποδεδειγμένη ικανότητα 

Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να εφαρμόσει 
μόνιμη διακόσμηση και 
προσωρινή διακόσμηση 

 

Αριθμήσει 
διαφορετικές 
τεχνικές μόνιμης 
και προσωρινής 
σύνθεσης 
 
Ανακαλέσει 
μεθόδους 
επέκτασης και 
ανύψωσης 

Επιλέξει τις 
κατάλληλες 
τεχνικές, 
συμπεριλαμβανομ
ένων ενδείξεων 
και αντενδείξεων 
για μόνιμο 
μακιγιάζ 
 
Εξετάσει τις 

Παρέχοντας μόνιμες ή 
προσωρινές υπηρεσίες 
μακιγιάζ, προσδιορίζοντας 
τις επιθυμίες των 
πελατών και 
επικοινωνώντας με τους 
πελάτες σχετικά με τη 
διαδικασία μακιγιάζ, το 
συνδυασμό χρωμάτων και 
τα προϊόντα που 

  

 

 

 Θα προστεθεί 
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βλεφαρίδων 
 
Αριθμήσει 
βιολογικές 
ουσίες για 
προσωρινή 
διακόσμηση 
 
Προσδιορίσει τις 
παρενέργειες 
των επεκτάσεων 
των βλεφαρίδων 
(η κόλλα που 
χρησιμοποιείται 
μπορεί να 
προκαλέσει 
αλλεργικές 
αντιδράσεις, 
οφθαλμικές 
λοιμώξεις) 
 
Ξεχωρίσει τους 
τύπους 
θεραπειών για 
διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβαν
ομένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 

τάσεις της μόδας 
όταν εφαρμόζετε 
ψεύτικες 
βλεφαρίδες 

χρησιμοποιούνται 
 
Εφαρμόζοντας ψεύτικες 
βλεφαρίδες σύμφωνα με 
τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες του πελάτη 
 
Αξιολογώντας τα 
αποτελέσματα της 
θεραπείας και κάνοντας 
διορθώσεις ή / και 
αλλαγές, εάν είναι 
απαραίτητο 
 
Προσδιορίζοντας τη 
διάρκεια θεραπείας, τον 
προσδιορισμό 
αλληλουχίας, το κόστος 
και τον υπολογισμό των 
τιμών, ενημερώνοντας τον 
πελάτη αναλόγως 
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καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 

 

 

Περιοχή εργασίας 2: Θεραπείες σώματος 

Ενότητα ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ «Φροντίδα και θεραπείες που σχετίζονται με την ομορφιά» 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να αναλύσει το 
δέρμα του σώματος και να 
αξιολογήσει τα αποτελέσματα 
του σχεδιασμού θεραπείας 
λαμβάνοντας υπόψη τις 

Περιγράψει τις 
μεθόδους και τα 
εργαλεία 
διάγνωσης που 
απαιτούνται για 
να επιλέξει 
περαιτέρω 

Επιλέξει 
μεθόδους και 
εργαλεία 
διάγνωσης 
(συνέντευξη και 
παρατήρηση, 
εξυπηρέτηση 

Αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη για την 
ολοκλήρωση της πλήρους 
ανάλυσης του δέρματος 
του σώματος 
 
Διατηρώντας το όριο 

 

 

 

 Θα προστεθεί 
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επιθυμίες και τις ανάγκες του 
πελάτη 

θεραπείες 
σώματος 
 
Εξοικειωθεί με 
στοιχεία της 
ανατομίας 
(κατασκευή 
δέρματος, τύποι, 
χαρακτηριστικά, 
λειτουργίες), 
δερματολογία, 
φυσιολογία, 
υγιεινή και 
κοσμετολογία που 
λειτουργούν στις 
θεραπείες 
σώματος 
 
Καταγράψει τους 
τύπους 
παθολογικών 
αλλαγών στο 
δέρμα του 
σώματος που 
εμποδίζουν ή 
αποτρέπουν την 
εκτέλεση μιας 
θεραπείας 
ομορφιάς 

πελατών) που 
είναι 
απαραίτητα για 
να εκτελέσει την 
κατάσταση του 
δέρματος και να 
αποφασίσει για 
τις θεραπείες 
σώματος 
 
Αναγνωρίσει 
διάφορες 
ενδείξεις και 
αντενδείξεις στο 
δέρμα του 
σώματος για να 
επιλέξει και να 
εφαρμόσει 
θεραπεία 
σώματος, καθώς 
και κινδύνους 
που σχετίζονται 
με τις θεραπείες 
 

μεταξύ των δεξιοτήτων 
του αισθητικού και των 
δερματολόγων 
 
Συμβουλεύοντας τον 
πελάτη για τους λόγους 
για τα μεμονωμένα 
χαρακτηριστικά του 
δέρματος σύμφωνα με τις 
ατέλειες που βρέθηκαν 
 
Καθοδηγώντας τον πελάτη 
στην επιλογή του 
προϊόντος, της εφαρμογής 
και της θεραπείας που 
ταιριάζει περισσότερο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση 
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Αναφέρει 
κινδύνους που 
σχετίζονται με 
διαφορετικούς 
τύπους θεραπειών 
 
Προσδιορίσει τις 
ενδείξεις και τις 
αντενδείξεις στο 
σώμα για τη 
διαδικασία 
θεραπείας του 
σώματος 
 
Θυμηθεί την 
επίδραση 
εξωτερικών και 
εσωτερικών 
παραγόντων στην 
κατάσταση και τη 
λειτουργία του 
δέρματος του 
σώματος 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 
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Ενότητα Μασάζ σώματος [θεραπεία σχετική με την φροντίδα] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να παρέχει μασάζ 
σώματος επιλέγοντας 
κατάλληλες τεχνικές και 
προϊόντα και λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες των πελατών 

Ονομάσει τύπους 
σώματος, μυϊκό 
τόνο, δομή 
δέρματος και 
σχετικές ιατρικές 
παθήσεις 
 
Αναφέρει 
αντενδείξεις που 
ενδέχεται να 
περιορίσουν την 
απόδοση του 
μασάζ (π.χ. 
πυρετός, γρίπη, 
υψηλή αρτηριακή 
πίεση, κιρσούς) 

Επιλέξει τεχνικές 
μασάζ σώματος, 
π.χ. λεμφική 
αποστράγγιση, 
εξωτικά μασάζ: 
ζεστές πέτρες, 
μπαμπού, 
καρύδες, 
γραμματόσημα, 
σοκολάτα, 
κινεζική φούσκα 
κ.λπ. 
 
Εφαρμόσει 
τεχνικές μασάζ 
σώματος 

Κάνοντας το κατάλληλο 
μασάζ σώματος σύμφωνα 
με τις ανάγκες του πελάτη 
και τις αρχές υγείας και 
ασφάλειας 
 
Παρακολουθώντας τις 
αντιδράσεις και την 
ικανοποίηση των πελατών 
και προσαρμόζοντας τις 
τεχνικές μασάζ, εάν 
απαιτείται 
 
Συμβουλεύοντας για το 
μασάζ εφαρμόζοντας 
καθημερινά προϊόντα 

  

 

 

 Θα προστεθεί 
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Ονομάσει 
διάφορους 
τύπους μασάζ 
σώματος, π.χ. 
κλασσική, 
λεμφική 
αποστράγγιση, 
εξωτικά μασάζ, 
ζεστές πέτρες, 
μπαμπού, 
καρύδες, 
γραμματόσημα, 
σοκολάτα, 
κινεζική φούσκα 
κ.λπ. 
 
Αναφέρει βασικές 
τεχνικές κλασικού 
μασάζ: 
αναζωογόνηση 
(μακριές, κινήσεις 
ολίσθησης), 
petrissage 
(κινήσεις ζύμωσης 
που πιέζουν και 
περιστρέφουν 
τους μυς κάτω 
από το χέρι ή τα 

 περιποίησης δέρματος 
κατάλληλα για 
συγκεκριμένη ηλικία 
(κυκλικές & ζωγραφικές 
κινήσεις) 
Προσδιορίζοντας τη 
διάρκεια θεραπείας, τον 
προσδιορισμό 
αλληλουχίας, το κόστος 
και τον υπολογισμό των 
τιμών, ενημερώνοντας τον 
πελάτη αναλόγως 
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δάχτυλα), τριβή 
(ένα ελαφρύ ή 
σταθερό τρίψιμο 
εμπρός και πίσω 
των χεριών στο 
δέρμα) και σημείο 
πίεσης (άμεση 
πίεση σε σκληρό 
σημείο με 
κόμπους). 
 
Ξεχωρίσει τους 
τύπους 
θεραπειών για 
διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανομ
ένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 
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Ενότητα ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ , ΑΡΩΜΑΘΕΡΑΠΕΙΑ, 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΣΑΝΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΑ 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να πραγματοποιεί 
θεραπείες σώματος σύμφωνα 
με τους κανονισμούς υγιεινής, 
επιλέγοντας κατάλληλα 
προϊόντα και λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες των πελατών 

Αριθμήσει 
τεχνικούς όρους 
σχετικά με τις 
διαδικασίες 
θεραπείας 
σώματος 
 
Ορίσει 
διαδικασίες και 
μεθόδους για την 
παρασκευή 
προϊόντων 
λειτουργικών για 
την απόδοση των 
θεραπειών 
σώματος 

Εφαρμόσει 
διαδικασίες και 
μεθόδους για 
την παρασκευή 
προϊόντων 
λειτουργικών για 
την απόδοση 
των θεραπειών 
σώματος 
  
Ακολουθήσει 
τυποποιημένες 
διαδικασίες για 
την παροχή 
θεραπειών 
σώματος 

Εκτελώντας μια 
περιποίηση σώματος (π.χ. 
απολέπιση, μάσκες, 
ζεστές και κρύες 
κομπρέσες, επίδεσμοι, 
λάσπη και πηλό, 
δείγματα) λαμβάνοντας 
υπόψη τις ενδείξεις και τις 
αντενδείξεις και τον 
καθορισμένο σκοπό 
 
Εξατομικεύοντας  
προτάσεις υπηρεσιών, 
συνδυάζοντας τις 
απαιτήσεις του πελάτη με 
την ολοκλήρωση 

  

 

 

 Θα προστεθεί 
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Ανακαλέσει 
τύπους 
περιποιήσεων 
,περιποίησης 
σώματος, 
συμπεριλαμβανομ
ένων 
υδροθερμικές 
θεραπείες, αντί-
κυτταρίτιδα, 
σύσφιξη, 
αναγέννηση και 
αρωματοθεραπεί
α κ.λπ. 
 
Θυμηθεί τους 
κύριους τύπους 
αισθητικών 
θεραπειών 
(καθαρισμός, 
δερματολογικά 
καλλυντικά, 
τόνωση, 
χαλάρωση, 
αποστράγγιση της 
λέμφου) 
 
Περιγράψει 

 
Χρησιμοποιήσει 
παραμέτρους 
για να 
διασφαλίσει την 
ποιότητα της 
περιποίησης 
σώματος και να 
εγγυηθείτε την 
ικανοποίηση των 
πελατών 
 
Εφαρμόσει 
διάφορους 
τύπους 
περιποιήσεων 
περιποίησης 
σώματος, π.χ. 
θεραπείες κατά 
της 
κυτταρίτιδας, 
σύσφιξη, 
αναγέννηση, 
αρωματοθεραπε
ία και 
 

προηγούμενης αισθητικής 
διάγνωσης ή 
ακολουθώντας τις 
ενδείξεις του ιατρού 
 
Ενημερώνοντας τον 
πελάτη για τα 
αποτελέσματα της 
αισθητικής διάγνωσης και 
συμβουλεύοντας την 
καταλληλότερη θεραπεία 
 
Δίνοντας συμβουλές για 
το πώς να προχωρήσει ο 
πελάτης μετά από 
θεραπεία ομορφιάς 
σώματος στο σπίτι 
 

Οργανώνοντας, διανέμοντας 
και επιβλέποντας τις 
εγκαταστάσεις και τους 
πόρους που βελτιστοποιούν 
την εργασία για να 
εγγυηθούν την ποιότητα στην 
παροχή περιποιήσεων 
σώματος 
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διάφορα 
καλλυντικά 
προϊόντα και τον 
σκοπό τους 
 
Ταξινομήσει τους 
τύπους 
παρασκευασμάτω
ν, συσκευών, 
εργαλείων και 
αξεσουάρ που 
χρησιμοποιούνται 
στις θεραπείες 
σώματος 
 
Ξεχωρίσει τους 
τύπους 
θεραπειών για 
διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανομ
ένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 
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Ενότητα Αποτρίχωση [Θεραπεία που σχετίζεται με την ομορφιά] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Είναι σε θέση 
να 

Είναι σε θέση να Αποδεικνύει αποδεδειγμένη 
ικανότητα 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει αποδεδειγμένη 

ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να παρέχει 
υπηρεσίες αποτρίχωσης 
επιλέγοντας κατάλληλες 
τεχνικές και προϊόντα, και 
λαμβάνοντας υπόψη την άνεση, 
τις ανάγκες και τις επιθυμίες 
των πελατών 

Αναγνωρίσει τη 
φάση των 
μαλλιών και τις 
φάσεις ανάπτυξης 
 
Αναφέρει 
διάφορες τεχνικές 
για την αφαίρεση 
των τριχών του 
σώματος 
(προσωρινές και 
μόνιμες), 
συμπεριλαμβανομ
ένων ενδείξεις και 
αντενδείξεις 
 

Εφαρμόσει 
τυπικές τεχνικές 
για την 
αφαίρεση των 
τριχών του 
σώματος - 
προσωρινή και 
μόνιμη (π.χ. 
αποτρίχωση, 
σάκχαρο, λέιζερ) 
 
Εφαρμόσει 
καλλυντικά 
προϊόντα 
λειτουργικά στη 
συγκεκριμένη 

 εκτελώντας την 
απαιτούμενη υπηρεσία με 
βάση τις ενδείξεις του 
πελάτη με διαφορετικές 
τεχνικές και εξοπλισμό, 
τηρώντας τους κανόνες 
υγιεινής και τους χρόνους 
εκτέλεσης και μειώνοντας 
την ενόχληση του πελάτη. 
 
Δίνοντας συμβουλές στο 
σπίτι για την αποτροπή της 
εισροής μαλλιών ή / και 
εξανθημάτων μετά την 
αποτρίχωση 

  

  

  

 Θα προστεθεί 
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Ονομάσει τις 
μεθόδους χρήσης 
χειροκίνητων και 
ηλεκτρο-ιατρικών 
εργαλείων για την 
αφαίρεση των 
τριχών του 
σώματος 
 
Ταξινομήσει τον 
τύπο, τη σύνθεση 
και τη μέθοδο 
εφαρμογής των 
καλλυντικών 
προϊόντων που 
λειτουργούν στην 
αποτρίχωση 
 
Αναφέρει 
προϊόντα (λάδια / 
λοσιόν σώματος / 
κρέμες) που 
ανακουφίζουν τον 
ερεθισμό μετά την 
αποτρίχωση 
 
Ξεχωρίσει τους 

τεχνική 
αποτρίχωσης 
 
Χρησιμοποιήσει 
χειροκίνητα και 
ηλεκτρο-ιατρικά 
εργαλεία για την 
αφαίρεση των 
τριχών του 
σώματος 
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τύπους 
θεραπειών για 
διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανομ
ένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 

 
 
 

Ενότητα Ζωγραφική σώματος [Θεραπεία που σχετίζεται με την ομορφιά] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη 
ικανότητα 

Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να παρέχει 
υπηρεσίες βαφής σώματος 
επιλέγοντας κατάλληλες 
τεχνικές και προϊόντα και 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες των 
πελατών 

Ονομάσει 
διάφορα προϊόντα 
και εργαλεία που 
λειτουργούν στη 
ζωγραφική 
σώματος, 
συμπεριλαμβανομ
ένων ενδείξεων 
και αντενδείξεων 
 
Περιγράψει 
διάφορα 
καλλιτεχνικά 
σχέδια που θα 
εφαρμοστούν στο 
σώμα 
 
Ξεχωρίσει τους 
τύπους 
θεραπειών για 
διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανομ
ένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

Εφαρμόστε 
τυπικές τεχνικές 
για ζωγραφική 
σώματος 
 
Εφαρμόσει 
καλλυντικά 
προϊόντα 
λειτουργικά στη 
βαφή σώματος 
 
Σχεδιάσει 
καλλιτεχνικά 
σχέδια για 
εφαρμογή στο 
σώμα 
 
Χρησιμοποιήσει 
τεχνικές σκίασης 
και προοπτικής 

Με βάση τις ενδείξεις 
του πελάτη, εκτελώντας  
την απαιτούμενη 
υπηρεσία βαφής 
σώματος με 
διαφορετικές τεχνικές 
και εξοπλισμό, τηρώντας 
τον σκοπό, τους κανόνες 
υγιεινής και τους 
χρόνους εκτέλεσης 

  

 

 

 Θα προστεθεί 
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Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 

Ενότητα  Μαυρίσματος [Θεραπεία που σχετίζεται με την ομορφιά] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των 
καθηκόντων 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη 
ικανότητα 

Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να παρέχει 
υπηρεσίες μαυρίσματος 
επιλέγοντας κατάλληλες 
τεχνικές και προϊόντα ανάλογα 
με τις ανάγκες και τις επιθυμίες 
του πελάτη.  

Αναφέρει 
διάφορα 
προϊόντα που 
λειτουργούν με 
συγκεκριμένες 
τεχνικές 
μαυρίσματος, 
συμπεριλαμβανομ
ένων ενδείξεων 
και αντενδείξεων 
 
Ονομάσει τα 
προϊόντα 

Χρησιμοποιήσει 
συσκευές 
μαυρίσματος 
(λαμπτήρες, 
κρεβάτια, 
θάλαμοι 
ηλιοθεραπείας 
και ψεκασμού, 
πιστόλια 
αερογράφου) 
 
Ακολουθήσει 
τυποποιημένες 

Με βάση τις ενδείξεις 
του πελάτη, εκτελώντας 
την απαιτούμενη 
υπηρεσία μαυρίσματος 
με διαφορετικές 
τεχνικές και εξοπλισμό, 
τηρώντας τους κανόνες 
υγιεινής και 
συμβουλεύοντας τη 
φροντίδα του δέρματος 
πριν και μετά τη 
θεραπεία 
 

  
  
  
 Θα προστεθεί 
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μαυρίσματος για 
χρήση στο σπίτι 
 
Ταξινομήσει 
διάφορες 
μεθόδους και 
τεχνικές 
μαυρίσματος 
 
Ανακαλέσει 
διαφόρων 
συσκευών που 
χρησιμοποιούνται 
για την εκτέλεση 
υπηρεσιών 
μαυρίσματος 
(λαμπτήρες, 
κρεβάτια, 
θάλαμοι 
ηλιοθεραπείας 
και ψεκασμού, 
πιστόλια 
αερογράφου) 
 
Κίνδυνοι που 
σχετίζονται με 
υπηρεσίες 
μαυρίσματος 
(καρκίνος του 

διαδικασίες για 
την παροχή 
υπηρεσίας 
μαυρίσματος 
 
Συμβουλεύσει 
τους πελάτες για 
ενδείξεις και 
αντενδείξεις 
διαφόρων 
τεχνικών, 
περιγράφοντας 
τους κινδύνους 
μαυρίσματος 
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δέρματος, 
λοιμώξεις, 
εθισμός) 
 
Καταγράψει  τις 
βασικές αρχές της 
φροντίδας του 
δέρματος πριν και 
μετά τη θεραπεία 
 
Ξεχωρίσει τους 
τύπους 
θεραπειών για 
διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανομ
ένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 
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Περιοχή εργασίας 3: Περιποιήσεις χεριών και ποδιών και θεραπείες ομορφιάς 

Ενότητα Βασική δερματολογία / ανατομία 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη 
ικανότητα 

Με βάση πραγματικές εργασιακές 
καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να αναλύσει τους 
τύπους δέρματος χεριών και 
ποδιών και να αξιολογήσει τα 
αποτελέσματα για τον 
προγραμματισμό της θεραπείας 

 

Καταγράψει τα 
στοιχεία της 
ανατομίας, της 
φυσιολογίας, της 
υγιεινής και της 
κοσμετολογίας που 
λειτουργούν στις 
προγραμματισμένε
ς παρεμβάσεις 
 
Αναγνωρίσει τους 
τύπους 
παθολογικών 
αλλαγών και 
ελαττωμάτων των 

Εφαρμόσει 
διάγνωση του 
δέρματος των 
χεριών και των 
ποδιών μέσω 
συνέντευξης και 
παρατήρησης 
 
 
 
 
Εφαρμόσει τον 
προκαταρκτικό 
έλεγχο, σύμφωνα 
με την 

Αναλαμβάνοντας  την 
ευθύνη για την 
ολοκλήρωση της 
πλήρους διάγνωσης 
της φροντίδας του 
δέρματος και του 
προκαταρκτικού 
ελέγχου για τα χέρια 
και τα πόδια, 
εντοπίζοντας 
παθολογικές αλλαγές, 
ελαττώματα και 
ατέλειες 
 
 

 
 
 
Θα προστεθεί 
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χεριών, των ποδιών 
και των νυχιών που 
εμποδίζουν ή 
αποτρέπουν την 
εκτέλεση μιας 
θεραπείας 

παρεχόμενη 
υπηρεσία, 
εντοπίζοντας 
τυχόν ανωμαλίες, 
δυσπλασίες και 
ατέλειες 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 

Ενότητα Περιποίηση χεριών συμπεριλαμβανομένου μανικιούρ, νυχιών και επεκτάσεων [ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσει περιποιήσεις 
χεριών σύμφωνα με τους 
κανονισμούς υγιεινής και 
διείσδυσης του δέρματος, 
κατανοώντας τις ανάγκες του 

Προσδιορίσει τους 
διάφορους 
τύπους και 
τεχνικές 
θεραπείας χεριών 
και νυχιών 
 
Θυμηθεί 

Εφαρμόσει 
καλλυντικά για 
τα χέρια και τα 
νύχια 
λαμβάνοντας 
υπόψη τις 
διάφορες 
ενδείξεις και 

Με βάση τις ενδείξεις που 
λαμβάνονται, παρέχοντας 
αισθητικές υπηρεσίες 
(μανικιούρ) 
χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές τεχνικές και 
εξοπλισμό, τηρώντας τους 
κανόνες υγιεινής και 

  

 

 

 Θα προστεθεί 



 

 The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained 
therein. Agreement No 2019-1-DE02-KA202-006180 

 

46 

πελάτη διάφορες 
ενδείξεις και 
αντενδείξεις για 
την εφαρμογή 
καλλυντικών 
διαδικασιών για 
τη θεραπεία 
χεριών και νυχιών 
 
Απαριθμήσει 
αισθητικές 
τεχνικές για τη 
φροντίδα των 
νυχιών (διόρθωση 
του σχήματος της 
πλάκας των 
νυχιών) 
 
Ονομάσει 
διάφορες τεχνικές 
νυχιών 
 
Περιγράψει τις 
βασικές αρχές της 
καθημερινής 
φροντίδας χεριών 
και νυχιών 
 
Ξεχωρίσει τους 

αντενδείξεις 
 
Εφαρμόσει 
βασικές 
αισθητικές 
υπηρεσίες 
(μανικιούρ, 
συμπεριλαμβαν
ομένης της 
διόρθωσης του 
σχήματος της 
πλάκας νυχιών) 
σύμφωνα με τη 
διαδικασία, τόσο 
με χειροκίνητα 
όσο και με 
ηλεκτρομηχανικ
ά όργανα 
 
Εφαρμόσει 
διάφορες 
αισθητικές 
τεχνικές για την 
ομορφιά των 
νυχιών (τεχνητά 
νύχια / 
εκτεταμένα 
νύχια, 
διακόσμηση των 

ασφάλειας, τον χρόνο 
εκτέλεσης και υιοθετώντας 
μια φιλική στάση απέναντι 
στον πελάτη 
 
Αξιολογώντας την ποιότητα 
του τελικού αποτελέσματος 
της αισθητικής φροντίδας 
των χεριών ,ενημερώνοντας 
και συμβουλεύοντας τον 
πελάτη για τα απαραίτητα 
μέτρα για τη βέλτιστη 
συντήρηση των 
αποτελεσμάτων που 
λαμβάνονται 
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τύπους 
θεραπειών για 
διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανομ
ένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

νυχιών) 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 
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Ενότητα Περιποίηση ποδιών, συμπεριλαμβανομένου του πεντικιούρ και του νυχιού [ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη 
ικανότητα 

Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να παρέχει 
περιποίηση ποδιών, όπως 
πεντικιούρ και σχεδιασμό 
νυχιών, επιλέγοντας κατάλληλα 
προϊόντα και λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες των πελατών 

Προσδιορίσει τους 
διάφορους 
τύπους και 
τεχνικές 
θεραπείας ποδιών 
και νυχιών 
 
Θυμηθεί 
διάφορες 
ενδείξεις και 
αντενδείξεις για 
να εφαρμόσει 
καλλυντικές 
διαδικασίες για τη 
θεραπεία των 

Εφαρμόσει 
καλλυντικά για τα 
πόδια και τα νύχια 
λαμβάνοντας 
υπόψη διάφορες 
ενδείξεις και 
αντενδείξεις 
 
Εφαρμόσει 
βασικές 
αισθητικές 
υπηρεσίες 
(πεντικιούρ, 
συμπεριλαμβανομ
ένης της 

Με βάση τις ενδείξεις που 
λαμβάνονται, παρέχοντας 
αισθητικές υπηρεσίες 
(πεντικιούρ) 
χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές τεχνικές και 
εξοπλισμό, τηρώντας τους 
κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας, την ώρα της 
εκτέλεση και υιοθέτηση 
φιλικής στάσης απέναντι 
στον πελάτη 
 
Αξιολογώντας την 
ποιότητα του τελικού 

  

 

 

 Θα προστεθεί 
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ποδιών και των 
νυχιών 
 
Καταγράψει τη 
διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομ
ένου τεχνικές και 
εργαλεία, που 
χρησιμοποιούνται 
για θεραπεία 
ποδιών και νυχιών 
 
Περιγράψει τις 
αισθητικές 
τεχνικές για την 
ομορφιά των 
νυχιών 
(διακόσμηση των 
νυχιών) 
 
Ξεχωρίσει τους 
τύπους 
θεραπειών για 
διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανομ
ένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 

διόρθωσης του 
σχήματος της 
πλάκας νυχιών) 
σύμφωνα με τη 
διαδικασία, τόσο 
με χειροκίνητα 
όσο και με 
ηλεκτρομηχανικά 
όργανα 
 
Εφαρμόσει 
διάφορες 
αισθητικές 
τεχνικές για την 
ομορφιά των 
νυχιών 
(διακόσμηση των 
νυχιών) 

αποτελέσματος της 
αισθητικής φροντίδας 
των ποδιών ,  
ενημερώνοντας και 
συμβουλεύοντας τον 
πελάτη για τα 
απαραίτητα μέτρα για 
τη βέλτιστη συντήρηση 
των αποτελεσμάτων που 
λαμβάνονται 
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άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 
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Ενότητα Θεραπεία μασάζ και παραφίνης [Θεραπεία σχετική με την φροντίδα] 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
He/she is able to provide hand 
and foot treatment choosing 
appropriate products and taking 
into account customer needs 
and wishes 

Θυμηθεί την 
ανατομία και τη 
φυσιολογία των 
χεριών και των 
ποδιών 
 
Αναφέρει 
αντενδείξεις που 
εμποδίζουν ή 
αποτρέπουν την 
εκτέλεση μασάζ 
 
Προσδιορίσει τον 
σκοπό του μασάζ 
(σύσφιξη, 
αναγέννηση, 

Επιλέξει τεχνικές 
μασάζ χεριών 
και ποδιών 
ανάλογα με το 
σκοπό 
 
Εφαρμόσει 
διάφορες 
τεχνικές μασάζ 
χεριών και 
ποδιών 
 
Εφαρμόσει τη 
διαδικασία 
θεραπείας με 
παραφίνη 

Κάνοντας το κατάλληλο 
μασάζ χεριών και ποδιών 
σύμφωνα με τις ανάγκες 
του πελάτη και τις αρχές 
υγείας και ασφάλειας 
 
Παρακολουθώντας τις 
αντιδράσεις και την 
ικανοποίηση των πελατών 
και προσαρμόζοντας τις 
τεχνικές μασάζ, εάν 
απαιτείται 
 
Συμβουλεύοντας για να 
υποστηρίξετε το μασάζ 
εφαρμόζοντας 

  

 

 

 Θα προστεθεί 
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ρεφλεξολογία) και 
κατάλληλες 
τεχνικές 
 
Ονομάσει 
διάφορες τεχνικές 
μασάζ χεριών και 
ποδιών: 
αναζωογόνηση 
(μακριές, κινήσεις 
ολίσθησης), 
petrissage 
(κινήσεις ζύμωσης 
που πιέζουν και 
περιστρέφουν 
τους μυς κάτω 
από το χέρι ή τα 
δάχτυλα), τριβή 
(ένα ελαφρύ ή 
σταθερό τρίψιμο 
εμπρός και πίσω 
των χεριών στο 
δέρμα ), και 
σημείο πίεσης 
(άμεση πίεση σε 
ένα σκληρό, 
κόμπους σημείο) 
 
Θυμηθεί τη 

καθημερινά προϊόντα 
περιποίησης δέρματος 
κατάλληλα για 
συγκεκριμένη ηλικία 
(κυκλικές & ζωγραφικές 
κινήσεις) 
 
Προσδιορίζοντας τη 
διάρκεια θεραπείας, τον 
προσδιορισμό 
αλληλουχίας, το κόστος 
και τον υπολογισμό των 
τιμών, ενημερώνοντας τον 
πελάτη αναλόγως 
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διαδικασία 
θεραπείας με 
παραφίνη 
 
Ξεχωρίσει τους 
τύπους 
θεραπειών για 
διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανομ
ένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
 Θα προστεθεί 
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Περιοχή εργασίας 4: Σωματική ψυχαγωγία, δραστηριότητες χαλάρωσης και διατροφή 

Ενότητα 
Δραστηριότητες γυμναστικής και σώματος 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 

αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

απαραίτητα για την 

εκπλήρωση των 

καθηκόντων 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Δείκτες επίδειξης 
Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη 
ικανότητα 

Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Είναι σε θέση να παρέχει 

υπηρεσίες φυσικής 

κατάστασης και οικοδόμησης 

σώματος επιλέγοντας 

κατάλληλες δραστηριότητες 

και λαμβάνοντας υπόψη τις 

Περιγράψει τη 
δομή και τη 
λειτουργία των 
αρθρώσεων και 
των μυών, των 
καρδιοαναπνευσ
τικών και 
μεταβολικών 
συστημάτων του 
σώματος 

Προσδιορίσει 
το τρέχον 
προφίλ 
φυσικής 
κατάστασης 
του πελάτη, τις 
προτιμήσεις 
άσκησης και 
τους στόχους 

Σχεδιάζοντας, 
επιδεικνύοντας, 
επιβλέποντας και 
δίνοντας σύντομες 
εξηγήσεις για μια σειρά 
προγραμμάτων 
γυμναστηρίου και 
φυσικής κατάστασης 
προσαρμοσμένων σε 
πελάτες με συγκεκριμένο 

Θα προστεθεί  
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επιθυμίες και τις ανάγκες του 

πελάτη 

 
Αναφέρει μια 
σειρά από 
κατάλληλα 
προγράμματα 
εκπαίδευσης για 
να βελτιώσετε ή 
να διατηρήσετε 
το επίπεδο 
φυσικής 
κατάστασης του 
πελάτη, 
συμπεριλαμβανο
μένων ενδείξεων 
και αντενδείξεων 
 
Ονομάσει τις 
βασικές τεχνικές 
για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων 
ασκήσεων 
 
Αναγνωρίσει τις 
κινητήριες 
στρατηγικές για 
να υποστηρίξετε 
την 
προσκόλληση 
των πελατών σε 

φυσικής 
κατάστασης 
 
Δημιουργήσει 
ένα πρόγραμμα 
γυμναστικής 
 
Προσαρμόσει 
ένα πρόγραμμα 
γυμναστικής 
σύμφωνα με 
την πρόοδο του 
πελάτη 
 
Επιδείξει 
σωστά τις 
ασκήσεις 
 
Ενημερώσει τον 
πελάτη για 
θέματα 
ασφάλειας για 
συγκεκριμένες 
ασκήσεις και 
εξοπλισμό 
σύμφωνα με τις 
οργανωτικές 
πολιτικές και 
διαδικασίες 

προφίλ φυσικής 
κατάστασης, φυσικές 
ικανότητες και 
λαμβάνοντας υπόψη 
τεχνικές κινητοποίησης 
στη διαδικασία 
επικοινωνίας 
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διάφορα 
προγράμματα 
 
Περιγράψει τις 
εργασίες 
προγραμματισμο
ύ, τον 
προγραμματισμό
, την ασφάλεια 
και τον 
εξοπλισμό 
 
Διακρίνει τύπους 
δραστηριοτήτων 
για διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανο
μένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

 
Παρακολουθήσ
ει τους πελάτες 
σχετικά με τη 
φυσική 
κατάσταση και 
τη σωστή 
τεχνική 
άσκησης 
 
Χρησιμοποιήσε
ι τεχνικές 
κινητοποίησης 
για να 
βοηθήσει  τον 
πελάτη να 
εντοπίσει 
εμπόδια στην 
τήρηση και να 
θέσει 
αποτελεσματικ
ούς στόχους 
άσκησης 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  
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Ενότητα 
Εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες διασκέδασης και αναψυχής 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 

αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

απαραίτητα για την 

εκπλήρωση των 

καθηκόντων 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Δείκτες επίδειξης 
Γνώσεις  Δεξιότητες Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Με βάση 

πραγματικές 
εργασιακές 

καταστάσεις 

Αποδεικνύει 
αποδεδειγμένη 

ικανότητα 

Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Είναι σε θέση να παρέχει 

υπηρεσίες ψυχαγωγίας και 

αναψυχής σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους 

επιλέγοντας κατάλληλες 

δραστηριότητες και 

λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες του 

πελάτη 

Αναφέρει  μια 
σειρά από 
δραστηριότητες 
ψυχαγωγίας και 
ψυχαγωγίας 
εσωτερικού και 
εξωτερικού 
χώρου ανάλογα 
με τις 
προσδοκίες του 
πελάτη (εκλεκτή 
γαστρονομία, 

Ενημερώσει τον 
πελάτη για 
διάφορες 
δραστηριότητες 
ψυχαγωγίας και 
ψυχαγωγίας σε 
εσωτερικούς και 
εξωτερικούς 
χώρους 
λαμβάνοντας 
υπόψη τις 

Σχεδιάζοντας, 
πραγματοποιώντας και 
δίνοντας σύντομη 
εξήγηση για μια σειρά 
από δραστηριότητες 
ψυχαγωγίας και 
ψυχαγωγίας 
εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου 
προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες και τις 
επιθυμίες του πελάτη 

 
 
 
Θα προστεθεί  
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πεζοπορία, 
ποδηλασία, 
ιππασία, 
ράφτινγκ, λούνα 
παρκ, 
δημιουργικές 
τέχνες κλπ. 
Πεζοπορίες στη 
φύση, φαγητό 
στην 
κατασκήνωση, 
προγράμματα 
ομαδικής 
εργασίας 
εταιρειών) 
Αναγνώριση 
ενδείξεων και 
αντενδείξεων για 
συμμετοχή σε 
δραστηριότητες 
ψυχαγωγίας και 
ψυχαγωγίας σε 
εσωτερικούς και 
εξωτερικούς 
χώρους, 
λαμβάνοντας 
υπόψη τις 
φυσικές 

ενδείξεις και τις 
αντενδείξεις 
 
Επιλέξει την πιο 
κατάλληλη 
δραστηριότητα 
ψυχαγωγίας και 
ψυχαγωγίας 
εσωτερικού ή 
εξωτερικού 
χώρου σε σχέση 
με τις επιθυμίες, 
τις ανάγκες και 
τις ικανότητες 
του πελάτη 
 
Συμβουλέψει τον 
πελάτη για τις 
ακολουθίες και 
τις διαδικασίες, 
τη χρήση 
εξοπλισμού για 
δραστηριότητες 
ψυχαγωγίας και 
ψυχαγωγίας σε 
εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς 
χώρους 
 

 
Λειτουργώντας ως 
εξειδικευμένος 
εκπαιδευτής για 
εσωτερικές και 
εξωτερικές 
δραστηριότητες 
 
Φροντίζοντας την 
ασφάλεια των πελατών 
και παρέχετε πρώτες 
βοήθειες όταν 
χρειάζεται 
 
Αντιδρώντας στα 
σχόλια των πελατών 
 
Χρησιμοποιήστε τα 
σχόλια των πελατών 
στην ανάπτυξη 
προϊόντων  
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δραστηριότητες 
του πελάτη 
 
Περιγράψει τις 
εργασίες 
προγραμματισμο
ύ, τον 
προγραμματισμό
, την ασφάλεια 
και τον 
εξοπλισμό 
 
Λάβει υπόψη τη 
βιώσιμη 
ανάπτυξη κατά 
τον 
προγραμματισμό 
δραστηριοτήτων 
και υπηρεσιών 
 
Σκεφτεί την 
ασφάλεια των 
πελατών 
 
Διακρίνει τύπους 
δραστηριοτήτων 
για διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανο

Παρέχει 
οικολογικές και 
υπεύθυνες 
υπηρεσίες 
 
Ενημερώσει τους 
πελάτες για 
θέματα 
ασφάλειας 
 
Απαντήσει στα 
σχόλια των 
πελατών 
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μένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  

 

 

 

Ενότητα 
Δραστηριότητες χαλάρωσης (γιόγκα, διαλογισμός κ.λπ.) 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των 
καθηκόντων 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Δείκτες επίδειξης 
Γνώσεις  Δεξιότητες 

Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να 

Αποδεικνύει 
αποδεδειγμένη ικανότητα 

Με βάση πραγματικές 

εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να οργανώνει 

Περιγράψει τη 
δομή και τη 
λειτουργία των 

Υποστηρίξει 
τους πελάτες  
κατά τη 

Σχεδιάζοντας, 
επιδεικνύοντας, 
επιβλέποντας και δίνοντας 

  

 

  



 

 The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement of 
the contents, which reflect the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained 
therein. Agreement No 2019-1-DE02-KA202-006180 

 

61 

και να εκτελεί δραστηριότητες 
χαλάρωσης λαμβάνοντας 
υπόψη τις επιθυμίες και τις 
ανάγκες του πελάτη 

αρθρώσεων και 
των μυών, των 
καρδιοαναπνευσ
τικών και 
μεταβολικών 
συστημάτων του 
σώματος 
 
Αναγνωρίσει τις 
ενδείξεις και τις 
αντενδείξεις για 
συμμετοχή σε 
δραστηριότητες 
χαλάρωσης 
 
Καταγράψει 
διάφορες μορφές 
δραστηριοτήτων 
χαλάρωσης 
(σωματικές 
ασκήσεις, 
τεχνικές 
αναπνοής, 
πρακτικές 
διαλογισμού) 
 
Θυμηθεί το 
ιστορικό και 
φιλοσοφικό 

διεξαγωγή 
ασκήσεων 
σώματος, 
τεχνικών 
αναπνοής, 
πρακτικών 
διαλογισμού 
 
Επιλέξει τις πιο 
κατάλληλες 
δραστηριότητε
ς χαλάρωσης 
σε σχέση με τις 
επιθυμίες, τις 
ανάγκες και τη 
φυσική 
κατάσταση του 
πελάτη 
 
Δημιουργήσει 
και ελέγξει με 
ασφάλεια τα 
πιο σημαντικά 
asanas στην 
παράδοση 
γιόγκα και τις 
παραλλαγές 
τους 
 

σύντομες εξηγήσεις για 
δραστηριότητες 
χαλάρωσης 
προσαρμοσμένες στις 
επιθυμίες και τις ανάγκες 
του πελάτη 
σχεδιάστε μια άσκηση 
κατάλληλη για 
διαφορετικές ομάδες 
ανάλογα με τη δομή της 
άσκησης γιόγκα 
συνδυάστε τη διατροφή 
σε ένα φυσικό μέρος της 
γιόγκα  

 Θα προστεθεί  
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υπόβαθρο της 
γιόγκα 
 
Διακρίνει την 
γιόγκα 
γυμναστικής από 
την  γιόγκα 
χαλάρωσης 
 
Αναφέρει 
σωματικές, 
πνευματικές και 
πνευματικές 
πρακτικές που 
σχετίζονται με 
δραστηριότητες 
γιόγκα και 
χαλάρωσης 
 
Προσδιορίσει 
τους παράγοντες 
που προάγουν 
την ψυχική, 
σωματική και 
διανοητική 
ευεξία της γιόγκα 
 

Εφαρμόσει μια 
ποικιλία 
τεχνικών 
χαλάρωσης και 
διαλογισμού 
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Θυμηθεί τα πιο 
βασικά κλασικά 
κείμενα γιόγκα 
 
Διακρίνει  τύπους 
δραστηριοτήτων 
για διάφορους 
τύπους πελατών, 
συμπεριλαμβανο
μένων εγκύους, 
ηλικιωμένους, 
καρκινοπαθείς, 
άτομα με 
δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης Θα προστεθεί  
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Ενότητα Υγιεινή διατροφή και πως σχετίζεται με  το δέρμα, τη σωματική  δραστηριότητα και τις  ασθένειες 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των 
καθηκόντων 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Δείκτες επίδειξης 
Γνώσεις  Δεξιότητες 

Ευθύνη και αυτονομία 

 Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να 
Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 

εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να δώσει 
συστάσεις για την υγιεινή 
διατροφή στο πλαίσιο του 
δέρματος, της σωματικής 
δραστηριότητας και των 
ασθενειών 

 

Καταγράψει τα 

βασικά στοιχεία 

της υγιεινής 

διατροφής 

(γεγονότα, 

αρχές, 

διαδικασίες και 

γενικές έννοιες 

της διατροφής) 

και τις 

επιπτώσεις της 

στο δέρμα 

Εξηγήσει πώς τα 

τρόφιμα 

μπορούν να 

επηρεάσουν 

την ακμή και 

άλλες 

διαταραχές, το 

σωματικό 

βάρος και τη 

σωματική 

δραστηριότητα 

Δίνοντας συμβουλές 

σχετικά με τη διατροφή 

ευεργετική για τη 

βελτίωση της κατάστασης 

του δέρματος, του 

σωματικού βάρους και της 

σωματικής 

δραστηριότητας του 

πελάτη 

Υποστηρίζοντας το όριο 

μεταξύ των δεξιοτήτων 

   

 

  Θα προστεθεί  
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Θυμηθεί τον 

ρόλο της 

διατροφής στη 

ρύθμιση των 

διαδικασιών 

ζωής (βασικά 

θρεπτικά 

συστατικά, 

ουσίες δέρματος, 

βιταμίνες, 

μέταλλα, 

ασθένειες και 

διαταραχές που 

σχετίζονται με τη 

διατροφή) 

Καταγράψει τις 

αρχές του 

υγιεινού τρόπου 

ζωής στο πλαίσιο 

της διατροφής, 

της σωματικής 

άσκησης, των 

διαίτων και σε 

σχέση με 

διάφορους 

τύπους πελατών, 

συμπεριλαμβανο

 

 

 

 

 

του αισθητικού και 

εκείνων του ιατρού  
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μένων. εγκύους, 

ηλικιωμένους, 

καρκινοπαθείς, 

άτομα με 

δυσανεξίες κ.λπ. 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  
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Περιοχή εργασίας 5: Υγιεινή και ασφάλεια 

Ενότητα Βασικές γνώσεις υγιεινής και ασφάλειας 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες 
Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να εφαρμόζει 
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής 
κατά την εκτέλεση των 
θεραπειών 

Περιγράψει το 
πεδίο εφαρμογής, 
τη φύση και τους 
στόχους των 
διαδικασιών 
υγείας και 
ασφάλειας στο 
χώρο εργασίας 
 
Θυμηθεί 
καθολικές 
προφυλάξεις 
υγείας και 
υγιεινής και 
απαιτήσεις που 

 
 
 
Θα προστεθεί  
 
 
 
 
 

Εκτελώντας όλες τις 
εργασίες που αφορούν 
την προσωπική υγιεινή, 
καθώς και τις γενικές 
προφυλάξεις και 
κανονισμούς υγιεινής και 
ασφάλειας κατά την 
επικοινωνία με τους 
πελάτες 
  

 
 
 
Θα προστεθεί  
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σχετίζονται με τον 
τομέα ευεξίας στο 
σύνολό του 
 
Προσδιορίσει τις 
υγειονομικές και 
επιδημιολογικές 
απαιτήσεις στο 
χώρο εργασίας 
(σαλόνι ομορφιάς, 
κέντρο μασάζ και 
γυμναστήριο) 
 
Ονομάσει τους 
επαγγελματικούς 
κινδύνους στον 
τομέα της ευεξίας 
 
Καταγράψει και 
εξηγήστε τους 
κανονισμούς 
προσωπικής 
υγιεινής (τακτική 
υγιεινή σώματος, 
προστασία του 
δέρματος, 
βούρτσισμα των 
δοντιών, 
περιποίηση 
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νυχιών και 
μαλλιών, καθαρά 
και πρακτικά 
ρούχα) 
 
Θυμηθεί τους 
λόγους για τη 
χρήση 
προστατευτικών 
ενδυμάτων και 
αξεσουάρ κατά 
την εκτέλεση 
εργασιών 
 
Απαριθμήσει τα 
μέτρα πρόληψης 
κινδύνου 
(πρωτόκολλα 
υγείας σύμφωνα 
με τους 
περιφερειακούς 
κανονισμούς) 
 
Θυμηθεί τους 
κανονισμούς 
ηλεκτρικής 
ασφάλειας 
  
Εξηγήσει τους 
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κανόνες για την 
παροχή πρώτων 
βοηθειών σε 
εργατικά 
ατυχήματα και σε 
απειλητικές για τη 
ζωή καταστάσεις 
 
Θυμηθεί τη 
διαδικασία 
διάθεσης 
αποβλήτων 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  
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Ενότητα Εξοπλισμός και εργαλεία στον τομέα ευεξίας 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες 
Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 
εξοπλισμό και εργαλεία στον 
τομέα ευεξίας λαμβάνοντας 
υπόψη τους κανόνες υγείας και 
ασφάλειας 

Θυμηθεί 
διάφορους τύπους 
σκευών, 
εργαλείων, 
συσκευών και 
σκευών που 
χρησιμοποιούνται 
σε περιποιήσεις 
ομορφιάς και 
ομορφιάς 
 
Προσδιορίσει τις 
γενικές απαιτήσεις 
υγείας και 
ασφάλειας για τη 
λειτουργία 
εξοπλισμού 

Χρησιμοποιήσει 
τον εξοπλισμό 
και τα εργαλεία 
σύμφωνα με τα 
δελτία 
δεδομένων τους 
και σύμφωνα με 
τις αρχές υγείας 
και ασφάλειας 
 
 

Ενεργώντας υπεύθυνα όταν 
χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό 
και τα εργαλεία κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων 
εργασίας 

 
 
 
Θα προστεθεί  
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εργασίας 
λαμβάνοντας 
υπόψη τους 
κανονισμούς 
αποθήκευσης 
 
Προσδιορίσει τους 
κύριους κινδύνους 
και τα χειριστήρια 
για τον εξοπλισμό 
εργασίας 
 
Θυμηθεί τα 
τεχνικά φύλλα 
δεδομένων του 
εξοπλισμού και 
των εργαλείων 
που 
χρησιμοποιούνται 
(συμπεριλαμβανο
μένου του 
ηλεκτρικού) στον 
επαγγελματικό 
τομέα 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  
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Ενότητα Απολύμανση εξοπλισμού και επίπλων, αποστείρωση κ.λπ. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες 
Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να καθαρίζει, να 
απολυμαίνει και να 
αποστειρώνει τον εξοπλισμό και 
τα έπιπλα σύμφωνα με τη 
συνήθη διαδικασία 

Θυμηθεί αρχές 
απολύμανσης, 
αποστείρωσης 
οργάνων, 
αξεσουάρ και 
συσκευών 
περιποίησης και 
περιποίησης 
ομορφιάς 
 
 
Διακρίνει 
διάφορους 
τύπους 
καθαρισμού του 
χώρου εργασίας 

Επιλέξει και 
χρησιμοποιήσει  
τις κατάλληλες 
διαδικασίες, 
προϊόντα και 
εξοπλισμό για 
τον καθαρισμό 
και την 
απολύμανση 
επιφανειών και 
εξοπλισμού 
εργασίας 
 
Ακολουθήσει 
τους κανόνες της 
ασηπτικής και 

Καθαρίζοντας, 
απολυμαίνοντας και 
αποστειρώνοντας 
επιφάνειες και εξοπλισμό 
εργασίας πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τη 
θεραπεία με κατάλληλα 
προϊόντα και 
ενημερώνοντας τον 
πελάτη σχετικά με τις 
γενικές προφυλάξεις 

 
 
 
Θα προστεθεί  
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και συντήρησης 
εξοπλισμού, 
συσκευών και 
εργαλείων 
 
Ορίσει τους όρους 
ασηπτικούς και 
αντισηπτικούς 

αντισηπτικής 
κατά τη διάρκεια 
των αισθητικών 
διαδικασιών 
 
Προετοιμάσει τις 
καμπίνες και τα 
περιβάλλοντα 
εργασίας (π.χ. 
καθαρά 
σεντόνια, 
καθαρότητα, 
υλικό που θα 
χρησιμοποιηθεί) 
σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλα που 
ορίζει η εταιρεία 
και δίνοντας  
προσοχή στη 
φροντίδα της 
εικόνας της 
 
Απολυμάνει τα 
πατώματα και τα 
έπιπλα 
χρησιμοποιώντα
ς προϊόντα 
καθαρισμού και 
απολύμανσης 
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Παρέχει 
αποδείξεις 
απολύμανσης 
και 
αποστείρωσης 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  
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Περιοχή εργασίας 6: Εγκάρσιες δεξιότητες  

Ενότητα  Εξυπηρέτηση πελατών και επικοινωνία 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες 
Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να παρέχει 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση 
πελατών και να διατηρεί την 
κατάλληλη επικοινωνία με τους 
πελάτες 

 

Εξηγήσει τα 
βασικά της 
επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομ
ένων των λεκτικών 
και των μη 
λεκτικών 
 
Παραθέσει 
εμπόδια 
επικοινωνίας 
(συμπεριλαμβανο
μένων των 
συγκρούσεων) και 
τρόπους 

Χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικές 
λεκτικές και μη 
λεκτικές τεχνικές 
επικοινωνίας 
κατά την 
επικοινωνία με 
πελάτες ή 
συνεργάτες 
 
 
 
 
Τηρήσει την 
επαγγελματική 

Αλληλοεπιδρώντας  
αποτελεσματικά με 
πελάτες και συνεργάτες, 
εφαρμόζοντας διάφορες 
τεχνικές επικοινωνίας και 
ακολουθώντας τις αρχές 
της επαγγελματικής 
δεοντολογίας και της 
ηθικής 
 
Παρέχοντας 
υπερσύγχρονη 
εξυπηρέτηση πελατών 
στους πελάτες αυτόνομα 
και σύμφωνα με τα 

 
 
 
Θα προστεθεί  
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αντιμετώπισής 
τους 
 
Θυμηθεί την 
επαγγελματική 
εθιμοτυπία, τον 
ηθικό κώδικα και 
τις βασικές αρχές 
της 
διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας 
 
Εξηγήσει ενεργές 
και 
αμφισβητούμενες 
τεχνικές ακρόασης 
 
Περιγράψει τις 
μεθόδους 
συλλογής σχολίων 
πελατών 
 
Αναφέρει 
διάφορους 
τύπους πελατών 
ανάλογα με τα 
κίνητρα και τα 
χαρακτηριστικά 
τους 

ηθική και τον 
ηθικό κώδικα 
στην επικοινωνία 
 
 
Χρησιμοποιήσει 
ενεργές τεχνικές 
ακρόασης και 
ερωτήσεων κατά 
την επικοινωνία 
με τους πελάτες 
(συμπεριλαμβαν
ομένου του 
τηλεφώνου) 
 
 
 
Επιδείξει μια 
πελατοκεντρική 
προσέγγιση 
(ευελιξία, 
υπομονή, 
ενσυναίσθηση) 
κατά την παροχή 
μιας υπηρεσίας 
σε έναν πελάτη 
 
Απαντήσει 
αποτελεσματικά 

πρότυπα ποιότητας που 
ορίζει ο οργανισμός, 
καθώς και τα 
χαρακτηριστικά και τα 
κίνητρα των πελατών 
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Εξηγήσει έννοιες 
και αρχές 
εξυπηρέτησης 
πελατών, όπως 
προσδοκίες, 
αναγνώριση 
αναγκών, 
αφοσίωση 
πελατών, 
 
 
 
Περιγράψει τις 
τυπικές 
διαδικασίες που 
πρέπει να 
ακολουθούνται 
κατά την παροχή 
μιας υπηρεσίας 
(πελατοκεντρική 
προσέγγιση, 
διαδικασίες σε 
εξαιρετικές 
καταστάσεις) 
 
Εξηγήσει τις αρχές 
των μεμονωμένων 
συμβουλευτικών 

σε ερωτήσεις και 
ανάγκες πελατών 
 
Συλλέξει σχόλια 
πελατών 
(συμπεριλαμβαν
ομένης της 
συγκέντρωσης 
και της 
απάντησης σε 
παράπονα 
πελατών) 
 
Εξυπηρετήσει 
τον πελάτη κατά 
τη διάρκεια της 
διαδικασίας, 
εφαρμόζοντας 
πρότυπα 
πρωτοκόλλου 
που 
σχεδιάστηκαν 
από την 
εταιρεία, 
επιτυγχάνοντας 
ποιοτικές 
υπηρεσίες 
 
Διατηρήσει την 
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υπηρεσιών 
 
Ανακαλέσει 
διαθέσιμων 
υπηρεσιών και 
προϊόντων 
 
Θυμηθεί τα 
δικαιώματα των 
καταναλωτών και 
τους κανόνες 
προστασίας 
 
Αναγνωρίσει 
διάφορες 
μεθόδους κίνησης 
του εαυτού και 
της ομάδας 

κατάλληλη 
συμπεριφορά 
όταν 
αντιμετωπίζει 
πελάτες 
(συμπεριλαμβαν
ομένων 
θυμωμένων ή μη 
ικανοποιημένων 
πελατών) 
 
Παρέχει όλες τις 
απαραίτητες 
πληροφορίες 
στον πελάτη 
κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας 
καθώς και μετά 
τη θεραπεία 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  
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Ενότητα   Διαδικασίες διαχείρισης και υποστήριξης 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες 
Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη 
ικανότητα 

Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Είναι σε θέση να οργανώσει την 
αποτελεσματική προσφορά 
προϊόντων και υπηρεσιών 
ευεξίας 

Απαριθμήσει τα  
διαθέσιμα 
προϊόντα και 
υπηρεσίες 
 
Περιγράψει τα 
οφέλη κάθε 
προϊόντος ή 
υπηρεσίας στον 
πελάτη, τις ειδικές 
προσφορές και τις 
ιδιαιτερότητές 
τους 
 
 
 

Περιγράψει  τη 
γκάμα των 
προϊόντων στον 
πελάτη και δώστε 
προτάσεις 
 
Χειριστεί 
τηλεφωνικές 
κλήσεις 
προκειμένου να 
διασφαλίσει  τη 
βέλτιστη λήψη 
πελατών 
 
Υπολογίσει το 
κόστος των 

διεξάγοντας 
υποστηρικτικές 
διαδικασίες 
(υπολογισμός τιμών, 
αποθέματα, ανανέωση 
αποθεμάτων) 
απαραίτητες για την 
αποτελεσματική 
λειτουργία του 
οργανισμού 

 Θα προστεθεί  
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Θυμηθεί βασικές 
αρχές 
υπολογισμού 
κόστους για να 
δικαιολογήσει την 
τιμή της 
υπηρεσίας 
 
Απαριθμήσει και 
να περιγράψει τα 
επιχειρησιακά 
συστήματα 
εργασίας και 
οργάνωσης,  
ταμειακή μηχανή, 
αρχείο πελάτη 
και 
χρονοδιάγραμμα 
 
Περιγράψει τη 
διαδικασία 
ανανέωσης 
υλικού 
(συμπεριλαμβανο
μένης της 
απογραφής, 

υπηρεσιών ή των 
προϊόντων 
 
 
 
Χρησιμοποιήσει 
συγκεκριμένα 
συστήματα 
επιχειρησιακής 
εργασίας και 
οργάνωσης 
σημείωση 
υπηρεσίας, 
ταμειακή μηχανή, 
αρχείο πελάτη και 
πρόγραμμα 
 
Παραγγείλει αποθη 
κεύσει  υλικά και 
αγαθά 
 
Κάνει απογραφή 
υλικών και αγαθών 
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παραλαβής και 
τεκμηρίωσης 
παραδόσεων, 
έλεγχος της 
ημερομηνίας 
λήξης των 
προϊόντων) 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  
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Ενότητα Διαχείριση χρόνου 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες 
Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη 
ικανότητα 

Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να 
προγραμματίσει 
αποτελεσματικά τον χρόνο 
εργασίας προκειμένου να 
εκτελέσει όλες τις εργασίες 

 

Περιγράψει τις 
κύριες αρχές της 
διαχείρισης του 
χρόνου (επείγον / 
σημαντικό / 
προτεραιότητες) 
 
Απαριθμήσει 
τεχνικές 
σχεδιασμού και 
διαχείρισης 
χρόνου 
 
Θυμηθεί κανόνες 
εργασίας, 
βάρδιες, 

Υπολογίσει το 
χρόνο που 
χρειάζεται για κάθε 
υπηρεσία που θα 
παρέχεται 
 
Προγραμματίσει 
ραντεβού σύμφωνα 
με εκτιμήσεις σε 
πραγματικό χρόνο 
για να αποφύγει 
καθυστερήσεις και 
δυσφορία των 
πελατών 
 
Τακτοποιήσει με 

Χρησιμοποιώντας  τον 
διαθέσιμο χρόνο 
αποτελεσματικά για να 
εφαρμόσει όλες τις 
απαραίτητες εργασίες, 
τόσο 
προγραμματισμένες 
όσο και μη 
προγραμματισμένες 

 Θα προστεθεί  
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περιόδους 
ανάπαυσης και 
απουσίες 
 
 
 
 

τους συναδέλφους 
τη συγκεκριμένη 
ώρα που ο καθένας 
χρειάζεται σε έναν 
συγκεκριμένο 
πόστο για να 
αποφύγει τη 
σύγκρουση μεταξύ 
των συναδέλφων 
 
Καθορίσει 
προτεραιότητες με 
βάση τους στόχους 
εργασίας 
 
Αφήσει αρκετό 
χρόνο για 
δευτερεύουσες και 
διοικητικές 
εργασίες, καθώς 
και χρόνο για μη 
προγραμματισμένε
ς και επείγουσες 
εργασίες που 
ενδέχεται να 
προκύψουν κατά 
τον σχεδιασμό του 
χρονοδιαγράμματο
ς 
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Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  

 

 

 

Ενότητα 
  Δεξιότητες στην Τεχνολογία Πληροφοριών   

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Demonstration 
indicators 

Γνώσεις  Δεξιότητες 
Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Είναι σε θέση να εφαρμόσει 
νέες τεχνολογίες προκειμένου 
να εκτελεί αποτελεσματικά 
καθημερινές δραστηριότητες 
και να παρέχει συμβουλές 
στους πελάτες 

 

Ανακαλέσει 
συστήματα 
πληροφοριών και 
εξειδικευμένου 
λογισμικού ειδικά 
για τις 
δραστηριότητες 
της εταιρείας 
(κράτηση, 
διαχείριση 
δεδομένων 

Χρησιμοποιήσει 
συστήματα 
πληροφοριών 
και 
εξειδικευμένο 
λογισμικό ειδικά 
για τις 
δραστηριότητες 
της εταιρείας 
(κράτηση, 
διαχείριση 

Χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές συσκευές, 
λογισμικό και δίκτυα 
απαραίτητα για την 
υλοποίηση της εργασίας 
με αποδοτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο 
 

 
 
 
Θα προστεθεί  
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πελατών, 
προγραμματισμός 
πόρων) 
 
Καταγράψει 
διάφορες 
εφαρμογές για το 
σχεδιασμό του 
μακιγιάζ, 
συμβουλές για τη 
φροντίδα του 
δέρματος και 
άλλους σκοπούς 
(ενδείξεις 
σωματικής και 
ψυχικής υγείας) 
 
Βασικοί κανόνες 
ασφάλειας 
πληροφοριών και 
προστασίας 
δεδομένων και 
απορρήτου 
πελατών 

δεδομένων 
πελατών, 
προγραμματισμ
ός πόρων) 
 
Συμμορφωθεί με 
τους κανόνες 
επεξεργασίας, 
αποθήκευσης 
και χρήσης 
προσωπικών 
δεδομένων 
 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  
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Ενότητα 
  Ξένες γλώσσες   

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες 
Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη 
ικανότητα 

Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 
μια ξένη γλώσσα κατάλληλα και 
αποτελεσματικά για 
επικοινωνία με πελάτες 

 

Γνωρίζει 
καθημερινό και 
επαγγελματικό 
λεξιλογίου και 
λειτουργική 
γραμματική μιας 
ξένης γλώσσας 
 
Γνωρίζει τις  
κοινωνικές 
συμβάσεις και 
πολιτιστικές 
πτυχές  μιας ξένης 
γλώσσας 

Κατανοεί τα 
προφορικά μασάζ για 
να ξεκινήσει, να 
διατηρήσει και να 
ολοκληρώσει 
συνομιλίες 
 
Διαβάζει  και 
κατανοεί απλά 
κείμενα 

Εξασφαλίζει το 
κατάλληλο επίπεδο 
επικοινωνίας με τον 
πελάτη κατά την 
επικοινωνία σε ξένη 
γλώσσα 

 
 
 
Θα προστεθεί  
 
 
 
 

 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  
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Ενότητα 
  Πράσινες δεξιότητες (Green skills)  

Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 4 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
απαραίτητα για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 

Δείκτες επίδειξης 

Γνώσεις  Δεξιότητες 
Ευθύνη και αυτονομία 

 
Είναι σε θέση να Είναι σε θέση να Αποδεικνύει 

αποδεδειγμένη ικανότητα 
Με βάση πραγματικές 
εργασιακές καταστάσεις 

Μαθησιακά αποτελέσματα 
Υποστηρίζει την οικονομική και 
βιώσιμη ανάπτυξη του 
οργανισμού 

Απαριθμήσει 
καινοτόμα υλικά, 
προϊόντα, 
μεθόδους  και 
τεχνολογίες 
 
Διακρίνει  μεταξύ 
φυσικών και 
συμβατικών 
καλλυντικών 
προϊόντων και 
ονομάζει τα 
πλεονεκτήματα 

Χρησιμοποιήσει 
καινοτόμα υλικά, 
προϊόντα, 
μεθόδους και 
τεχνολογίες 
 
Επιλέξει 
ανάμεσα σε 
φυσικά και 
συμβατικά 
καλλυντικά 
προϊόντα 
κατάλληλα για 

Οργανώνοντας  και 
παρέχοντας υπηρεσίες σε 
σχέση με τη φύση και τη 
βιοποικιλότητα 

 
 
 
Θα προστεθεί  
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και τα 
μειονεκτήματά 
τους 
 
Εξηγεί βασικές 
αρχές οικονομικής 
και βιώσιμης 
χρήσης υλικών και 
πόρων (νερό, 
ενέργεια) 
Περιγράψει τις 
διαδικασίες και τα 
προληπτικά μέτρα 
για την προστασία 
του 
περιβάλλοντος 
(καθαρό 
περιβάλλον, 
μείωση της 
ρύπανσης του 
αέρα, των υδάτων 
και του εδάφους, 
διάθεση 
απορριμμάτων 
προσανατολισμέν
ων στην 
ανακύκλωση) 
 
Αναγνωρίζει τη 

μια 
συγκεκριμένη 
θεραπεία 
 
Χρησιμοποιήσει 
πόρους με 
οικονομικό 
τρόπο κατά την 
εκτέλεση των 
καθηκόντων 
εργασίας 
 
Εφαρμόσει τις 
διαδικασίες και 
τα προληπτικά 
μέτρα για την 
προστασία του 
περιβάλλοντος 
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σχέση μεταξύ 
υγείας, 
περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και 
οικονομικών 
παραγόντων για 
την αειφόρο 
ανάπτυξη 

Εργαλεία αξιολόγησης 
Θα προστεθεί  

 

  


