
 



 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ STYLING - ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

Επαγγελματικό προφίλ 
 

Ο Ενδυματολόγος - Στιλίστ είναι πολλά πράγματα. Είναι δημιουργός, εμπνευστής, αλλά και πολύ καλός 

ερμηνευτής των τάσεων της μόδας και των καταναλωτικών αναγκών. Είναι αυτός που με αστείρευτη 

δημιουργικότητα και φαντασία είναι σε θέση να παράγει συνεχώς νέες ιδέες και στη συνέχεια να τις 

μετατρέπει σε κάτι απτό, σε πρωτότυπα ρούχα, αξεσουάρ, παπούτσια, κλπ. 

 

Στις μέρες μας το styling είναι μία από τις κύριες τέχνες προσέλκυσης μεγάλου ενδιαφέροντος του κοινού 

και έχει γίνει αντικείμενο καθημερινής επικαιρότητας και διάφορων αναλύσεων και επιλογών. 

To Styling είναι η ικανότητα να ακολουθεί κανείς τη μόδα χωρίς να πέφτει λανθασμένα στην ανωνυμία του 

απαθέστατα συνηθισμένου ή της άμετρης εκκεντρικότητας. Πολλές φορές οι επιλογές μας είναι στα όρια 

του στιλ και η έννοια του styling "ξεφτίζει" επικίνδυνα. 

O Στυλίστας είναι δημιουργός Μόδας, όχι κατασκευαστής αλλά δημιουργός!!!! 
 

Εκεί βρίσκεται και το "μυστικό" της τέχνης του styling. H μίξη των trends ρούχων και αξεσουάρ 

σημερινών ή περασμένων κολεξιόν για την αρμονική οπτική αισθητική του όλου αποτελέσματος.  

Όλα αυτά μαζί δημιουργούν τους καλύτερους επαγγελματίες στυλίστες με ένα σίγουρο μέλλον. 

 

Το εκπαιδευτήριο ZER-FAM με την πολύχρονη εξειδικευμένη εμπειρία του στο χώρο της μόδας, με 

εκπαιδευτικά προγράμματα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, 

πρότυπο εργαστηριακό εξοπλισμό θέτει ως στόχο την βαθιά αισθητική καλλιέργεια των σπουδαστών του, 

στοιχεία που μετουσιώνουν το ταλέντο σε άποψη. 

 

Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επιλογών που έχει ο απόφοιτος του τμήματος Ενδυματολογίας – 

Styling, λειτουργεί με συνέπεια και υπευθυνότητα το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικής 

Δικτύωσης. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Πρόγραμμα Σπουδών 
 

Από το 1985 αποδεικνύουμε τον επαγγελματισμό των καθηγητών μας και του ολοκληρωμένου κύκλου 

μαθημάτων μας μέσω της επιτυχίας των ίδιων των απόφοιτων μας. Είναι για εμάς η ύψιστη ικανοποίηση να 

βλέπουμε διαρκώς σπουδαστές μας να διαπρέπουν στον χώρο ως καταξιωμένοι επαγγελματίες.  

Στηριζόμενοι σε αυτές τις αρχές έχουμε αναπτύξει τον πληρέστερο και πιο ενημερωμένο πρόγραμμα 

σπουδών.  

 

Το styling στο εκπαιδευτήριο ZER-FAM αποτελείται από μια σειρά εξειδικευμένων μαθημάτων. Οι 

σπουδαστές του εκπαιδευτηρίου μαθαίνουν να ερευνούν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν όλες τις 

πτυχές των μαθημάτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.  

 

Ειδικότερα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών του Στυλίστ - Ενδυματολόγου αποτελείται από: 

 Πρόγνωση Μόδας (Τάσεις Μόδας) 

 Ιστορία Ενδύματος 

 Ιστορία Αξεσουάρ 

 Χρωματικός κύκλος και συμβολισμός χρωμάτων 

 Ψυχολογία Χρωμάτων 

 Υφασματολόγια - Μεγενθολόγιο - Νουμερολόγιο & Μέτρηση πελάτη 

 Εντοπισμός & προσδιορισμός στιλ πελάτη 

 Styling σύμφωνα με το σωματότυπο - personal styling 

 Styling σύμφωνα με το χρωματότυπο - personal styling 

 Styling σύμφωνα με τον τύπο του κάθε ανθρώπου 

 Συνδυασμός χρωμάτων - υφασμάτων - αξεσουάρ 

 Styling- Τηλεόραση - Θέατρο - Κιν/γραφος 

 Διάφορες τεχνικές του Μουλάζ 

 Έρευνα Αγοράς 

 Fashion Show - Επαγγελματική φωτογράφιση 

 Styling για φωτογράφιση ρούχων 

 Ορολογία Μόδας 

 Γενικές Αρχές του Μακιγιάζ και της Κομμωτικής 

 

Παράλληλα με τα μαθήματα ο σπουδαστής εκπαιδεύεται και σε άλλους παράγοντες που σχετίζονται 

με το επάγγελμα όπως το να διαθέτει δυναμικότητα, άριστη διαπροσωπική συμπεριφορά, 

εκλεπτυσμένη αισθητική, δημόσιες σχέσεις κ.ά. 

 

 
 



 
 

 

Επαγγελματικές Προοπτικές 
 

Η Βιομηχανία της Μόδας είναι ένας πολυδιάστατος και ενεργός τομέας της οικονομικής ζωής της χώρας 

μας ο οποίος προσφέρει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης. Το επάγγελμα του Στυλίστ – 

Ενδυματολόγου είναι ένα δημιουργικό,λαμπερό αλλά και απαιτητικό επάγγελμα το οποίο έχει συνεχή και 

αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Το εκπαιδευτήριο ZER-FAΜ το οποίο λειτουργεί από το 1985 με σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα 

βασισμένα σε Ευρωπαϊκά πρότυπα, με έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, 

σύγχρονες εγκαταστάσεις εγγυάται ότι οι σπουδαστές του κατακτούν και αναπτύσουν όλες εκείνες τις 

απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες οι οποίες θα τους καθιερώσουν στο χώρο εργασία τους. 

 

Πιο συγκεκριμένα ο Στυλίστας - Ενδυματολόγος μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή 

υπάλληλος : 

 Ως σύμβουλος Μόδας & Ενδυματολογίας (Personal Stylist) 

 Ως στιλίστας φωτογράφησης (Fashion advertising – editorial – styling) 

 Ως στιλίστας ενδυματολόγος στο Θέατρο, τον Κινηματογράφο, την Τηλεόραση και το Internet 

 Σε βεστιάρια ως σύμβουλος ειδικών κοστουμιών χορού, μπαλέτου, θεάτρου κ.α. 

 Σε βιοτεχνίες και ατελιέ 

 Ως ειδικός για οργάνωση επιδείξεων μόδας, εκθέσεων, πολιτισμικών εκδηλώσεων και άλλων 

συναφών με το ένδυμα δράσεων 

 Σε διαφημιστικές εταιρείες 

 Σε studio παραγωγής 

 Σε studio Φωτογραφήσεων 

 Σε οίκους Μόδας & ατελιέ υψηλής ραπτικής 

 Σε styling ρούχων για βιτρίνα. 

 

Το Styling δεν είναι μία εύκολη τέχνη την οποία κάποιος μπορεί να αφομοιώσει μέσα σε λίγες ώρες 

σεμιναρίων. Είναι μία τέχνη στην οποία για να κάνεις καριέρα δεν πρέπει να έχεις μόνο ταλέντο 

αλλά και μία πολύ ευρεία γκάμα γνώσεων που προέρχονται μόνο από ολοκληρωμένες και 

επαγγελματικές σπουδές. 

 

 

Στο εκπαιδευτήριο λειτουργεί Γραφείο Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικής Δικτύωσης που στηρίζει 

και καθοδηγεί υπεύθυνα τόσο τους σπουδαστές όσο και τους αποφοίτους του εκπαιδευτηρίου     

ΖΕR-FAM. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΘΗΝΑ  ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 27, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΤΗΛ.:210 5231864/210 5224561 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 91, ΤΗΛ.: 210 4183102  S: www.zer-fam.gr      Facebook.com/zerfam 

http://www.zer-fam.gr/

