
 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΚΡΩΝ – ΟΝΤΥΟΠΛΑΣΙΚΗ 

Ο ηετνίηης περιποίηζης νστιών αζρνιείηαη κε ην λα δεκηνπξγεί πγηή, πεξηπνηεκέλα θαη θαιαίζζεηα 

λύρηα θαζώο θαη πξόζζεηα ηερλεηά λύρηα κε ζύγρξνλεο ηερληθέο (gel – αθξπιηθό – κεηάμη – 3D) 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληεινύλ ζηε νινθιεξσκέλε θαη άςνγε εκθάληζε ηεο γπλαίθαο ηνπ 

ζήκεξα.  

 

Όιεο νη παξαπάλσ γλώζεηο κεηαδίδνληαη ζηαδηαθά θαη κε κεζνδηθόηεηα κέζα από έλα νινθιεξσκέλν 

Πξόγξακκα πνπδώλ κε ηελ πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ ZER-FAM 

ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ είλαη λα απνθηήζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηελ πιήξε γλώζε θαη 

πξαθηηθή γηα ην επάγγεικα ηνπ Αιζθηηικού ηων Άκρων κε ηηο πην ζύγρξνλεο ηερληθέο θαη κεζόδνπο 

ζε ζύγρξνλα εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα. 

 

Η θνίηεζε ζηνλ ηνκέα Aιζθηηικής Άκρων – Oνστοπλαζηικής δηαξθεί 6 μήνες (Οινθιεξσκέλνο  

Κύθινο πνπδώλ κε δπλαηόηεηα απόθηεζεο Άδεηαο Αζθήζεσο  Επαγγέικαηνο) θαη 3 μήνες 

(Σαρύξπζκν Σκήκα) κε  θαη πεξηιακβάλεη: 

 Οξγάλσζε ηνπ ρώξνπ 

 Αζθάιεηα εξγαζηαθνύ ρώξνπ θαη πγηεηλή 

 Επαγγεικαηηθή δενληνινγία – ςπρνινγία 

 Αλάιπζε θαη ρξήζε πξντόλησλ 

 Δνκή ηνπ λπρηνύ – θπζηνινγία 

 Παζήζεηο ησλ λπρηώλ (δπζπιαζίεο, δπζηξνθίεο, αιινηώζεηο) 

 Εηζαγσγή ζην καληθηνύξ 

 Πεξηπνίεζε ηνπ θπζηθνύ λπρηνύ 

 Γαιιηθό καληθηνύξ 

 Ηιεθηξηθό καληθηνύξ – ρξήζε ηξνρνύ 

 ηάδηα πεληηθηνύξ 

 Πξνζζεηηθή λπρηώλ (gel – αθξπιηθό – κεηάμη) 

 Τβξηδηθό καληθηνύξ – κόληκν βεξλίθη 

 Υξήζε Αεξνγξάθνπ 

 Θεξαπείεο παξαθίλεο 

 SPA – Μαζάδ Άθξσλ θ.α. 

Διδαζκαλία Αερογράθοσ 

 Αλάιπζε εμαξηεκάησλ 

 Σερληθέο ςεθαζκνύ θαη ρξσκάησλ 

 Εθαξκνγή ζε θπζηθά θαη ηερλεηά λύρηα 

 



 

ΠΟΤΔΕ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΚΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / ΕΜΙΝΑΡΙΑ  

Ειδικά ολιγόωρα μαθήμαηα γηα όζνπο επαγγεικαηίεο ζέινπλ λα επεθηείλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο ζηνλ ηνκέα ηεο Ονστοπλαζηικής θαη ηνπ Nail Design. 

 Nail design κε ηε ρξήζε αεξνγξάθν 

 3D nail design 

 Μαζάδ άλσ θαη θάησ άθξσλ 

 ηνηρεία ξεθιεμνινγίαο  

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 

Οη απόθνηηνη ζπνπδαζηέο ζηειερώλνπλ αμηόινγεο ζέζεηο θαη θαηαθηνύλ ηελ πξώηε ζέζε ζηνλ 

επαγγεικαηηθό ζηίβν σο : 

ΑΙΘΗΣΙΚΟΙ ΑΚΡΩΝ ζε ηνκείο όπσο: 

  Εμεηδηθεπκέλα studio θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ λπρηώλ 

  Κέληξα νλπρνπιαζηηθήο θαη πνδνινγίαο 

  Οξγαλσκέλα θέληξα αηζζεηηθήο 

  Κνκκσηήξηα πνπ δηαζέηνπλ ηκήκα αηζζεηηθήο άθξσλ 

  Καηαζηήκαηα πώιεζεο θαιιπληηθώλ πξντόλησλ 

  Eιεύζεξνη επαγγεικαηίεο  

  Επιτειρημαηίες με δικό ηοσς nail studio ** 

 

 

 

*Σηο εκπαιδεσηήριο λειηοσργεί Γραθείο Σηαδιοδρομίας και Επαγγελμαηικής Δικηύωζης ποσ 

ζηηρίζει και καθοδηγεί σπεύθσνα ηόζο ηοσς ζποσδαζηές όζο και ηοσς αποθοίηοσς ηοσ 

εκπαιδεσηηρίοσ !!!! 

 

** Δσναηόηηηα απόκηηζης Άδειας Αζκήζεως Επαγγέλμαηος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ:  ΑΘΗΝΑ  ΥΑΛΚΟΚΟΝΔΤΛΗ 27, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΗΛ.:210 5231864/210 5224561 

ΠΕΙΡΑΙΑ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 91, ΣΗΛ.: 210 4183102  S: www.zer-fam.gr      Facebook.com/zerfam 

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


 


