
Εργαστήριο πρόγνωσης
και παρακολούθησης
αλλαγών στα επαγγέλματα

Aισθητικός Βασικές τάσεις και δυναμικές

Απότομη αύξηση αθέμιτου ανταγωνισμού & αδήλωτης 
εργασίας - Προβλήματα αντιποίησης επαγγέλματος

Κίνδυνος απώλειας του πανεπιστημιακού κεκτημένου

Υψηλή γνώση των καταναλωτών και κατεύθυνσή τους από 
influencers

Αύξηση της ανάγκης εκπαίδευσης των επαγγελματιών 
αισθητικών σε διοικητικά θέματα

Διασύνδεση (συνεργασία) με άλλα 
επαγγέλματα / δραστηριότητες:

Επαγγελματικοί φορείς

Βασικό
αποτέλεσμα δράσης

Ποια επαγγέλματα αφορά

H δράση αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία 
αλλά και παρέμβαση υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, εκ μέρους του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με βασική 
επιδίωξη να καλύψει ένα κενό στρατηγικής 
πληροφόρησης σε επίπεδο επαγγελμάτων 
σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, 
εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν 
στην εξέλιξη τους. 

Η/Ο επαγγελματίας αισθητικός είναι επιστήμονας 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ασχολείται επαγγελματικά 
με την ομορφιά και την αποκατάσταση της όψης του 
ανθρώπινου δέρματος.

Οι επαγγελματίες αισθητικοί είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, πτυχιούχοι της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) Αθήνας και Θεσσαλονίκης και πλέον 
της Σχολής Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και ισότιμων τίτλων του εξωτερικού. 
Λαμβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, με ισχύ σε όλη την 
ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής, και ασκούν το επάγγελμά 
τους αυτοδύναμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Το πλησιέστερο άμεσα εξαρτώμενο επάγγελμα, είναι το 
επάγγελμα της/του βοηθού αισθητικού.

Επιπρόσθετα, δύο ιατρικές ειδικότητες, αυτή του/της πλαστικού 
χειρουργού και αυτή του/της δερματολόγου συνεργάζονται 
με την/τον επαγγελματία αισθητικό, στο πλαίσιο που υπάρχει 
διαφοροποίηση από την ιατρική πράξη.

Τέλος, μία ακόμα ιατρική ειδικότητα, αυτή του/της 
ενδοκρινολόγου, συνεργάζεται με την/τον επαγγελματία 
αισθητικό, ο/η οποίος/α αναλαμβάνει τη συμπτωματική 
αποκατάσταση των ενδοκρινολογικών προβλημάτων (αμέσως 
μετά την θεραπευτική αντιμετώπιση από την ιατρική 
ειδικότητα).

Η Πιθανότητα αφορά στην εκτίμηση να εκδηλωθεί η τάση/δυναμική τα επόμενα ετη
και η Επίπτωση αφορά στον βαθμό επίδρασης της τάσης/δυναμικής στο επάγγελμα.
Ταξινομούνται ως εξής:
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#αθέμιτος ανταγωνισμός    
#αδήλωτη εργασία    
#επαγγελματικά δικαιώματα    
#τέλεση αισθητικών πράξεων 
#εργαστήρια αισθητικής

#πανεπιστημιακή εκπαίδευση    
#διασφάλιση πλαισίου 
αδειοδότησης   
#συμπλήρωση/εμπλουτισμός 
νομοθεσίας 

#αξιολόγηση υπηρεσιών    
#άμεση/έμμεση διαφήμιση    
#μέσα κοινωνικής δικτύωσης    
#επιλογή υπηρεσίας μέσω 
διαδικτύου    
#influencers

#επιχειρηματικές δεξιότητες   
#εκπαίδευση σε διοικητικά θέματα 
#γνώσεις marketing 
#διά βίου μάθηση    

πολυ
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Η ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση 
Οδικών Χαρτών Προσαρμογής 
Επαγγελμάτων, οι οποίοι θα λειτουργούν 
ως οδηγοί δράσης και σημεία αναφοράς 
για την αποτελεσματική ανταπόκριση 
επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων 
πολιτικής στις συντελούμενες και 
επερχόμενες αλλαγές.

Σε πρώτη φάση το έργο αφορά είκοσι 
(20) επαγγέλματα με έμφαση σε τεχνικά 
επαγγέλματα, επαγγέλματα που 
εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής 
και δημιουργικής βιομηχανίας, της 
αγροδιατροφής, όπως και επαγγέλματα που 
έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες 
και τάσεις.

Σε εθνικό επίπεδο:

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε. : Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Διπλ. 
Αισθητικών Ελλάδας

C.E.P.E.C. : Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Αισθητικών-Κοσμητολόγων (European Confederation of National 
Aesthetic and Cosmetic Associations of the E.U. countries)



Σημαντικότερες ειδικές 
επαγγελματικές δεξιότητες 

Δεξιότητες αυξανόμενης
σημαντικότητας 2020-2025

Δεξιότητες σε έλλειψη

❶ Επιστημονική γνώση όπως περιγράφεται 
στο πρόγραμμα σπουδών ανά βαθμίδα 
❷ Λεπτή κινητικότητα χεριών σε τεχνικές 
ακριβείας πχ, σε μάλαξη, εφαρμογές 
ψιμυθίωσης 
❸ Εργασία στα πλαίσια του ιαματικού 
τουρισμού 
❹ Εκπαίδευση ενηλίκων σε νέες 
τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, 
επικοινωνία 

❶ Εκπαίδευση ενηλίκων σε νέες 
τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, 
επικοινωνία 
❷ Εφαρμογές αισθητικής σε μονάδες 
ιαματικού τουρισμού και θερμαλισμού ) 
❸ Διοίκηση τομέα αισθητικής σε 
συστέγαση επιχειρήσεων ή σε μεγάλες 
μονάδες 
❹ Εργασία υπό ειδικές συνθήκες (οικολ. 
κρίση, φυσ. καταστροφή, πανδημία)   
❺ Εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον  
❻ Πρωτοβουλία 

❶ Συνεργασία, ομαδική εργασία
❷ Διαχείριση συγκρούσεων
(διαχείριση καταστάσεων κρίσης) 
-Ψύχραιμη στάση
❸ Διαπραγμάτευση
❹ Λήψη αποφάσεων
❺ Συντονισμός έργων
❻ Ηγεσία
❼ Σχεδιασμός και οργάνωση
❽ Αρχές και πρακτικές επιχειρηματικότητας
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Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του 
 Εργαστηρίου, όπως και η πλήρης έκδοση του 
 Οδικού Χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος  του 
Αισθητικού είναι διαθέσιμες στο

www.imegsevee.gr

Το ενημερωτικό τρίπτυχο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης 
και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και 
επαγγελμάτων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση 
και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

Αισθητικός   


