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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του 
απόφοιτου καθορίζονται µε: 

� το Π.∆. 133/2005 (ΦΕΚ 193/Α/2-8-
2005) που ορίζει τις επαγγελµατικές 
άδειες κουρέα, κοµµωτή και τεχνίτη 
περιποίησης χεριών και ποδιών. 
� το ΦΕΚ 1483/Β/27-10-2005 για τις 
επαγγελµατικές άδειες κοµµωτή / 
κοµµώτριας στον κινηµατογράφο και την 
τηλεόραση. 
 

 

 
Ο πτυχιούχος της ειδικότητας µπορεί να 
εργαστεί: 
� ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε δικό 
του κοµµωτήριο 
� ως υπάλληλος σε µεγάλα και 
οργανωµένα κοµµωτήρια 
� σε µεγάλα ξενοδοχεία, κλινικές-
νοσοκοµεία και σε κρουαζιερόπλοια ή σε 
υπηρεσίες στις οποίες λειτουργούν 
κοµµωτήρια για την εξυπηρέτηση των 
πελατών, των ασθενών ή του 
προσωπικού 
� σε εργαστήρια φροντίδας άκρων 
� σε βιοµηχανίες προϊόντων περιποίησης 
κόµης 
� σαν επαγγελµατίας κοµµωτής στο 
θέατρο, τον κινηµατογράφο , την 
τηλεόραση, την πασαρέλα κλπ. 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

 

 

 
Εκ�αίδευση στο εργαστήριο κοµµωτικής 

 

 

 

 

 

 

 
Ωράριο λειτουργίας �ρωινό 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΛΑΜΙΑΣ 

 
(ΕΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ) 

 
 

 

 

 

 

ΤΕΡΜΑ ΛΑΡΙΣΗΣ  ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Το επάγγελµα του κοµµωτή αναδεικνύει 
τη φυσική οµορφιά και ολοκληρώνει την 
εξωτερική εµφάνιση του ατόµου. Το 
κατάλληλο κούρεµα, χρώµα και ο τρόπος 
χτενίσµατος µας δίνει ταυτότητα, 
αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του προσώπου και συµβάλλει στην 
αύξηση της αυτοπεποίθησής µας. 

Πέρα όµως από το καλλωπιστικό 
στοιχείο, η κοµµωτική τέχνη συντελεί και 
στην υγιεινή περιποίηση της κόµης. 

Η κύρια ενασχόλησή του κοµµωτή είναι 
η περιποίηση των µαλλιών αντρών και 
γυναικών. Συγκεκριµένα µπορεί να 
βάψει, να κόψει, να χτενίσει, να κάνει 
περµανάντ στα µαλλιά και ό,τι άλλο 
σχετικό επιθυµεί ο πελάτης ή η 
πελάτισσα. Μπορεί επίσης να ασχολείται 
και µε την περιποίηση των νυχιών 
(µανικιούρ, πεντικιούρ, βάψιµο). Πολλές 
φορές, όταν πρόκειται για µεγάλο 
κοµµωτήριο αναλαµβάνει την οργάνωση, 
διαχείριση και το µάρκετινγκ του 
καταστήµατος στην αγορά. 

Η επιδεξιότητα, η άνεση και λεπτότητα 
στις κινήσεις των χεριών, η επιµεληµένη 
εµφάνιση είναι από τα βασικότερα 
χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι 
ευγενικός όταν έρχεται σε επαφή µε τους 
πελάτες, προσεκτικός, υπεύθυνος, 
παρατηρητικός και να ενηµερώνεται 
συνεχώς για τις νέες τάσεις της µόδας 
στην κοµµωτική, ώστε να ανανεώνει τη 
δουλειά του. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

Πρώτες Βοήθειες  2Ε 

Υγιεινή και Ασφάλεια 
της Εργασίας 

2Θ 

Εργαστήριο 
Κοµµωτικής Ι 

12(2Θ+10Ε) 

Οργάνωση 
Κοµµωτηρίου  

2Θ 

Υγιεινή Κόµης και 
Τριχωτού της κεφαλής-
Τοξικολογία 

3Θ 

Γαλλική Ορολογία 2Θ 

Τεχνολογία υλικών 
κοµµωτικής  

2Θ 

ΣΥΝΟΛΟ 25(13Θ+12Ε) 

 

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ  

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗ Β ΤΑΞΗ 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ / 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

Εργαστήριο 
Κοµµωτικής ΙΙ 

11(2Θ+9Ε) 

Μακιγιάζ 2Ε 

Μανικιούρ-πεντικιούρ 2Ε 

Καλλιτεχνικά 
χτενίσµατα 

4Ε 

Σχέδιο κοµµώσεων και 
χρώµα  

4(2Θ+2Ε) 

Γαλλική ορολογία  2Θ 

ΣΥΝΟΛΟ 25(6Θ+19Ε) 

 
Για �ερισσότερες �ληροφορίες 

α�ευθυνθείτε στην 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΜΙΑΣ 

στα Γαλανέικα και στο τηλ. 22310-66193  
 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  
mail@epas-lamias.fth.sch.gr 


