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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 

Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 
ελεξγεηψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 
θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο 
Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ ζηελ Θχπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Ν ζεκαληηθφο απηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο Θχπξνπ 
έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ 
Απαζρφιεζε θαη ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο, θαζψο θαη ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Απαζρφιεζε, Αλζξψπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή 
πλνρή, 2007-2013».  
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ ζηελ Θχπξν ππνβιήζεθε θαη 
εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν γηα ηελ 
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013. Ρν Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν είλαη ην βαζηθφ 
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζηα θξάηε 
κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.  
 
Ζ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Κχπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκφδηνο Φνξέαο γηα 
πξνψζεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. Πθνπφο ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη ε 
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ Νξηζκνχ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ 
Ξξνζφλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ λα 
απνδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο. Ζ εμέηαζε 
ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Θέληξα (Ηδξχκαηα Θαηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/Νξγαληζκνχο) ηα νπνία 
ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.  
 
Ξξφζζεηα, ηα Πξφηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ  γηα 
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο 
θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην Πχζηεκα Καζεηείαο, ηα Ραρχξξπζκα Ξξνγξάκκαηα εμ 
παξρήο Θαηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν Πχζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ 
αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην 
Δπξσπατθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη επηπηψζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ 
θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
Πηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθφ Πεδίν πνπ αθνξά  ηελ «Κνκκσηηθή 
Σέρλε » (επίπεδα 1 θαη 2). Έλα ζπλαξπαζηηθφ επάγγεικα έληνλα δεκηνπξγηθφ, κε πνηθηιία 
εθαξκνγψλ ζηελ θφκκσζε  γπλαηθψλ θαη  αλδξψλ, ηδαληθφ γηα άηνκα κε αλεπηπγκέλε αίζζεζε 
ηνπ σξαίνπ θαη ηελ αληίιεςε ηνπ θαινχ γνχζηνπ. Ζ Θνκκσηηθή Ρέρλε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν 
ησλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ηνπ θνκκσηεξίνπ. 
Ξέξα απφ ηηο ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα εθαξκφδεη ν 
εξγαδφκελνο, είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιίδεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη  ηε ζσζηή 
εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο.   
 
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαη 
ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαηά επίπεδν, φπνπ γίλεηαη  
πεξηγξαθή ηνπ θάζε Ξξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο θαη παξνπζίαζε ησλ Ρνκέσλ 
Δξγαζίαο/Δξγαζηψλ θαη ησλ Κεζφδσλ Δμέηαζεο Απφδνζεο. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ 
Tνκέσλ Eξγαζίαο φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα Θξηηήξηα Απφδνζεο, ηα Ξεδία Δθαξκνγήο θαη νη 
Απαξαίηεηεο Γλψζεηο. Πην ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηψλνληαη σο Ξαξαξηήκαηα ην γισζζάξην 
γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ ησλ Ξξφηππσλ  θαη  ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ηνπ 
Ππζηήκαηνο. 
 
Ν Νξηζκφο  ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ θαη 
ζπγγξαθέα θαη κε ηελ εκπινθή ησλ Θνηλσληθψλ Δηαίξσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ πνπξγείσλ, 
Νξγαληζκψλ, Δπαγγεικαηηθψλ Ππλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ζην πιαίζην εξγαζηψλ 
ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην 
ζθνπφ απηφ, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ.  
 
Ρα Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνχληαη, αλ θαη φηαλ θξηζεί 
ζθφπηκν, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο 
Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. 
 
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκφδηα Αξρή. 
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3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

3.1 Κνκκσηηθή Σέρλε – Δπίπεδν 1 

3.1.1 Πεξηγξαθή Πξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο 
 
Ζ Θνκκσηηθή Ρέρλε  επηπέδνπ 1 πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ρψξν ππνδνρήο, 
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ θνκκσηεξίνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη εμππεξέηεζε ηνπ 
πειάηε γηα λα δερζεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνκκσηεξίνπ φπσο π.ρ. θνχξεκα, ρηέληζκα, ινχζηκν, 
βαθή θαη πεξκαλάλη. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδεη φινπο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηα 
πξνιεπηηθά κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, λα έρεη επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα είλαη 
απνηειεζκαηηθφο ζηελ εξγαζία ηνπ. 

 
3.1.2 Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 
 
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο 
 
KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΘΝΡ1 πεξεζίεο ζην 
ρψξν πνδνρήο 

KOT1.1 πνδνρή πειάηε θαη πξνζθνξά 
ππεξεζηψλ θηινμελίαο 14 

KOT1.2 Έιεγρνο ξαληεβνχ θαη δηαρείξηζε 
πειαηνινγίνπ 16 

KOT1.3 
Γεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο 
αλακνλήο θαη παξνρή ππεξεζηψλ 
ππνδνρήο 

18 

ΘΝΡ2 

Γηαηήξεζε 
αζθαινχο θαη 
πγηεηνχο 
πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο 

KOT2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγείαο 22 

KOT2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην 
ρψξν εξγαζίαο 24 

KOT2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 26 

KOT2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 28 

KOT2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 
ρψξν εξγαζίαο 30 

KOT2.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο 32 

ΘΝΡ3 

Δπαγγεικαηηθέο 
ζρέζεηο, 
επηθνηλσλία θαη 
ζπκπεξηθνξά 

KOT3.1 
Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο 
επηθνηλσλίαο θαη απνηειεζκαηηθψλ 
επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ 

36 

KOT3.2 Νκαδηθή εξγαζία 38 

ΘΝΡ4 

Ξξνεηνηκαζία 
θαη ηαθηνπνίεζε 
εξγαζηαθνχ 
ρψξνπ 

KOT4.1 Θαζαξηζκφο θαη πξνεηνηκαζία φισλ 
ησλ ρψξσλ ηνπ θνκκσηεξίνπ. 42 

KOT4.2 Φξνληίδα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε 
ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θνκκσηεξίνπ. 44 

KOT4.3 Ραθηνπνίεζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 
θαη πιηθψλ θαη έιεγρνο απνζεκάησλ 47 

ΘΝΡ5 
Ινχζηκν θαη 
ζεξαπείεο 
καιιηψλ 

KOT5.1 Ινχζηκν καιιηψλ θαη δέξκαηνο 
θεθαιήο 50 

KOT5.2 Θεξαπείεο θαη καζάδ θεθαιήο 53 
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KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΘΝΡ6 Βαζηθέο ηερληθέο 
ρηελίζκαηνο 

KOT6.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα ρηέληζκα 58 

KOT6.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή 
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 60 

KOT6.3 
Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο/ 
ζσζηφο ρεηξηζκφο βνχξηζαο/ 
ζηεγλσηήξα καιιηψλ 

63 

ΘΝΡ7 Ξξνεηνηκαζία 
γηα θνχξεκα 

ΘΝΡ7.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θνχξεκα 68 

KOT7.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή 
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ  70 

ΘΝΡ8 

Βνεζεηηθή 
εξγαζία ζηελ 
πεξκαλάλη θαη 
ζηε βαθή 

ΘΝΡ8.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε θαη παξνρή 
βνεζεηηθήο εξγαζίαο  74 

KOT8.2 Δπηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη 
πιηθψλ 76 

 
3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο 
 
H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο 
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Θνκκσηηθή Ρέρλε – Δπίπεδν 1» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ 
πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε ηφηε γίλεηαη απνδεθηή ε 
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο. 

 Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 Γξαπηή Δμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο. 

 
3.2. Κνκκσηηθή Σέρλε – Δπίπεδν 2  
 
3.2.1. Πεξηγξαθή Πξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο 
 

Ζ Θνκκσηηθή Ρέρλε επηπέδνπ 2 πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ηνπ θνκκσηεξίνπ, ηηο ππεξεζίεο ππνδνρήο, ηελ ζεηηθή 
πξνβνιή ζηνπο πειάηεο, ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ παξαπφλσλ 
πειαηψλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνχξεκα, 
μχξηζκα, ρηέληζκα, ινχζηκν, βαθή, πεξκαλάλη θαη εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείεο θαη ππεξεζίεο 
θνκκσηεξίνπ. Ξέξα απφ ηηο ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν εξγαδφκελνο, 
είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιίδεη ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε, νξγάλσζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  
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3.2.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο 

Τπνρξεσηηθνί Σνκείο 
 
KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΘΝΡ2 

Γηαηήξεζε 
αζθαινχο θαη 
πγηεηλνχ 
πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο 

KOT2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγείαο 22 

KOT2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο 
ζην ρψξν εξγαζίαο 24 

KOT2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 26 

KOT2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε 
ζεηζκνχ 28 

KOT2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζην ρψξν εξγαζίαο 30 

KOT2.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο 32 

ΘΝΡ9 

Θεηηθή πξνβνιή 
ηνπ εαπηνχ ζνπ 
θαη ηεο 
επηρείξεζεο πξνο 
ηνπο πειάηεο 

ΘΝΡ9.1 
Γεκηνπξγία θαη πξνβνιή 
θαηάιιειεο πξνζσπηθφηεηαο 
ηνπ θνκκσηή 

80 

ΘΝΡ9.2 

Ξξνψζεζε θαη ζσζηή πξνβνιή 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
θνκκσηεξίνπ πξνο ηνπο  
πειάηεο 

82 

ΘΝΡ9.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ 84 

ΘΝΡ10 

Αλάπηπμε θαη 
δηαηήξεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφ-
ηεηαο ζηελ 
εξγαζία κε ηε 
ζσζηή δηαρείξηζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ 

ΘΝΡ10.1 Νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο 
πξνζσπηθνχ 88 

ΘΝΡ10.2 Δπνπηεία θαη θαζνδήγεζε  
πξνζσπηθνχ 90 

ΘΝΡ11 
Ξαξνρή 
ζπκβνπιψλ ζηνλ 
πειάηε 

ΘΝΡ11.1 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ 
πειάηε 94 

ΘΝΡ12 

Ινχζηκν καιιηψλ 
θαη αλαγλψξηζε 
δεξκαηηθψλ 
παζήζεσλ θαη 
θαηάζηαζε 
καιιηψλ 

ΘΝΡ12.1 
Αλάιπζε δέξκαηνο θαη ηξίραο 
θαη επηινγή θαηάιιεισλ πιηθψλ 
γηα ινχζηκν. 

98 

ΘΝΡ12.2 

Ινχζηκν καιιηψλ θαη 
εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείεο 
δέξκαηνο θεθαιήο κε ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ 

101 

ΘΝΡ13 Ρερληθέο βαθήο ΘΝΡ13.1 Ρερληθέο βαθήο καιιηψλ 104 

ΘΝΡ14 
Σεκηθφ 
πεξκαλάλη θαη 
ρεκηθφ ίζησκα 

ΘΝΡ14.1 Σεκηθφ πεξκαλάλη καιιηψλ 108 

ΘΝΡ14.2 Σεκηθφ ίζησκα καιιηψλ 111 
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Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο Γπλαηθείαο Κφκκσζεο 

KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΘΝΡ15 Γπλαηθείν 
θνχξεκα 

ΘΝΡ15.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα 
θνχξεκα 116 

ΘΝΡ15.2 
Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή 
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα 
θνχξεκα 

118 

ΘΝΡ15.3 Ρερληθέο γπλαηθείνπ θνςίκαηνο 
καιιηψλ 121 

ΘΝΡ16 Γπλαηθείν 
ρηέληζκα 

ΘΝΡ16.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα 
ρηέληζκα 126 

ΘΝΡ16.2 
Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή 
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα 
ρηέληζκα 

128 

ΘΝΡ16.3 Ρερληθέο γπλαηθείνπ ρηελίζκαηνο 131 

ΘΝΡ16.4 Σηέληζκα κε πιεμίδεο 134 

 

Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο Αλδξηθήο Κφκκσζεο 

KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΘΝΡ18 Αλδξηθφ θνχξεκα 

ΘΝΡ18.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα 
θνχξεκα 148 

ΘΝΡ18.2 
Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή 
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα 
θνχξεκα 

150 

ΘΝΡ18.3 Ρερληθέο αλδξηθνχ θνπξέκαηνο 152 

ΘΝΡ19 Θνχξεκα γηα ην 
κνχζη 

ΘΝΡ19.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 156 

ΘΝΡ19.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή 
εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 158 

ΘΝΡ19.3 Ρερληθέο θνπξέκαηνο γηα ην 
κνχζη 160 

ΘΝΡ20 Μχξηζκα θαη 
καζάδ πξνζψπνπ 

ΘΝΡ20.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 164 

ΘΝΡ20.2 Δπηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ  166 

ΘΝΡ20.3 Μχξηζκα πξνζψπνπ 168 

ΘΝΡ20.4 Ρερληθέο καζάδ πξνζψπνπ 171 
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Πξφζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο 

KΧΓΙΚΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΣΛΟ 
ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. 

ΘΝΡ17 Σηέληζκα κε 
πξνεθηάζεηο 

ΘΝΡ17.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 138 

ΘΝΡ17.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή 
πιηθψλ θαη εξγαιείσλ 140 

ΘΝΡ17.3 Ξξνεθηάζεηο θαη πεξηπνίεζε 
καιιηψλ 143 

ΘΝΡ21 

Ξξνψζεζε 
πξφζζεησλ 
πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ ζηνλ 
Ξειάηε 

ΘΝΡ21.1 

Ξξνβνιή θαη πξνψζεζε 
πξφζζεησλ πξντφλησλ ζηνλ 
πειάηε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ 

176 

ΘΝΡ21.2 

Ξξνβνιή θαη πξνψζεζε 
πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 
πειάηε γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ 

178 
 

ΘΝΡ22 Καζάδ θεθαιήο 

ΘΝΡ22.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα καζάδ 
θεθαιήο 182 

ΘΝΡ22.2 Δπηινγή θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα 
καζάδ θεθαιήο 184 

ΘΝΡ22.3 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο καζάδ 
θεθαιήο 186 

ΘΝΡ23 Δμεηδηθεπκέλεο 
ηερληθέο βαθήο ΘΝΡ23.1 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαθήο 190 

 
 
3.2.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο 
 

H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο 
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Θνκκσηηθή Ρέρλε – Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην 
θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε ηφηε γίλεηαη απνδεθηή ε 
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο. 

 Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 Γξαπηή Δμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο. 
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4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΧΝ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ1 πεξεζίεο ζην ρψξν ππνδνρήο  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ ππνδνρή ηνπ πειάηε θαη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ θηινμελίαο, 
ηνλ έιεγρν ξαληεβνχ θαη ηε δηαρείξηζε πειαηνινγίνπ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 
θιίκαηνο αλακνλήο.  

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ1.1 πνδνρή πειάηε θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ θηινμελίαο. 
 

ΚΟΣ1.2 Έιεγρνο ξαληεβνχ θαη δηαρείξηζε πειαηνινγίνπ.  
 

ΚΟΣ1.3 Γεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο αλακνλήο θαη παξνρή ππεξεζηψλ 
ππνδνρήο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ1 πεξεζίεο ζην ρψξν ππνδνρήο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ1.1 πνδνρή πειάηε θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ θηινμελίαο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα θαισζνξίδεηο επγεληθά ηνλ πειάηε. 

ΚΑ2 Λα θξνληίδεηο γηα ηε δεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο. 

ΚΑ3 Λα κεξηκλάο γηα ηε γλσξηκία ηνπ πειάηε κε ηνπο 
εξγαδνκέλνπο πνπ ζα αζρνιεζνχλ καδί ηνπ.   

ΚΑ4 Λα πξνζθέξεηο ζηνλ πειάηε ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο 
γηα ηηο ππεξεζίεο θνκκσηεξίνπ πνπ κπνξνχλ λα 
πξνζθεξζνχλ. 

ΚΑ5 Λα πιεξνθνξείο ηνλ πειάηε γηα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο 
ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.  

ΚΑ6 Λα ζπδεηάο επγεληθά, ήξεκα, θαη ππνκνλεηηθά κε ηνπο 
πειάηεο. 

ΚΑ7 Λα παίξλεηο θαη λα δίλεηο κελχκαηα. 

ΚΑ8 Λα απαληάο ηπρφλ εξσηήζεηο πειαηψλ. 

ΚΑ9 Λα ζπλνδεχεηο ηνλ πειάηε ζηε ζέζε εξγαζίαο. 

ΚΑ10 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Φηιηθφ Κιίκα 
 πεξεζίεο θπιηθείνπ  
 Κνπζηθή 
 Ρειεφξαζε 
 Ρειέθσλν 
 Ζ/ 
 Γηάθνξα πεξηνδηθά θαη 

εθεκεξίδεο 
 
ΠΔ2 Τπεξεζίεο θνκκσηεξίνπ 
 Θφςηκν καιιηψλ 
 Σηέληζκα 
 Βαθή 
 Ξεξκαλάλη 
 Ίζησκα 
 Θφηζνη 
 Θεξαπείεο 
 Καζάδ 
 
ΠΔ3 Σξφπνο πιεξσκήο  
 Κεηξεηά 
 Δπηηαγή 
 Credit card 
 
ΠΔ4 Πειάηεο 
 Άλδξεο δηαθφξσλ ειηθηψλ 
 Γπλαίθεο δηαθφξσλ ειηθηψλ 
 Ξαηδηά δηαθφξσλ ειηθηψλ 
 
ΠΔ5 Θέζε εξγαζίαο 
 Σψξνο ινπζίκαηνο 
 Σψξνο ρηελίζκαηνο 
 Σψξνο θνπξέκαηνο 
 Σψξνο βαθψλ 
 Σψξνο πεξκαλάλη 
 
ΠΔ6 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ1.1 πνδνρή πειάηε θαη πξνζθνξά ππεξεζηψλ θηινμελίαο   

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο . 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ θιίκαηνο αλακνλήο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ζηάζε απέλαληη ζηνπο πειάηεο θαη ηηο ηερληθέο απνηειεζκαηηθήο 
επηθνηλσλίαο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πξνζθέξνληαη ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ην θφζηνο θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ 
πξνζθέξνληαη. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ην ζσζηφ ηξφπν ππνδνρήο ησλ πειαηψλ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πψο δεκηνπξγείο ζεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζνπ πξνο ηνπο πειάηεο.  

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ1 πεξεζίεο ζην ρψξν ππνδνρήο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ1.2 Έιεγρνο ξαληεβνχ θαη δηαρείξηζε πειαηνινγίνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαρεηξίδεζαη ηα ξαληεβνχ θαη ην πειαηνιφγην κε 
ειεθηξνληθά κέζα ή ρεηξφγξαθα.  

ΚΑ2 Λα δηαηεξείο αξρείν πειαηψλ ή θάθειν πειαηψλ κε 
ρξήζηκα πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία.  

ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα 
θνκκσηεξίνπ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 
ηνπ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα ελεκεξψλεηο ηνλ ειεθηξνληθφ ή έληππν θάθειν ηνπ 
θάζε πειάηε γηα ηηο ηξέρνπζεο εξγαζίεο.   

ΚΑ5 Λα ελεκεξψλεζαη θαη λα ελεκεξψλεηο ηελ θαξηέια 
πειάηε πξηλ θαη κεηά απφ θάζε ηερληθή ή ρεκηθή 
ππεξεζία.   

ΚΑ6 Λα ειέγρεηο ην ξαληεβνχ ηνπ πειάηε κε πξνζνρή 
θαη ζρνιαζηηθφηεηα γηα ηελ αθξηβή ψξα ηνπ θαη 
ππεξεζία.  

ΚΑ7 Λα απνινγείζαη ζηνλ πειάηε θαη λα εμεγείο ηπρφλ 
απξφβιεπηεο θαζπζηεξήζεηο αλ ππάξμνπλ.  

ΚΑ8 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο ζπλάδειθνπο γηα ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ξαληεβνχ.  

ΚΑ9 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε γηαηί πξέπεη λα πεξηκέλεη ζε 
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο. 

ΚΑ10 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Ηιεθηξνληθά ή 
ρεηξφγξαθα κέζα  
 Ζ/ θαη πξνγξάκκαηα 

πειαηνινγίνπ 
 Θάξηεο πειαηψλ 
ΠΔ2 Αξρείν πειαηψλ 
 Φάθεινη ή θαξηεινζήθεο  
 Ξξνζσπηθά ζηνηρεία πειαηψλ 
 Πηνηρεία βαθήο πειαηψλ 
 Πηνηρεία ζεξαπεηψλ καιιηψλ 

πειαηψλ 
 Πηνηρεία ρηεληζκάησλ καιιηψλ 
 Πηνηρεία πεξκαλάλη πειαηψλ 
 Πηνηρεία πξντφλησλ ρξήζεο 
ΠΔ3 Σξέρνπζεο εξγαζίεο 
 Θφςηκν καιιηψλ 
 Σηέληζκα 
 Βαθή 
 Ξεξκαλάλη 
 Θεξαπείεο 
ΠΔ4 Σερληθή ππεξεζία 
 Θφςηκν καιιηψλ 
 Σηέληζκα 
 Θφηζνη 
ΠΔ5 Υεκηθή ππεξεζία 
 Βαθέο 
 Ξεξκαλάλη 
 Ηζησηηθέο ζεξαπείεο 
ΠΔ6 Έιεγρνο ξαληεβνχ 
 Ζκεξνιφγην εξγαζίαο 

(ρεηξφγξαθν ή ειεθηξνληθφ)  
 Αθξηβήο ψξα ξαληεβνχ 
 Δίδνο ππεξεζίαο 
 Όλνκα εξγαδνκέλνπ πνπ 

δεηήζεθε απφ πειάηε 
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ1.2 Έιεγρνο ξαληεβνχ θαη δηαρείξηζε πειαηνινγίνπ 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πψο δεκηνπξγείο αξρείν ή θάθειν πειάηε. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πψο ελεκεξψλεηο ην αξρείν πειάηε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία δηαηήξεζεο αξρείνπ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείο λα θιείζεηο ην ξαληεβνχ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ ηνπ ξαληεβνχ ηνπ πειάηε. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο γηαηί πξέπεη λα ελεκεξψλεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 
ξαληεβνχ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ξαληεβνχ. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν δηαρσξηζκνχ ησλ επαγγεικαηηθψλ εξγαζηψλ θάζε ζπλαδέιθνπ 
μερσξηζηά. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πψο ηαμηλνκείο ηηο θαξηέιεο πειαηψλ. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ1 πεξεζίεο ζην ρψξν ππνδνρήο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ1.3 Γεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο αλακνλήο θαη παξνρή ππεξεζηψλ ππνδνρήο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο πάληνηε άςνγε εκθάληζε θαη πγηεηλή. 

ΚΑ2 Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο θαη θηιηθφο κε φινπο ηνπο 
πειάηεο. 

ΚΑ3 Λα ραηξεηάο θαη λα πξνζθσλείο κε επγέλεηα θαη 
δηαθξηηηθφηεηα ηνπο πειάηεο. 

ΚΑ4 Λα εμππεξεηείο θαη λα βνεζάο ηνπο πειάηεο κε άςνγε 
ζπκπεξηθνξά, άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. 

ΚΑ5 Λα δηεξεπλάο θαη λα καζαίλεηο ηηο αλάγθεο ηνπ 
πειάηε. 

ΚΑ6 Λα πξνζθέξεηο ζηνλ πειάηε φηη ρξεηάδεηαη, ξφθεκα, 
πεξηνδηθφ, θιπ., γηα λα ληψζεη άλεηα. 

ΚΑ7 Λα θαζνδεγείο θαη λα ζπλνδεχεηο ηνλ πειάηε ζην 
ρψξν εθηέιεζεο εξγαζίαο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δκθάληζε θαη πγεία 
 Αηνκηθή πγηεηλή 
 Πηνιή 
 Καιιηά 
 Θνζκήκαηα 
 
ΠΔ2 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο γηα 

θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ 

εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ1.3 Γεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο αλακνλήο θαη παξνρή ππεξεζηψλ ππνδνρήο 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηη απνηειεί ζσζηή εκθάληζε θαη πγεία γηα ηελ εξγαζία ζνπ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ραηξεηηζκνχ θαη πξνζθψλεζεο ησλ πειαηψλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πσο λα κεηαρεηξίδεζαη επγεληθά θαη δηαθξηηηθά ηνλ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηη είδνπο αλέζεηο κπνξείο λα πξνζθέξεηο ζηνλ πειάηε γηα λα δηαζθαιίζεηο ηελ 
άλεζή ηνπ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πφηε νδεγείο ηνλ πειάηε ζηνλ θαηάιιειν ρψξν εθηέιεζεο εξγαζίαο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηνχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηλνχ 
πεξηβάιινληνο εξγαζίαο.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
ΚΟΣ2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο. 
 
ΚΟΣ2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο. 
 
ΚΟΣ2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο. 
 
ΚΟΣ2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. 
 
ΚΟΣ2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο. 
 
ΚΟΣ2.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ2 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηνχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα θνξάο ηα θαηάιιεια είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο,  
φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα παξνπζηάδεζαη ζηελ εξγαζία θαζαξφο, 
πεξηπνηεκέλνο, μπξηζκέλνο, κε θαζαξά λχρηα, ξνχρα, 
θαη επράξηζην άξσκα. 

ΚΑ3 Λα θνξάο γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, φπνπ 
απηφ ρξεηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 
εξγαζίαο. 

ΚΑ4 Λα θξνληίδεηο φηη ηπρφλ θνςίκαηα, πιεγέο ηπγράλνπλ 
ζεξαπείαο απφ θαηάιιειν πξφζσπν. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο έγθαηξα ηπρφλ αζζέλεηα θαη κνιχλζεηο 
ζην θαηάιιειν πξφζσπν. 

ΚΑ6 Λα εθηειείο ηηο εξγαζίεο ζνπ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
κε απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο & γείαο γηα 

θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.1 Γηαηήξεζε αηνκηθήο πγηεηλήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ην ρψξν ησλ θνκκσηεξίσλ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνχ κπνξείο λα απεπζπλζείο γηα έγθπξε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο 
θαλνληζκνχο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο γηαηί θαη ζε πνηνλ πξέπεη λα αλαθέξεηο ηπρφλ αζζέλεηα ή κφιπλζε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ θαη πσο λα δηαηεξείο ηε ζσζηή αηνκηθή πγηεηλή. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ2 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηνχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο  πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ηελ 
αηνκηθή ζνπ αζθάιεηα θαη λα ηνπο απνθεχγεηο. 

ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο πξνιεπηηθά κέηξα γηα απνθπγή 
νπνησλδήπνηε θηλδχλσλ.  

ΚΑ3 Λα αλαθέξεηο ακέζσο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζην αξκφδην 
πξφζσπν. 

ΚΑ4 Λα ρεηξίδεζαη ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ κε ην 
ζσζηφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο ην πεξηερφκελν ηνπ θνπηηνχ πξψησλ 
βνεζεηψλ ζσζηά. 

ΚΑ6 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Κίλδπλνη 
 Ζιεθηξηθφ ξεχκα 
 Σεκηθέο νπζίεο 
 Νιηζζεξφ δάπεδν 
 Διαηησκαηηθφο εμνπιηζκφο 
 Θφξπβνο 
 Δμαεξηζκφο 
 Κπνζθειεηηθέο παζήζεηο 
 Ξίεζε θαη άγρνο 
 
ΠΔ2 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ3 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.2 Γηαηήξεζε αηνκηθήο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο ηνπο θαλφλεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηελ αηνκηθή ζνπ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο 
ζνπ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζε πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνχ βξίζθεηαη ην θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ, ηη πεξηέρεη θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη 
ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζην αξκφδην πξφζσπν πηζαλνί 
θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηά ζνπ θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ2 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηνχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο  
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ελεξγνπνηείο ακέζσο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, αλ 
ππάξρεη.  

ΚΑ2 Λα ελεκεξψλεηο ακέζσο θαη λα θαιείο βνήζεηα απν ηα 
θαηάιιεια άηνκα θαη ππεξεζίεο. 

ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 
ππξφζβεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο, ρσξίο 
παληθφ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ ζην 
ρψξν εξγαζίαο. 

ΚΑ6 Λα θηάλεηο ζηνλ ελδεδεηγκέλν ρψξν ζπγθέληξσζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δμνπιηζκφο ππξφζβεζεο 
 Ξπξνζβεζηήξαο αθξνχ 
 Ξπξνζβεζηήξαο ζθφλεο 
 Ξπξνζβεζηήξαο λεξνχ 
 Ξπξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 
 Κάληθα λεξνχ 
 
ΠΔ2 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.3 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε θσηηάο 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη πηζαλέο αηηίεο θσηηάο κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα πξνιεπηηθά κέηξα κπνξνχλ λα παξζνχλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 
θηλδχλνπ θσηηάο. 

ΑΓ3 Λα είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο απφ κλήκεο ηε δηαδηθαζία άκεζεο δξάζεο ζε 
πεξίπησζε θσηηάο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνχ βξίζθνληαη νη δηαθφπηεο ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη νη ππξνζβεζηήξεο, θαη πψο 
ζα ηνπο ελεξγνπνηήζεηο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο γηαηί δελ πξέπεη λα πιεζηάδεηο ζηε θσηηά, εθηφο αλ απηφ θξίλεηαη αζθαιέο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία ππξαζθάιεηαο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ2 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηνχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αθνινπζείο ηε δηαδηθαζία άκεζεο δξάζεο ζε 
πεξίπησζε ζεηζκνχ. 

ΚΑ2 Λα ζεκαίλεηο ακέζσο ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, αλ 
ππάξρεη. 

ΚΑ3 Λα απνθφπηεηο φιεο ηηο παξνρέο ελέξγεηαο, γηα λα 
απνθεπρζεί θσηηά. 

ΚΑ4 Λα αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη 
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο, ρσξίο 
παληθφ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ ζην 
ρψξν εξγαζίαο. 

ΚΑ6 Λα θηάλεηο ζηνλ ελδεδεηγκέλν ρψξν ζπγθέληξσζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν 
εξγαζίαο. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Παξνρέο ελέξγεηαο 
 Γθάδη 
 Ζιεθηξηζκφο 
 Ξεηξέιαην 
 
ΠΔ2 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.4 Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζείο ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνχ βξίζθνληαη νη δηαθφπηεο ηνπ ζπλαγεξκνχ, αλ ππάξρεη, θαη πψο ηνπο 
ελεξγνπνηνχκε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηα ζεκεία είλαη θαηάιιεια γηα πξνζηαζία ζην ρψξν εξγαζίαο ζε πεξίπησζε 
ζεηζκνχ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο απφ πνχ κπνξείο λα πιεξνθνξεζείο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ2 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηνχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα ηνπο 
αλαθέξεηο ζην αξκφδην άηνκν, αθνινπζψληαο ηηο 
ζσζηέο δηαδηθαζίεο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα ιακβάλεηο φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ 
δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

ΚΑ3 Λα βεβαηψλεζαη πσο νη ρψξνη επζχλεο ζνπ είλαη 
θαηάιιεια αζθαιηζκέλνη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε 
πξφζβαζε. 

ΚΑ4 Λα βεβαηψλεζαη πσο νη ρψξνη απνζήθεπζεο είλαη 
θαηάιιεια αζθαιηζκέλνη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε 
πξφζβαζε. 

ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ακέζσο ζην αξκφδην άηνκν ηπρφλ απψιεηα 
ή βιάβε πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ, εμνπιηζκνχ θαη 
πιηθψλ. 

ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ακέζσο ζην αξκφδην άηνκν ηελ παξνπζία 
μέλσλ πξνζψπσλ ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ ηπρφλ λα 
απνηεινχλ απεηιή. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Κίλδπλνη  
 Ύπνπηα άηνκα 
 Ύπνπηα αληηθείκελα 
 Ξαξάηππα αλνηρηέο είζνδνη θαη 

έμνδνη 
 Σακέλα θιεηδηά 
 Ξξνβιεκαηηθφο θσηηζκφο 
 Θίλδπλνο θσηηάο 
 Θίλδπλνο ρεκηθψλ 
 Θίλδπλνο ειεθηξηζκνχ 
 Ξξνβιεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ 
 
ΠΔ2 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.5 Γηαηήξεζε αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα θιεηδηά, εμνπιηζκφο θαη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη πάληνηε 
αζθαιηζκέλα. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη απεηιέο πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ ζε θνκκσηήξηα. 

ΑΓ3 Λα θαηαλνείο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε 
απνιεζζέληα αληηθείκελα. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ζέκαηα αζθάιεηαο. 

ΑΓ5 Λα θαηαλνείο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξεηο ζην αξκφδην άηνκν αζπλήζηζηα 
πεξηζηαηηθά. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ2 Γηαηήξεζε αζθαινχο θαη πγηεηνχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο, ελεκεξψλεζαη θαη πξνάγεηο ηε ζεκαζία 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη 
θαλνληζκνχο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ΚΑ3 Λα θάλεηο ρξήζε νηθνινγηθψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ην λεξφ θαη ηηο πεγέο ελέξγεηαο σο 
πνιχηηκα αγαζά θαη λα πξνβαίλεηο ζε ελέξγεηεο 
εμνηθνλφκεζεο ηνπο. 

ΚΑ5 Λα απνζεθεχεηο, λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα απνξξίπηεηο 
θάζε πιηθφ θαη πξντφλ κε ηξφπν πνπ λα κελ επεξεάδεηαη 
ην πεξηβάιινλ. 

ΚΑ6 Λα απνξξίπηεηο ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά ζηνπο 
ελδεδεηγκέλνπο ρψξνπο/θάδνπο απφξξηςεο. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνλ νξζφ ηξφπν απφξξηςεο γηα ηα 
άρξεζηα πιηθά/πξντφληα πνπ δελ αλαθπθιψλνληαη. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Καλνληζκνί Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πεξηβάιινληνο  
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί γηα 

ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο 

 Λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο  
απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο 

 
ΠΔ2 Πεγέο Δλέξγεηαο 
 Ζιεθηξηζκφο 
 Γθάδη 
 Ξεηξέιαην 
 
ΠΔ3 Δλέξγεηεο 
Δμνηθνλφκεζεο 
 Σξήζε αλαγθαίνπ λεξνχ ρσξίο 

ζπαηάιεο 
 Θιείζηκν κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 

 Θιείζηκν θψησλ θαη 
ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ ζε 
ρψξνπο πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 

 
ΠΔ4 Αλαθπθιψζηκα Τιηθά 
 Σαξηηά 
 Ξιαζηηθά 
 Γπαιηά 
 Κπαηαξίεο 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ2.6 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη νηθνινγηθά πιηθά θηιηθά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ζεκαζία πνπ 
έρεη ε ρξήζε ηνπο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ελδεδεηγκέλνη κέζνδνη θαη νη θαιέο πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο 
λεξνχ θαη ελέξγεηαο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία νξζήο απνζήθεπζεο, ρξήζεο θαη απφξξηςεο πιηθψλ θαη 
πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη πνηα ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη 
απφξξηςεο ηνπο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη βιαβεξά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά, πξντφληα, θαη απφβιεηα θαη λα 
γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη απφξξηςεο ηνπο  

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή, εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, θαη δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο γηα ηηο εξγαζίεο ζνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ3 Δπαγγεικαηηθέο ζρέζεηο, επηθνηλσλία θαη ζπκπεξηθνξά 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο θαη απνηειεζκαηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ 
θαη ε ηθαλφηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ3.1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο θαη απνηειεζκαηηθψλ 
επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ. 

 
ΚΟΣ3.2 Νκαδηθή εξγαζία. 
 



36 
 

 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ3 Δπαγγεικαηηθέο ζρέζεηο, επηθνηλσλία θαη ζπκπεξηθνξά 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ3.1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο θαη απνηειεζκαηηθψλ επαγγεικαηηθψλ 
ζρέζεσλ 

 
 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο θαιέο ζρέζεηο εξγαζίαο κε φινπο ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο. 

ΚΑ2 Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο, θηιηθφο θαη ζπλεξγάζηκνο κε 
φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 
επηρείξεζεο. 

ΚΑ3 Λα επηδηψθεηο λα ζπδεηείο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη 
ηνπο ζπλεξγάηεο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία. 

ΚΑ4 Λα κεηαθέξεηο ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζε πειάηεο, 
ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο. 

ΚΑ5 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν ηξφπν επηθνηλσλίαο 
αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ζπλαδέιθνπ ζνπ 
ή ζπλεξγάηε ηεο επηρείξεζεο. 

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 πλάδειθνη 
 Ξξντζηάκελνο θνκκσηήο 
 θνκκσηέο 
 Καζεηεπφκελνη 
 Άιινη εξγαδφκελνη 
 
ΠΔ2 Απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο 
 Ξξνθνξηθέο θαη γξαπηέο 

νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο ζε 
πειάηεο,  πξντζηακέλνπο, 
ζπλαδέιθνπο 

 Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 
νδεγίεο, πιεξνθνξίεο θαη 
κελχκαηα απφ πειάηεο, 
ζπλεξγάηεο θαη ζπλαδέιθνπο  

 
ΠΔ3 Σξφπνο επηθνηλσλίαο 
 Ξξνθνξηθά 
 Γξαπηά 
 Ξξνζσπηθά 
 Ρειεθσληθά/Ζιεθηξνληθά 
 
ΠΔ4 Απνθιίζεηο 
 Ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε 
 Ξαξνπζία παξαπφλνπ ή 

πξνζσπηθήο δπζαξέζθεηαο 
 Γηαξξνή εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 
 
ΠΔ5 Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ3.1 Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο θαη απνηειεζκαηηθψλ επαγγεικαηηθψλ 
ζρέζεσλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ δηαθσλίαο κε ζπλαδέιθνπο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ δηαθσλίαο κε ζπλεξγάηεο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο κεηαθέξνληαη ζσζηά νη νδεγίεο θαη νη πιεξνθνξίεο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηεο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ είλαη εκπηζηεπηηθέο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ3 Δπαγγεικαηηθέο ζρέζεηο, επηθνηλσλία θαη ζπκπεξηθνξά 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ3.2 Νκαδηθή εξγαζία  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

KA1 Λα ηεξείο πάληνηε ην σξάξην εξγαζίαο ζνπ. 

KA2 Λα δηαηεξείο πάληνηε θαιέο ζρέζεηο εξγαζίαο κε φινπο 
ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ. 

KA3 Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο θαη θηιηθφο κε φια ηα κέιε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θνκκσηεξίνπ θαη ηνπο πειάηεο 
θαη ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο. 

KA4 Λα αλαιακβάλεηο θαη λα δηεθπεξαηψλεηο ηηο εξγαζίεο 
πνπ ζνπ αλαζέηεη ν πξντζηάκελφο ζνπ θαη λα 
απνδέρεζαη ηελ επηηήξεζε κε πξνζπκία. 

KA5 Λα ζπκκεηέρεηο δεκηνπξγηθά ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη 
πξφζπκα λα πξνζθέξεηο ή λα δεηάο βνήζεηα φπνπ 
ρξεηάδεηαη. 

KA6 Λα ρεηξίδεζαη ην ρξφλν εξγαζίαο ζνπ απνηειεζκαηηθά. 

KA7 Λα κεηαθέξεηο ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζνπ.  

KA8 Λα πινπνηείο πάληνηε ηηο ππνρξεψζεηο, επζχλεο, 
ππνζρέζεηο ζνπ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζηα 
πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. 

KA9 Λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν ηξφπν 
επηθνηλσλίαο αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 
ζπλαδέιθσλ ζνπ. 

KA10 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

KA11 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 πλάδειθνη 
 Ξξντζηάκελνο θνκκσηήο 
 πφινηπνη θνκκσηέο 
 πφινηπνη βνεζνί θαη 

εξγαδφκελνη  
 
ΠΔ2 Απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
θαη νδεγίεο 
 Ξξνθνξηθέο θαη γξαπηέο νδεγίεο 

θαη πιεξνθνξίεο ζε πειάηεο,  
πξντζηακέλνπο, ζπλαδέιθνπο 

 Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο νδεγίεο, 
πιεξνθνξίεο θαη κελχκαηα απφ 
πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη 
ζπλαδέιθνπο  

 
ΠΔ3 Τπνρξεψζεηο 
 Αηνκηθά θαη νκαδηθά θαζήθνληα 

θαη επζχλεο 
 Ππκβνιή θαη βνήζεηα ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο 
εξγαζίαο 

 Ππκβνιή θαη βνήζεηα ζηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
θνκκσηεξίνπ 

 
ΠΔ4 Σξφπνη επηθνηλσλίαο 
 Ξξνθνξηθά 
 Γξαπηά 
 ΞξνζσπηθάΖιεθηξνληθά 
 
ΠΔ5 Καλνληζκνί 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ηελ εξγαζία 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
 
ΠΔ6 Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθή 

επηθνηλσλία 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ζπλαδέιθσλ, ζπλεξγαηψλ ή 
πειαηψλ 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ3.2 Νκαδηθή εξγαζία 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο επηηπγράλεηαη. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ δηαθσλίαο κε ζπλαδέιθνπο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ην ζσζηφ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη πψο κεηαθέξνληαη ζσζηά νη πιεξνθνξίεο θαη 
νη νδεγίεο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ4 Ξξνεηνηκαζία θαη ηαθηνπνίεζε εξγαζηαθνχ ρψξνπ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηνλ θαζαξηζκφ θαη πξνεηνηκαζία φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ 
θνκκσηεξίνπ, ηελ θξνληίδα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θνκκσηεξίνπ, ηελ 
ηαθηνπνίεζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη πιηθψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ4.1 Θαζαξηζκφο θαη πξνεηνηκαζία φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ θνκκσηεξίνπ. 
 
ΚΟΣ4.2 Φξνληίδα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θνκκσηεξίνπ. 
 
ΚΟΣ4.3 Ραθηνπνίεζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη πιηθψλ θαη έιεγρνο απνζεκάησλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ4 Ξξνεηνηκαζία θαη ηαθηνπνίεζε εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ4.1 Θαζαξηζκφο θαη πξνεηνηκαζία φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ θνκκσηεξίνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα θαζαξίδεηο, λα ζπγπξίδεηο, θαη λα ηαθηνπνηείο φινπο 
ηνπο ρψξνπο/ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ2 Λα θαζαξίδεηο θαη λα απνιπκαίλεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 
θαηάιιεια πιηθά θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο  
θαη ηα απαηηνχκελα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  

ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηνλ εμαεξηζκφ θαη θιηκαηηζκφ ηνπ 
θνκκσηεξίνπ κε θπζηθφ ή ηερλεηφ κέζν. 

ΚΑ4 Λα θξνληίδεηο λα είλαη ειαθξά αξσκαηηζκέλνο θαη 
επράξηζηνο ν ρψξνο. 

ΚΑ5 Λα θξνληίδεηο κεηά απφ θάζε νινθιήξσζε εξγαζηψλ 
ηελ θαιή εκθάληζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη αλακνλήο 
ησλ πειαηψλ.  

ΚΑ6 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Υψξνπο/ζέζεηο εξγαζίαο 
θνκκσηεξίνπ 
 Σψξνο ππνδνρήο 
 Ρνπαιέηεο  
 Γθαξληαξφκπα 
 Απνζεθεπηηθνί ρψξνη 
 Σψξνο μεθνχξαζεο 
 Σψξνο ινπζίκαηνο 
 Σψξνο ρηελίζκαηνο 
 Σψξνο θνπξέκαηνο 
 Σψξνο βαθψλ 
 Σψξνο πεξκαλάλη 
 Σψξνο γηα καζάδ θεθαιήο 
 
ΠΔ2 Τιηθά θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο  
 ιηθά απνιπκαληηθά ή 

αληηζεπηηθά 
 ιηθά θαζαξηζκνχ 
 Δμεηδηθεπκέλα θαζαξηζηηθά/ 

απνιπκαληηθά 
 
ΠΔ3 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ4 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ4.1 Θαζαξηζκφο θαη πξνεηνηκαζία φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ θνκκσηεξίνπ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο ζσζηέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο θαηά ηε ρξήζε θαζαξηζηηθψλ θαη 
απνιπκαληηθψλ πιηθψλ γηα ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ θαη πην απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ρξήζεο θαζαξηζηηθψλ απνιπκαληηθψλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ παξαζθεπαζηψλ ησλ πιηθψλ.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηελ 
εξγαζία. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

KΟΣ4 Ξξνεηνηκαζία θαη ηαθηνπνίεζε εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ4.2 Φξνληίδα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θνκκσηεξίνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ειέγρεηο θαη λα θξνληίδεηο γηα ηελ θαιή 
παξνπζίαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ 
εξγαιείσλ, ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θνκκσηεξίνπ.  

ΚΑ2 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ εξγαιείσλ, θαη 
ησλ ζπζθεπψλ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπο ζηελ αξρηθή 
ηνπο ζέζε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
εξγνλνκία εθαξκφδνληαο ηα κέηξα αζθάιεηαο.  

ΚΑ3 Λα ειέγρεηο ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ 
εξγαιείσλ, ησλ ζπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ θνκκσηεξίνπ.    

ΚΑ4 Λα εμαζθαιίδεηο ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ή δεκηψλ 
ησλ εξγαιείσλ, ησλ ζπζθεπψλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θνκκσηεξίνπ.    

ΚΑ5 Λα θαζαξίδεηο θαη λα απνζηεηξψλεηο κε πξνζνρή ηα 
εξγαιεία ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ6 Λα θέξεηο ηα απαηηνχκελα  κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη 
απνιχκαλζε/απνζηείξσζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ 
εξγαιείσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δμνπιηζκφο  
 Θαζξέθηεο 
 Θαξέθιεο 
 Θνλζφιεο 
 Ινπηήξεο 
ΠΔ2 Δξγαιεία 
 Μπξάθηα 
 Ταιίδηα 
 Σηέλεο 
 Βνχξηζεο 
 Ονιά 
 Κπηθνπηί 
ΠΔ3 πζθεπέο 
 Ζιεθηξηθφ ζηεγλσηήξα καιιηψλ 

ή ζεζνπάξ ζηεγλψκαηνο 
 Βαπέξ 
 Θάζθα θιηκαδφλ 
 Ξξέζεο ηζησηηθήο 
 Ζιεθηξηθφ ςαιίδη 
 Ππζθεπέο αηκνχ 
 Ιάκπεο θσηφο 
 Κεραλή θνςίκαηνο 
ΠΔ4 Δγθαηαζηάζεηο 
 Ζιεθηξηθέο 
 δξαπιηθέο 
ΠΔ5 Έιεγρνο εξγαιείσλ, 
ζπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
 Ρήξεζε πξνδηαγξαθψλ 

ιεηηνπξγίαο εξγαιείσλ, 
ζπζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ  

 Γηεμαγσγή πεξηνδηθψλ 
ζπληεξήζεσλ θαη επηζεσξήζεσλ 

ΠΔ6 Απνζηείξσζε 
 Νηλφπλεπκα 
 Θιίβαλν 
 Αηκνπνίεζε 
 πεξηψδεο αθηίλεο (UV lamps) 
ΠΔ7 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

KΟΣ4 Ξξνεηνηκαζία θαη ηαθηνπνίεζε εξγαζηαθνχ ρψξνπ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ4.2 Φξνληίδα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θνκκσηεξίνπ  
 

 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ8 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

KΟΣ4.2 Φξνληίδα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θνκκσηεξίνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη εμνπιηζκνί, ηα εξγαιεία θαη νη ζπζθεπέο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο εξγνλνκίαο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πσο δηαζθαιίδεηαη ε θαιή ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε νξζή ρξήζε ησλ δηαθφξσλ εμνπιηζκψλ, εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ, θαη 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, 
ηνπο ζπλαδέιθνπο ζνπ θαη ηνπο πειάηεο/επηζθέπηεο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα ε ζσζηή ρσξνζέηεζε επίπισλ, εμνπιηζκνχ, εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ γηα 
απνθπγή αηπρεκάησλ.  

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία εθαξκνγήο ησλ νξζψλ κεζφδσλ θαη νδεγηψλ ρξήζεο ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ ρεκηθψλ, απνιπκαληηθψλ θαη άιισλ πιηθψλ. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηελ 
εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ4 Ξξνεηνηκαζία θαη ηαθηνπνίεζε εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ4.3 Ραθηνπνίεζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη πιηθψλ θαη έιεγρνο απνζεκάησλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαρσξίδεηο θαη λα απνζεθεχεηο ηα πιηθά θαη 
πξντφληα ζηνπο ελδεδεηγκέλνπο απνζεθεπηηθνχο 
ρψξνπο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ2 Λα παξαθνινπζείο θαη λα ειέγρεηο ηα πιηθά θαη 
πξντφληα αλαθνξηθά κε ηελ πνζφηεηα, πνηφηεηα θαη 
ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο. 

ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ παξαγγειία ησλ αλαγθαίσλ 
πιηθψλ θαη πξντφλησλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 
ππεχζπλν. 

ΚΑ4 Λα παξαιακβάλεηο ηα πιηθά θαη πξντφληα θάλνληαο 
ηνλ απαηηνχκελν πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν. 

ΚΑ5 Λα νκαδνπνηείο ηα πιηθά θαη πξντφληα θαη λα ηα 
δηαρσξίδεηο θαη ηνπνζεηείο ζηνπο ελδεδεηγκέλνπο 
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

ΚΑ6 Λα ειέγρεηο θαη λα θξνληίδεηο έηζη ψζηε νη πεηζέηεο (ή 
πεηζέηεο κηαο ρξήζεο)  λα δηαηεξνχληαη πάληνηε 
θαζαξέο θαη απνζηεηξσκέλεο. 

ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη θαη λα αλαθέξεηο νπνηεζδήπνηε 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Τιηθά θαη Πξντφληα 
 Πακπνπάλ 
 Καιαθηηθά καιιηψλ 
 Ξεηζέηεο 
 Θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά 

πιηθά 
 Ξξντφληα styling 
 Βαθέο 
 Σεκηθά Ξεξκαλάλη 
 Δξγαιεία 
 
ΠΔ2 Απνζεθεπηηθνί ρψξνη 
 Απνζήθε 
 Βηηξίλεο/εξκάξηα πιηθψλ θαη 

πξντφλησλ  
 
ΠΔ3 Απνθιίζεηο 
 Κε ζπκκνξθνχκελα κε ηηο 

απαηηήζεηο πιηθά θαη πξντφληα 
 Κε δηαζεζηκφηεηα πιηθψλ θαη 

πξντφλησλ 
 
ΠΔ4 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ4.3 Ραθηνπνίεζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη πιηθψλ θαη έιεγρνο απνζεκάησλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο γηα παξαγγειίεο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηεο επηπηψζεηο έρεη ε ππεξπιεζψξα απνζεκάησλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηεο επηπηψζεηο έρεη ε έιιεηςε απνζεκάησλ.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πψο γίλεηαη ν έιεγρνο απνζέκαηνο.  

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο θχιαμεο γηα πξνζηαζία απφ αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
 πξντφλησλ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζσζηή ηαπηνπνίεζε ησλ πιηθψλ γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα πξντφληα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πψο λα θαηαλέκεηο ηα πξντφληα ζσζηά ζε θαηεγνξίεο.  

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ5 Ινχζηκν θαη ζεξαπείεο καιιηψλ  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ην ινχζηκν καιιηψλ θαη δέξκαηνο θεθαιήο κε ηα θαηάιιεια πιηθά 
θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηηο επφκελεο εξγαζίεο θαη ηηο ζεξαπείεο θαη καζάδ θεθαιήο.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ5.1 Ινχζηκν καιιηψλ θαη δέξκαηνο θεθαιήο. 
 
ΚΟΣ5.2 Θεξαπείεο θαη καζάδ θεθαιήο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ5 Ινχζηκν θαη ζεξαπείεο καιιηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ5.1 Ινχζηκν καιιηψλ θαη δέξκαηνο θεθαιήο  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηθνηλσλείο κε ηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψλνληαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο ζην ινχζηκν 
καιιηψλ.  

ΚΑ2 Λα αμηνινγείο ηελ θαηάζηαζε ησλ καιιηψλ θαη ηνπ 
δέξκαηνο ηεο θεθαιήο. 

ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 
πξντφληα αλάινγα ηελ θαηάζηαζε ησλ καιιηψλ θαη ηνπ 
δέξκαηνο ηεο θεθαιήο. 

ΚΑ4 Λα πξνζαξκφδεηο ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ξνή ηνπ λεξνχ 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε ηνπ πειάηε. 

ΚΑ5 Λα μεπιέθεηο ηα καιιηά ρσξίο λα πξνθαιείο θζνξά ζηα 
καιιηά ή ζην δέξκα. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ.  

ΚΑ7 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο ζηνλ πειάηε γηα 
πεξηπνίεζε καιιηψλ θαη δέξκαηνο θεθαιήο. 

ΚΑ8    Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

KA9 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

 
ΚΑ10 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Πξνηηκήζεηο 
 Θεξκνθξαζία λεξνχ 
 Έληνλεο/απαιέο θηλήζεηο 
 Σξφλνο ινπζίκαηνο 
 
ΠΔ2  Καηάζηαζε καιιηψλ θαη 
δέξκαηνο θεθαιήο 
 Ραιαηπσξεκέλα καιιηά 
 Ιηπαξά  
 Μεξά 
 Θαλνληθά 
 Ξνξψδε 
 Θαηαζηξεκκέλα 
 Δπαίζζεηα 
 Μεθινχδηζκα δέξκαηνο 
 Ξηηπξίδα 
 Κήθνο θαη ππθλφηεηα 
 
ΠΔ3  Πξντφληα 
 Πακπνπάλ γηα θαλνληθά 
 Πακπνπάλ γηα ιηπαξά 
 Πακπνπάλ γηα μεξά 
 Πακπνπάλ γηα ηαιαηπσξεκέλα 
 Πακπνπάλ γηα καιιηά κε 

πηηπξίδα. 
 Καιαθηηθά (δηεηζδπηηθά, 

επηθαλεηαθά θαη γηα ηελ 
πεξηπνίεζε δέξκαηνο)  

 
ΠΔ4  Μέζνδνη εξγαζίαο 
 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 
 Ξξνδηαγξαθέο ππεξεζίαο 
 Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή  
 
ΠΔ5  Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ5 Ινχζηκν θαη ζεξαπείεο καιιηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ5.1 Ινχζηκν καιιηψλ θαη δέξκαηνο θεθαιήο  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6  Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
 
ΠΔ7  Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ5.1 Ινχζηκν καιιηψλ θαη δέξκαηνο θεθαιήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα δηάθνξα είδε πξντφλησλ πεξηπνίεζεο καιιηψλ θαη δέξκαηνο θεθαιήο θαη ηελ 
επίδξαζή ηνπο.  

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πψο λα αμηνινγείο ηελ θαηάζηαζε ησλ καιιηψλ.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ 
styling απφ ηα καιιηά. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε καιιηψλ 
θαη δέξκαηνο θεθαιήο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο ινπζίκαηνο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη ηελ θαηάζηαζε 
ησλ καιιηψλ θαη δέξκαηνο ηεο θεθαιήο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ5 Ινχζηκν θαη ζεξαπείεο καιιηψλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ5.2 Θεξαπείεο θαη καζάδ θεθαιήο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο καζάδ.  

ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο ζεξαπείεο καιιηψλ κε 
ηα θαηάιιεια πιηθά ζεξαπείαο θαη ηνλ θαηάιιειν 
ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ. 

ΚΑ3 Λα επηθνηλσλείο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα 
επηβεβαηψλεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα καζάδ ή ζεξαπεία 
ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. 

ΚΑ4 Λα ιακβάλεηο ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 
ζηελ επηινγή ζεξαπείαο/ηερληθήο καζάδ.     

ΚΑ5 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια πιηθά 
γηα ην καζάδ/ζεξαπεία ηεο θεθαιήο.   

ΚΑ6 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε 
θίλεζε γηα καζάδ θεθαιήο.  

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο θηλήζεηο καζάδ κε ηε ζσζηή ζεηξά. 

ΚΑ8 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ9 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο.      

ΚΑ10   Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

KA11 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ12 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Σερληθέο καζάδ  
 Κε ηα ρέξηα 
 Κεραληθφ 
 Θπθιηθέο θηλήζεηο 
 Κε θλεζκφ 
ΠΔ2 Τιηθά ζεξαπείαο 
 Κε καιαθηηθέο θξέκεο 
 Κε αηζέξηα έιαηα 
 Κε κάζθεο καιιηψλ 
ΠΔ3 Ηιεθηξηθφο Δμνπιηζκφο 
 Κεραλήκαηα πδξαηκνχ 
 Βαπέξ 
 Ιάκπεο 
ΠΔ4 Παξάγνληεο  
 Θαηάζηαζε καιιηψλ  
 Θαηάζηαζε ηξηρσηνχ θεθαιήο 
 Αζπλήζηζηα ραξαθηεξηζηηθά ζην 

ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο 
 Κήθνο θαη ππθλφηεηα καιιηψλ 
ΠΔ5 Τιηθά γηα ην καζάδ  
 Κε ζακπνπάλ 
 Κε καιαθηηθή θξέκα 
 Κε κίγκα απφ έιαηα 
ΠΔ6 Καηάιιειε θίλεζε 
 Απαιή θίλεζε 
 Κε πέηξεο 
 Εχκσκα 
 Διαθξχο ηχπνο δφλεζεο 
 Ρξηβή 
ΠΔ7 Μέζνδνη εξγαζίαο  
 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 
 Ξξνδηαγξαθέο ππεξεζίαο 
 Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή  
ΠΔ8 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
ΠΔ9 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ5 Ινχζηκν θαη ζεξαπείεο καιιηψλ 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ5.2 Θεξαπείεο θαη καζάδ θεθαιήο 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ10 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ5.2 Θεξαπείεο θαη καζάδ θεθαιήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο επηδξάζεηο θαη ηα νθέιε ηνπ καζάδ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα καζάδ ή ζεξαπεία. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θηλήζεηο καζάδ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο επηδεξκηθέο αλσκαιίεο θαη αζζέλεηεο ηνπ δέξκαηνο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε βαζηθή αλαηνκία θεθαιήο θαη ιαηκνχ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα θπζηνινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ καζάδ θεθαιήο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ6 Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

 Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα ρηέληζκα, ηελ πξνεηνηκαζία θαη 
επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ θαη ηηο βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ6.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα ρηέληζκα. 
 

ΚΟΣ6.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ. 
 

ΚΟΣ6.3 Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο/ζσζηφο ρεηξηζκφο βνχξηζαο/ζηεγλσηήξα 
καιιηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ6 Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ6.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα ρηέληζκα 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νδεγείο ηνλ πειάηε ζηε ζέζε εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 
ληψζεη άλεηα. 

ΚΑ3 Λα παξέρεηο ηηο θαηάιιειεο πξνθπιάζζεηο  γηα ηα 
ξνχρα ηνπ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο. 

ΚΑ5 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηελ ηερληθή ρηελίζκαηνο πνπ 
ζα εθαξκνζηεί.  

ΚΑ6 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο 
ηνπ.  

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ8 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ9 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

  

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Θέζε εξγαζίαο 
 Σψξνο ρηελίζκαηνο  
 Σψξνο ζηεγλψκαηνο 
 
ΠΔ2 Πξνθπιάμεηο  
 Κπέξηα ρηελίζκαηνο 
 Ξεηζέηα 
 
ΠΔ3 Σερληθή ρηελίζκαηνο 
 Ίζησκα 
 Φπζηθφ ζηέγλσκα 
 Θαηζάξσκα 
 Γεκηνπξγία θπκαηνεηδνχο πθήο 
 Ιείαλζε ηζησηηθήο 
 Ππαζηφ κε ηα δάθηπια 
 
ΠΔ4 Μέζνδνη εξγαζίαο 
 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 
 Ξξνδηαγξαθέο ππεξεζίαο 
 Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
 
ΠΔ5 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ6 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ6.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα ρηέληζκα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο γηα ρηέληζκα. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πειάηε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία πξνθχιαμεο ησλ ξνχρσλ ηνπ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνεηνηκαζίαο.   

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηελ εξγαζία 
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ6 Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ6.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηελ ηερληθή 
ρηελίζκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ 
καιιηψλ. 

ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά είλαη θαζαξά 
(απνζηεηξσκέλα).  

ΚΑ4 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά βξίζθνληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία/πιηθά ζχκθσλα κε ηελ 
εξγνλνκία ηνπο γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ7 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δξγαιεία  
 Ζιεθηξηθφ ζηεγλσηήξα καιιηψλ 
 Ξξέζεο Ηζησηηθήο 
 Ζιεθηξηθφ ςαιίδη 
 Φπζνχλα (diffuser) 
 Βνχξηζεο ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε 

θαη είδε 
 Θιάκεξ 
 Σηέλεο ζε δηαθνξεηηθά είδε 
ΠΔ2 Τιηθά  
 Ιαθ 
 Εειέ-θεξί 
 Πηιηθφλε 
 Θξέκα θνξκαξίζκαηνο 
 Έιαηα 
ΠΔ3 Σερληθέο ρηελίζκαηνο 
 Ίζησκα 
 Φπζηθφ ζηέγλσκα 
 Θαηζάξσκα 
 Φπζνχλα/diffuser 
ΠΔ4 Ιδηφηεηεο ησλ καιιηψλ 
 Βξεγκέλα 
 Πηεγλά 
 Πγνπξά 
 Ίζηα 
 θή ηξίραο 
 Κήθνο θαη ππθλφηεηα 
ΠΔ5 Καιή θαηάζηαζε 
 Έιεγρνο γηα θζαξκέλα ζχξκαηα  
 Εεκηέο 
 Διαηησκαηηθά πξντφληα 
ΠΔ6 Μέζνδνη εξγαζίαο  
 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 
 Ξξνδηαγξαθέο ππεξεζίαο 
 Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
ΠΔ7 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ6 Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ6.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ8 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΗΗ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ6.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε θάζε εξγαιείνπ/πιηθνχ μερσξηζηά. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ γηα λα επηηχρεηο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ, έηζη ψζηε λα πξνεηνηκάδεηο ην 
θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο κεζφδνπο-ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο ησλ εξγαιείσλ/πιηθψλ γηα 
απνθπγή αηπρεκάησλ.   

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο θαη λα αθνινπζείο ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή.  

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ6 Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ6.3 Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο/ζσζηφο ρεηξηζκφο βνχξηζαο/ζηεγλσηήξα καιιηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο ρηελίζκαηνο. 

ΚΑ2 Λα επηθνηλσλείο απνηειεζκαηηθά κε ηνπο πειάηεο ψζηε 
λα επηβεβαηψλεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 

ΚΑ3 Λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ ψζηε λα 
θηάζεηο ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ.  

ΚΑ4 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο. 

ΚΑ5 Λα ειέγρεηο θαη λα πξνζηαηεχεηο ηα καιιηά θαηά ην 
ρηέληζκα. 

ΚΑ6 Λα δεκηνπξγείο απνηέιεζκα ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ν 
πειάηεο. 

ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη ηα εξγαιεία θαη ζπζθεπέο γηα λα 
επηηχρεηο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

ΚΑ8 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ9 Λα εθαξκφδεηο ηα θαηάιιεια πξντφληα δηαηήξεζεο 
ηνπ ρηελίζκαηνο. 

ΚΑ10 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο γηα ηε 
δηαηήξεζε ηνπ ρηελίζκαηνο. 

ΚΑ11 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Σερληθέο ρηελίζκαηνο 
 Ίζησκα 
 Φπζηθφ ζηέγλσκα 
 Θαηζάξσκα 
 Φπζνχλα (diffuser) 
ΠΔ2 Παξάγνληεο  
 Πρήκα πξνζψπνπ 
 Πρήκα θεθαιήο 
 Ξξνθίι πξνζψπνπ 
 Σαξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ 
 Ξνηφηεηα θαη φγθνο καιιηψλ 
 Ζιηθία πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
 Απαηηήζεηο πειάηε 
 Δπάγγεικα πειάηε 
ΠΔ3 Δξγαιεία θαη πζθεπέο 
 Πηεγλσηήξαο καιιηψλ 
 Φπζνχλα (diffuser) 
 Γηάθνξα είδε βνπξηζψλ 
 Οφιιευ 
 Ξξέζεο ηζησηηθήο, 
 Ζιεθηξηθφ ςαιίδη 
 Θεξκαηλφκελα ξφιιευ 
ΠΔ4 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
ΠΔ5 Πξντφληα δηαηήξεζεο 
ρηελίζκαηνο 
 Ππξέτ 
 Θεξί 
 Εειέ 
 Πηιηθφλε 
 Θξέκα θνξκαξίζκαηνο 
 Έιαηα 
ΠΔ6 Καηάιιειεο πκβνπιέο 
 Ρξφπνο δηαηήξεζεο ηνπ 

ρηελίζκαηνο  
 Θαηάιιεια πξντφληα ρηελίζκαηνο 

θαη ηειεηψκαηνο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ6 Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ6.3 Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο/ζσζηφο ρεηξηζκφο βνχξηζαο/ζηεγλσηήξα καιιηψλ  

   
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ)  
 
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ6.3 Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο/ζσζηφο ρεηξηζκφο βνχξηζαο/ζηεγλσηήξα καιιηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηελ θαηάιιειε ηερληθή γηα θάζε ηχπν καιιηψλ ή πειάηε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε κέζνδν ζπληήξεζεο εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα δηάθνξα πξντφληα θαη ηε ρξήζε ηνπο.  

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δίλεηο ζηνλ πειάηε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 
ρηελίζκαηνο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πψο επεξεάδεη ε ιαλζαζκέλε ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο ζην δέξκα θαη ζηελ ηξίρα. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ7 Ξξνεηνηκαζία γηα θνχξεκα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα θνχξεκα θαη ηελ επηινγή ησλ 
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα θνχξεκα.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ7.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θνχξεκα. 
 

ΚΟΣ7.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ7 Βαζηθέο ηερληθέο ρηελίζκαηνο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ7.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θνχξεκα 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νδεγείο ηνλ πειάηε ζηε ζέζε εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 
ληψζεη άλεηα. 

ΚΑ3 Λα πξνθπιάζζεηο ηα ξνχρα ηνπ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο.  

ΚΑ5 Λα εμεγείο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ζηνλ πειάηε. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ7 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

KΑ8 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ9 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Θέζε εξγαζίαο  
 Σψξνο θνπξέκαηνο  
 
ΠΔ2  Πξνθπιάμεηο  
 Κπέξηα θνπξέκαηνο 
 Ξεηζέηα 
 
ΠΔ3 Μέζνδνη εξγαζίαο 
 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 
 Ξξνδηαγξαθέο ππεξεζίαο 
 Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
 
ΠΔ4 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ5 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
 
ΠΔ6 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ7.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θνχξεκα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πξνεηνηκαζίαο γηα θνχξεκα. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πειάηε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία πξνθχιαμεο ησλ ξνχρσλ ηνπ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνεηνηκαζίαο.   

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία 
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πσο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ7 Ξξνεηνηκαζία γηα θνχξεκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ7.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηελ ηερληθή 
θνπξέκαηνο πνπ ζα αθνινπζεζεί. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ 
καιιηψλ. 

ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά είλαη θαζαξά 
(απνζηεηξσκέλα). 

ΚΑ4 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά βξίζθνληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία/πιηθά ζχκθσλα κε ηελ 
εξγνλνκία ηνπο γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ.  

ΚΑ7 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δξγαιεία  
 Ταιίδη 
 Μπξηζηηθή κεραλή θαη ζχλεξγα 
 Μπξάθη 
 Ταιίδη αξαίσζεο 
 Σηέλα θνπξέκαηνο  
ΠΔ2 Τιηθά  
 Ρδει 
 Αθξφο 
 Ιαθ 
 Θεξί 
ΠΔ3 Σερληθέο θνπξέκαηνο 
 Θνπή ζε επζεία γξακκή  
 Ταιίδη πάλσ απφ ρηέλα 
 Μπξηζηηθή κεραλή πάλσ απφ 

ρηέλα 
 Διεχζεξε θνπή 
 Θνπή κε αξαίσζε 
ΠΔ4 Ιδηφηεηεο ησλ καιιηψλ 
 Βξεγκέλα 
 Πηεγλά 
 Πγνπξά 
 Ίζηα 
 θή ηξίραο 
 Κήθνο θαη ππθλφηεηα 
ΠΔ5 Καιή θαηάζηαζε 
 Έιεγρνο γηα θζαξκέλα ζχξκαηα  
 Εεκηέο 
 Διαηησκαηηθά πξντφληα 
ΠΔ6 Μέζνδνη εξγαζίαο  
 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 
 Ξξνδηαγξαθέο ππεξεζίαο 
 Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
ΠΔ7 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά  
 πνδήκαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ7 Ξξνεηνηκαζία γηα θνχξεκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ7.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ8 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ7.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε θάζε εξγαιείνπ/πιηθνχ μερσξηζηά. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ γηα λα επηηχρεηο ην επηζπκεηφ 
απνηέιεζκα.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ, έηζη ψζηε λα πξνεηνηκάζεηο ην 
θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο κεζφδνπο-ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο ησλ εξγαιείσλ/πιηθψλ γηα 
απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο θαη λα αθνινπζείο ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο ηνπ θνκκσηεξίνπ.  

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ8 Βνεζεηηθή εξγαζία ζηελ πεξκαλάλη θαη ζηε βαθή 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε θαη παξνρή βνεζεηηθήο εξγαζίαο θαη 
ηελ επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ ζηελ πεξκαλάλη θαη ζηε βαθή. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ8.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε θαη παξνρή βνεζεηηθήο εξγαζίαο. 
 

ΚΟΣ8.2 Δπηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ.  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ8 Βνεζεηηθή εξγαζία ζηελ πεξκαλάλη θαη ζηε βαθή 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ8.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε θαη παξνρή βνεζεηηθήο εξγαζίαο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νδεγείο ηνλ πειάηε ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα βαθή 
θαη πεξκαλάλη. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 
ληψζεη άλεηα. 

ΚΑ3 Λα πξνθπιάζζεηο ηα ξνχρα ηνπ πειάηε.    

ΚΑ4 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο.    

ΚΑ5 Λα μεπιέλεηο ηε βαθή θαη ηα πεξκαλάλη απφ ηα καιιηά 
ηνπ πειάηε. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ7 Λα εμεγείο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ζηνλ 
πειάηε. 

ΚΑ8 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ9 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Θέζε εξγαζίαο 
 Σψξνο βαθήο/πεξκαλάλη  
 
ΠΔ2 Πξνθπιάμεηο  
 Κπέξηα βαθήο/πεξκαλάλη  
 Ξεηζέηα  
 
ΠΔ3 Μέζνδνη εξγαζίαο 
 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 
 Ξξνδηαγξαθέο ππεξεζίαο 
 Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
 
ΠΔ4 Μέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ5 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
 
 



75 
 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ8.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε θαη παξνρή βνεζεηηθήο εξγαζίαο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πξνεηνηκαζίαο γηα πεξκαλάλη θαη βαθή. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πειάηε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία πξνθχιαμεο ησλ ξνχρσλ ηνπ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή δηαδηθαζία μεπιχκαηνο βαθήο/πεξκαλάλη καιιηψλ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ αθνινπζνχληαη ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ8 Βνεζεηηθή εξγαζία ζηελ πεξκαλάλη θαη ζηε βαθή 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ8.2 Δπηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ  
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηελ ηερληθέο 
βαθήο/ηερληθέο πεξκαλάλη πνπ ζα αθνινπζεζεί. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά. 

ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά είλαη θαζαξά 
θαη απνζηεηξσκέλα. 

ΚΑ4 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά βξίζθνληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία/πιηθά ζχκθσλα κε ηελ 
εξγνλνκία γηα απνθπγή αηπρεκάησλ.    

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ7 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δξγαιεία/Τιηθά 
 Σηέλα κε νπξά 
 Σηέλα κε αξαηά δφληηα 
 Γηάθνξα κεγέζε κπηθνπηί 
 Ξξνζηαηεπηηθά ραξηάθηα 
 Πθνπγγάξη 
 Γνρείν βαθήο (κπνι) 
 Απιηθαηέξ 
 Δμνπιηζκφο παξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο 
 Ξηλέιν βαθήο 
 Κπνπθάιη απιηθαηέξ 
 Πθνπθάθη γηα αληαχγεηεο 
 Αινπκηλφραξην βαθήο 
 Ππζθεπή αηκνχ (βαπέξ) 
 Ιάκπεο ζεξκφηεηαο 
 
ΠΔ2 Σερληθέο Βαθήο 
 Δθαξκνγή βαθήο ζηηο ξίδεο 
 Δθαξκνγή βαθήο ζε νιφθιεξν 

ην θεθάιη 
 Δθαξκνγή βαθήο ζε νξηζκέλν 

ηκήκα θεθαιηνχ 
 
ΠΔ3 Σερληθέο Πεξκαλάλη 
 Θαηεπζπλφκελν ηχιηγκα 
 Αλαθαηεκέλν (brick) ηχιηγκα 
 Θιαζζηθφ ηχιηγκα 
 Ππηξάι ηχιηγκα 
 Ρχιηγκα κε δηπιφ κπηθνπηί 
 Θξεκαζηφ ηχιηγκα 
 
ΠΔ4 Καιή θαηάζηαζε 
 Έιεγρνο γηα θζαξκέλα ζχξκαηα  
 Εεκηέο 
 Διαηησκαηηθά πξντφληα 
 
ΠΔ5 Μέζνδνη εξγαζίαο  
 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 
 Ξξνδηαγξαθέο ππεξεζίαο 
 Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ8 Βνεζεηηθή εξγαζία ζηελ πεξκαλάλη θαη ζηε βαθή 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ8.2 Δπηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ  

   
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ)  
 
ΠΔ6 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ8.2 Δπηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε θάζε εξγαιείνπ/πιηθνχ μερσξηζηά. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ 
απνηέιεζκα.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ, έηζη ψζηε λα πξνεηνηκάδεηο ην 
θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο κεζφδνπο-ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο ησλ εξγαιείσλ/πιηθψλ γηα 
απνθπγή αηπρεκάησλ.   

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο θαη λα αθνινπζείο ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

KOT9 Θεηηθή πξνβνιή ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηε δεκηνπξγία θαη πξνβνιή θαηάιιειεο ζεηηθήο εηθφλαο, ηελ 
πξνψζεζε θαη ζσζηή πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θνκκσηεξίνπ θαη ην ζσζηφ ρεηξηζκφ 
παξαπφλσλ πειαηψλ.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 
KOT9.1 Γεκηνπξγία θαη πξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ θνκκσηή. 
 
KOT9.2 Ξξνψζεζε θαη ζσζηή πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θνκκσηεξίνπ πξνο ηνπο 

πειάηεο. 
 
KOT9.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ9 Θεηηθή πξνβνιή ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ9.1 Γεκηνπξγία θαη πξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ θνκκσηή 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαηεξείο πάληνηε άςνγε εκθάληζε θαη πγηεηλή. 

ΚΑ2 Λα είζαη πάληνηε επγεληθφο θαη θηιηθφο κε ηνπο πειάηεο. 

ΚΑ3 Λα ραηξεηάο θαη λα πξνζθσλείο επγεληθά θαη δηαθξηηηθά 
ηνπο πειάηεο. 

ΚΑ4 Λα εμππεξεηείο θαη λα βνεζάο ηνπο πειάηεο κε άςνγε 
ζπκπεξηθνξά, ακέζσο θαη απνηειεζκαηηθά. 

ΚΑ5 Λα δηαηεξείο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο 
θπιηθείνπ πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ πειαηψλ ζε 
άξηζηε θαηάζηαζε. 

ΚΑ6 Λα ρεηξίδεζαη θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.  

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δκθάληζε θαη πγηεηλή 
 Αηνκηθή πγηεηλή 
 Πηνιή 
 Καιιηά 
 Θνζκήκαηα 
 
ΠΔ2 πκπεξηθνξά πξνο πειάηεο 
 Πσζηή πξνζθψλεζε 
 Άξηηνο ηξφπνο εμππεξέηεζεο 
 Πσζηή ρξήζε γιψζζαο θαη γιψζζαο 

ζψκαηνο 
 
ΠΔ3 Δμνπιηζκφο θαη ππεξεζίεο 
θπιηθείνπ  
 πεξεζίεο θπιηθείνπ 
 Ρειεφξαζε 
 Ρειέθσλν 
 Ζ/ 
 Γηάθνξα πεξηνδηθά 
 
ΠΔ4 Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο ή πξνβιεκαηηθφο εμνπιηζκφο 

θαη πιηθά 
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Απξεπήο ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε 
 Ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
ΠΔ5 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο γηα 

θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ9.1 Γεκηνπξγία θαη πξνβνιή ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ θνκκσηή  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα αληηιακβάλεζαη πνηα είλαη ε ζσζηή εκθάληζε γηα ηελ εξγαζία ζνπ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο ραηξεηηζκνχ θαη πξνζθψλεζεο ησλ πειαηψλ. 

ΑΓ3 Λα είζαη ελήκεξνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ππεξεζίεο θπιηθείνπ πνπ είλαη ζηελ δηάζεζε 
ησλ πειαηψλ θαη πσο δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηξφπνη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη πξνβνιή ηεο θαηάιιειεο ζεηηθήο 
εηθφλαο ηνπ θνκκσηεξίνπ θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ θνκκσηή. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηφλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ9 Θεηηθή πξνβνιή ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ9.2 Ξξνψζεζε θαη ζσζηή πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θνκκσηεξίνπ πξνο ηνπο πειάηεο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο, λα θαηαλνείο, θαη λα 
αληαπνθξίλεζαη ακέζσο ζηηο ππεξεζίεο 
θνκκσηεξίνπ ή πξντφληα πνπ δεηά ν πειάηεο. 

ΚΑ2 Λα ζπζηήλεηο ηελ θαηάιιειε ππεξεζία ζηνλ 
πειάηε ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή. 

ΚΑ3 Λα παξέρεηο αθξηβή θαη αλαγθαία πιεξνθφξεζε 
ζηνλ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ αγνξαζηηθή δηάζεζε ηνπ 
πειάηε. 

ΚΑ5 Λα εξκελεχεηο ζσζηά ηηο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ηνπ 
πειάηε. 

ΚΑ6 Λα ζηακαηάο ηε ζπδήηεζε κε θαηάιιειν ρεηξηζκφ 
αλ ν πειάηεο δελ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. 

ΚΑ7 Λα εμαζθαιίδεηο ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε. 

ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 
πιενλεθηήκαηα γηα ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή ηελ 
ππεξεζία. 

ΚΑ9 Λα νινθιεξψλεηο ηελ πψιεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
πξντφληνο ή ππεξεζίαο. 

ΚΑ10 Λα αληηκεησπίδεηο θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο.  

ΚΑ11 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Τπεξεζίεο θνκκσηεξίνπ 
 Θφςηκν καιιηψλ 
 Σηέληζκα 
 Βαθή 
 Ξεξκαλάλη 
 Ίζησκα 
 Θφηζνη 
 Θεξαπείεο 
 Καζάδ 
 
ΠΔ2 Απνθιίζεηο 
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε  
 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ή αλάγθεο 

ηνπ πειάηε 
 
ΠΔ3 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο γηα 

θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ9.2 Ξξνψζεζε θαη ζσζηή πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θνκκσηεξίνπ πξνο ηνπο πειάηεο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην θνκκσηήξην. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ην θάζε πξντφλ θαη ππεξεζία πνπ 
πξνζθέξεη ην θνκκσηήξην. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη ζσζηέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ πειάηε 
γηα ην θάζε πξντφλ θαη ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ην θνκκσηήξην. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πσο λα πξνηξέπεηο ζσζηά ηνλ πειάηε λα αγνξάζεη ή λα θξαηήζεη ην πξντφλ ή 
ηελ ππεξεζία. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πψο λα νινθιεξψλεηο ηελ πψιεζε γηα ην θάζε πξντφλ ή ππεξεζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ9 Θεηηθή πξνβνιή ηνπ εαπηνχ ζνπ θαη ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ9.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα αθνχο πξνζεθηηθά θαη λα πξνζδηνξίδεηο ηελ αηηία 
ηνπ παξαπφλνπ ηνπ πειάηε. 

ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ην παξάπνλν ηνπ 
πειάηε. 

ΚΑ3 Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ. 

ΚΑ4 Λα ελεξγείο ακέζσο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 
κέζα ζην πιαίζην ησλ επζπλψλ ζνπ. 

ΚΑ5 Λα εηζεγείζαη ηδέεο θαη πξνηάζεηο πξνο απνθπγή 
παξφκνηνπ πεξηζηαηηθνχ ζην κέιινλ. 

ΚΑ6 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Πξνζδηνξηζκφο αηηίαο 
παξαπφλνπ 
 Πρεηηθφ κε ρξνληθά πιαίζηα 
 Πρεηηθφ κε πνηφηεηα θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο 
 Πρεηηθφ κε ρξέσζε 
 Πρεηηθφ κε κε πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο ή πξντφληα 
 Πρεηηθφ κε ζπκπεξηθνξά 

ππαιιήινπ 
 
ΠΔ2 Υεηξηζκφο παξαπφλνπ 
 Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε  
 Απνινγία ζηνλ πειάηε 
 Ξξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ/ελεξγεηψλ πξνο 
ηθαλνπνίεζε πειάηε 

 Δπηβεβαίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 
ηνπ πειάηε 

 
ΠΔ3 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ9.3 Σεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα αλαγλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ζσζηά ην παξάπνλν ηνπ πειάηε. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πσο λα πξνζδηνξίδεηο ζσζηά ηελ αηηία ηνπ παξαπφλνπ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ ζσζηή δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ παξαπφλσλ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

ΑΓ5 Λα θαηαλνείο ηε ζεκαζία εμαζθάιηζεο ηεο πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ10 Αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία κε ηε ζσζηή 
δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ζ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη 
πξνγξακκαηηζκφ, θαη ηε ζσζηή επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ10.1 Νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ. 
 

ΚΟΣ10.2 Δπνπηεία θαη θαζνδήγεζε πξνζσπηθνχ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ10 Αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε 
πξνζσπηθνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ10.1 Νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νξγαλψλεηο θαη λα εηνηκάδεηο ην πξφγξακκα 
πξνζσπηθνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα 
πξνγξακκαηηζκνχ.  

ΚΑ2 Λα πξνγξακκαηίδεηο θαη λα αλαζέηεηο εξγαζίεο ζηνπο 
πθηζηακέλνπο ζνπ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ 
θαη ξαληεβνχ πειαηψλ.  

ΚΑ3 Λα θαηαλέκεηο νξζνινγηζηηθά ηνπο δηαζέζηκνπο 
πφξνπο πνπ ζνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ. 

ΚΑ4 Λα ελεκεξψλεηο έγθαηξα ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ζρεηηθά 
κε ηελ εξγαζία ηνπο, θαη ην πξφγξακκα ηνπο. 

ΚΑ5 Λα ιακβάλεηο έγθαηξα απνηειεζκαηηθά δηνξζσηηθά κέηξα 
γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ 
νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

ΚΑ6 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Γεδνκέλα 
πξνγξακκαηηζκνχ  
 Οαληεβνχ πειαηψλ γηα 

ππεξεζίεο θνκκσηεξίνπ  
 Ηδηαηηεξφηεηεο πειαηψλ 
 Σξνληθή πεξίνδνο   
 Γεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, 

γλψζεηο πξνζσπηθνχ 
 Ξξνυπνινγηζκφο πξνζσπηθνχ 
 Άδεηεο πξνζσπηθνχ 
 Γηαζεζηκφηεηα εμνπιηζκνχ θαη 

ζπζθεπψλ 
 Γηαζεζηκφηεηα πιηθψλ 
 
ΠΔ2 Γηαζέζηκνη πφξνη 
 θηζηάκελνη  
 Δμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο  
 ιηθά 
 Γηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο 

εξγαζίαο 
 
ΠΔ3 Απνθιίζεηο 
 Απνπζίεο πθηζηακέλσλ 
 Ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγείαο  
 Διιηπήο ή/θαη πξνβιεκαηηθνί 

πφξνη 
 
ΠΔ4 Καλνληζκνί  
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ10.1 Νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ εηνηκαζία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη θαη πσο κπνξείο λα αμηνπνηείο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ 
ππάξρνπλ ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλεηο έγθαηξα ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ζρεηηθά 
κε ηελ εξγαζία ηνπο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πσο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ10 Αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε 
πξνζσπηθνχ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ10.2 Δπνπηεία θαη θαζνδήγεζε πξνζσπηθνχ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα παξαθνινπζείο θαη λα επηβιέπεηο  ηνπο 
πθηζηακέλνπο ζνπ θαηά ηελ ψξα εξγαζίαο ηνπο.  

ΚΑ2 Λα ειέγρεηο φηη νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο 
πθηζηακέλνπο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ζσζηέο κεζφδνπο 
εξγαζίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ.  

ΚΑ3 Λα παξέρεηο ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ηελ ππνζηήξημε 
πνπ ρξεηάδνληαη ελ ψξα εξγαζίαο. 

ΚΑ4 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ γηα ηπρφλ 
αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

ΚΑ5 Λα θαζνδεγείο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ 
απνηειεζκαηηθά.  

ΚΑ6 Λα ππνδεηθλχεηο ιάζε θαη λα θάλεηο δηνξζψζεηο ζηνλ 
ηξφπν πνπ εθηειείηαη κηα εξγαζία κε ηξφπν πνπ λα κελ 
πξνζβάιεη ηνλ δέθηε. 

ΚΑ7 Λα αλαηξνθνδνηείο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ κε 
ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα δηαηεξνχλ θαη λα 
βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο. 

ΚΑ8 Λα δίλεηο μεθάζαξεο θαη αληηθεηκεληθέο νδεγίεο. 

ΚΑ9 Λα θάλεηο επνηθνδνκεηηθέο θαη ελζαξξπληηθέο 
εηζεγήζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ 
λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο. 

ΚΑ10 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ11 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Αιιαγέο 
 Ξνπ αθνξνχλ ξαληεβνχ 

πειαηψλ 
 Ξνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζία ηνπο 
 Ξνπ αθνξνχλ ηα σξάξηα 

πξνζσπηθνχ 
 Ξνπ αθνξνχλ ζέκαηα 

εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ 
 Πηηο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο 

ηνπ νξγαληζκνχ 
 Πε ζέκαηα, αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
ΠΔ2 Αλαηξνθνδφηεζε 
 Ξξνθνξηθή 
 Γξαπηή 
 Δλ ψξα εξγαζίαο 
 Ξξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε– 

αμηνιφγεζε απφδνζεο εξγαζίαο 
 
ΠΔ3 Απνθιίζεηο 
 Κε ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε 

πθηζηακέλνπ  
 Ηδηαηηεξφηεηεο πθηζηακέλσλ  
 Απαηηήζεηο πειαηψλ 
 Ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο εξγαζίαο 
 Θίλδπλνη αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 
ΠΔ4 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ10.2 Δπνπηεία θαη θαζνδήγεζε πξνζσπηθνχ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πψο λα δηαζθαιίδεηο φηη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
δεδνκέλα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηηο απαηηήζεηο πειαηψλ.  

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πψο λα αληηκεησπίδεηο θαη λα ελεξγείο αλάινγα κε ηηο αιιαγέο πνπ πηζαλφ λα 
πξνθχςνπλ ζηελ εξγαζία.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πψο δηαηεξνχληαη νη πθηζηάκελνη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηελ απφδνζε ηνπο 
ζηελ εξγαζία.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζέρεηο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνδεηθλχεηο έλα 
ιάζνο ή πξνηείλεηο κηα δηνξζσηηθή ελέξγεηα ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πψο κπνξείο λα αλαηξνθνδνηήζεηο ηνπο ππαιιήινπο απνηειεζκαηηθά.  

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη νδεγίεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεηο ζηνπο 
πθηζηακέλνπο ζνπ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ11 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ πειάηε 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ πειάηε. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ11.1 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ πειάηε. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ11 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ πειάηε  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ11.1 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ πειάηε. 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηθνηλσλείο κε ηξφπν ν νπνίνο ζα δεκηνπξγεί 
εκπηζηνζχλε, ππεπζπλφηεηα, θαη ζα ζπκβάιεη ζηε 
δηαηήξεζε ελφο επλντθνχ θιίκαηνο. 

ΚΑ2 Λα δηαπηζηψλεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε αλαθνξηθά 
κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα.    

ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο ηερληθέο επηθνηλσλίαο. 

ΚΑ4 Λα αμηνινγείο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε αλάινγα κε ηε 
δπλακηθή ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 
πεξηνξίδνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηελ επηινγή ππεξεζηψλ ή 
πξντφλησλ.     

ΚΑ6 Λα ζπκβνπιεχεηο ηνλ πειάηε γηα ηηο ππεξεζίεο ή 
πξντφληα ζχκθσλα κε ηνπο παξάγνληεο.     

ΚΑ7 Λα παξαπέκπεηο ηνλ πειάηε ζε δεξκαηνιφγν φηαλ 
θξίλεηαη αλαγθαίν.    

ΚΑ8 Λα πξνηείλεηο ή λα ζπκθσλείο κε ηελ εθαξκνγή 
θάπνηαο ππεξεζίαο ή πξντφληνο.  

ΚΑ9 Λα ζπκβνπιεχεηο ηνλ πειάηε γηα ηηο ππεξεζίεο ή ηα 
πξντφληα ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεζη 
επαηζζεζίαο. 

ΚΑ10 Λα ζπκπιεξψλεηο ηα αξρεία πειαηψλ κεηά απφ θάζε 
ππεξεζία. 

ΚΑ11 Λα ζπκβνπιεχεζαη ηα αξρεία ησλ πειαηψλ. 

KA12 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ13 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Σερληθέο επηθνηλσλίαο 
 Ρερληθέο εξσηήζεσλ 
 Ρφλνο θσλήο 
 Ρερληθέο αθνήο 
 Γιψζζα ζψκαηνο 
 Έθθξαζε πξνζψπνπ  
ΠΔ2 Γπλακηθή  
 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 
 Ξξντφληα 
 πεξεζίεο 
 Σξφλνο 
ΠΔ3 Παξάγνληεο 
 Θαηάζηαζε καιιηψλ 
 Ππλζήθεο δέξκαηνο 
 Απνηειέζκαηα απφ 

πξνεγνχκελεο ππεξεζίεο 
 Ηζηνξηθά αιιεξγηψλ 
 Δπαηζζεζίεο ηνπ δέξκαηνο ζε 

πξντφληα 
 Πρήκα πξνζψπνπ/θεθαιηνχ 
 Ρχπνο ηξίραο θαη πθή 
 Ξπθλφηεηα 
 Κήθνο 
 Ππρλφηεηα κάθξνπο 
 Απαηηήζεηο πειάηε 
 Ζιηθία πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο 
ΠΔ4 Αξρεία πειαηψλ 
 Θαξηέια πειάηε γηα ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ.  

ΠΔ5 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
ΠΔ6 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ11.1 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ πειάηε 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξνρή 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο θαη λα αλαιχεηο ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε δπλακηθή ηνπ θνκκσηεξίνπ θαη λα ηελ ηζνζηαζκίδεηο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα ηεζη επαηζζεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο αζζέλεηεο ηνπ δέξκαηνο πνπ είλαη νξαηέο κε ην κάηη. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο λα πεξηνξίζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ κηα 
ππεξεζία. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πσο λα ελεκεξψλεηο ην αξρείν ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζηνλ 
πειάηε. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ζηα καιιηά θαη ζην δέξκα 
μερσξηζηά. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε βαζηθή δνκή ηεο ηξίραο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηε βαζηθή δνκή ηεο επηδεξκίδαο. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνλ θχθιν δσήο ηεο ηξίραο. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε πγηψλ καιιηψλ.  

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο θαη λα αθνινπζείο ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ. 

ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ17 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ12 Ινχζηκν καιιηψλ θαη αλαγλψξηζε δεξκαηηθψλ παζήζεσλ θαη θαηάζηαζεο 
καιιηψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ αλαγλψξηζε ηχπνπ δέξκαηνο θαη ηξίραο, ηελ αλαγλψξηζε 
δεξκαηηθψλ παζήζεσλ θαη θαηάζηαζεο ησλ καιιηψλ θαη ην ινχζηκν θαη ζεξαπείεο καιιηψλ κε 
ηελ  επηινγή θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ12.1 Αλαγλψξηζε ηχπνπ δέξκαηνο θαη ηξίραο θαη επηινγή θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα 
ινχζηκν.  

 

ΚΟΣ12.2 Ινχζηκν θαη ζεξαπείεο καιιηψλ κε ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ12 Ινχζηκν καιιηψλ θαη αλαγλψξηζε δεξκαηηθψλ παζήζεσλ θαη θαηάζηαζεο καιιηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ12.1 Αλαγλψξηζε ηχπνπ δέξκαηνο θαη ηξίραο θαη επηινγή θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ινχζηκν.  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνλ πειάηε πξνθεηκέλνπ λα αληιείο 
πιεξνθνξίεο γηα ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο θαη ην δέξκα. 

ΚΑ2 Λα αμηνινγείο ηελ θαηάζηαζε ησλ καιιηψλ θαη ηνπ 
δέξκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε επηινγή 
πξντφλησλ γηα ην ινχζηκν ή ζεξαπείαο καιιηψλ.       

ΚΑ3 Λα επηιέγεηο πξντφληα ινπζίκαηνο αλάινγα κε ηελ 
θαηάζηαζε ησλ καιιηψλ θαη ηνπ δέξκαηνο.   

ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 
εκπνδίζνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ ην ινχζηκν.    

ΚΑ5 Λα ζπκβνπιεχεηο ηνλ πειάηε αλαθνξηθά κε ηνπο 
παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ή λα 
εκπνδίζνπλ ην ινχζηκν θαη λα ηνλ παξαπέκπεηο ζε 
δεξκαηνιφγν φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

ΚΑ6 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο δεξκαηηθέο παζήζεηο πνπ είλαη 
νξαηέο κε ην κάηη.     

ΚΑ7 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Καηάζηαζε Μαιιηψλ/ 
Γέξκαηνο  
 Ραιαηπσξεκέλα 
 Ιηπαξά 
 Μεξά 
 Θαλνληθά  
 Ξνξψδε 
 Μεθινχδηζκα 
 Ξηηπξίδα 
 Ρξηρφπησζε 
 Δπαίζζεηα 
 Ξπθλφηεηα 
 Ιαλζαζκέλεο πξνεγνχκελεο 

ππεξεζίεο ή πξντφληα 
 Ηζηνξηθφ αιιεξγηψλ 
 Δπαηζζεζία δέξκαηνο ζε 

πξντφληα 
 Ξαξνπζία κπθήησλ θαη 

παξάζηησλ 
ΠΔ2 Πξντφληα 
 Πακπνπάλ γηα 

θαλνληθά/ιηπαξά/μεξά/ 
ηαιαηπσξεκέλα/κε πηηπξίδα, 
μεθινχδηζκα 

 Καιαθηηθά γηα ηελ επηθάλεηα, 
δηεηζδπηηθφ, γηα ηελ πεξηπνίεζε 
ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο 

ΠΔ3 Γεξκαηηθέο παζήζεηο 
 Αθκή 
 Αισπεθίαζε 
 Τσξίαζε 
 Έθδεκα 
 Αζζέλεηεο απφ κχθεηεο ή 

παξάζηηα 
ΠΔ4 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
 
 



99 
 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ12 Ινχζηκν καιιηψλ θαη αλαγλψξηζε δεξκαηηθψλ παζήζεσλ θαη θαηάζηαζεο καιιηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ12.1 Αλαγλψξηζε ηχπνπ δέξκαηνο θαη ηξίραο θαη επηινγή θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ινχζηκν.  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ12.1 Αλαγλψξηζε ηχπνπ δέξκαηνο θαη ηξίραο θαη επηινγή θαηάιιεισλ πιηθψλ γηα ινχζηκν.  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο νπνίνπο αληινχκε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ 
πειάηε.   

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ γηα ηε ζσζηή επηινγή πξντφλησλ.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ή λα επεξεάζνπλ ην ινχζηκν. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πσο λα αμηνινγείο ηελ θαηάζηαζε ησλ καιιηψλ θαη ηνπ δέξκαηνο ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε επηινγή πξντφλησλ.    

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πφηε θξίλεηαη αλαγθαίν γηα λα παξαπεκθζεί ν πειάηεο ζε δεξκαηνιφγν.  

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο παζήζεηο ηνπ δέξκαηνο πνπ είλαη νξαηέο κε ην κάηη.     

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηε βαζηθή δνκή ηεο ηξίραο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηε βαζηθή δνκή ηεο επηδεξκίδαο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνλ θχθιν δσήο ηεο ηξίραο.  

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε πγηψλ καιιηψλ θαη δέξκαηνο.  

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηα πξντφληα θαη λα αθνινπζείο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπκβνπιέο γηα καιιηά κε εηδηθά πξνβιήκαηα ζην ηξηρσηφ.  

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο πψο λα επεξεάδεηο ην PH ζηε δνκή ηεο ηξίραο θαη ζην δέξκα. 

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ12 Ινχζηκν καιιηψλ θαη αλαγλψξηζε δεξκαηηθψλ παζήζεσλ θαη θαηάζηαζεο καιιηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ12.2 Ινχζηκν θαη ζεξαπείεο καιιηψλ κε ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ. 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηθνηλσλείο κε ηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψλνληαη νη απαηηήζεηο ηνπο.    

ΚΑ2 Λα αμηνινγείο ηελ θαηάζηαζε ησλ καιιηψλ θαη ηνπ 
δέξκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ρξήζε ησλ 
θαηάιιεισλ πξντφλησλ/εμνπιηζκνχ.    

ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 
πξντφληα θαζαξηζκνχ ησλ καιιηψλ θαη ζεξαπείαο 
δέξκαηνο.  

ΚΑ4 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο 
ηερληθέο καζάδ γηα ζεξαπείεο δέξκαηνο.    

ΚΑ5 Λα πξνζαξκφδεηο ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ξνή ηνπ λεξνχ 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε ηνπ πειάηε.    

ΚΑ6 Λα μεκπιέθεηο ηα καιιηά ρσξίο λα πξνθαιείο θζνξά ζηα 
καιιηά ή ζην δέξκα.     

ΚΑ7 Λα απνκαθξχλεηο ηα πξντφληα styling απφ ηα καιιηά θαη 
ην δέξκα πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ινπζίκαηνο έηζη 
ψζηε λα κελ απνηεινχλ εκπφδην ζε πεξαηηέξσ ζεξαπεία 
θαη πεξηπνίεζε ηξίραο. 

ΚΑ8 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε θαηάιιεια 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.    

ΚΑ9 Λα πξνεηνηκάδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ, ηνλ πειάηε θαη ην 
ρψξν εξγαζίαο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ.    

ΚΑ10 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο. 

ΚΑ11 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ12 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Πξντφληα  
 Πακπνπάλ γηα 

θαλνληθά/ιηπαξά/μεξά/ηαιαηπσξ
εκέλα/κε πηηπξίδα, μεθινχδηζκα 

 Καιαθηηθά γηα ηελ επηθάλεηα, 
δηεηζδπηηθφ, γηα ηελ πεξηπνίεζε 
ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο 

ΠΔ2 Δμνπιηζκφο  
 Κεραλήκαηα πδξαηκνχ 
 Κεράλεκα αηκνχ (βαπέξ) 
 Ιάκπεο ζεξκφηεηαο 
ΠΔ3 Θεξαπείεο δέξκαηνο 
 Ιηπαξφηεηαο 
 Μεξνδεξκίαο 
 Ξηηπξίδαο 
 Ρξηρφπησζεο 
ΠΔ4 Καηάιιειεο ηερληθέο 
καζάδ 
 Απαιή θίλεζε  
 Εχκσκα 
 Διαθξχο θηχπνο 
 Γνλήζεηο 
 Ρξηβή 
ΠΔ5 Καηάιιειεο ζπκβνπιέο 
 Ρχπνη πξντφλησλ γηα ην δέξκα 

θαηάιιεια γηα ρξήζε ζην ζπίηη 
ΠΔ6 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ12.2 Ινχζηκν θαη ζεξαπείεο καιιηψλ κε ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηελ θαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ καιιηψλ γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ 
πξντφλησλ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα θαηάιιεια πξντφληα αλαιφγσο κε ηε ζεξαπεία ηνπ δέξκαηνο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο καζάδ γηα ζεξαπείεο θαη ινχζηκν καιιηψλ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηελ επίδξαζε ησλ ζακπνπάλ θαη ησλ πξντφλησλ πεξηπνίεζεο ζε δηαθνξεηηθνχο 
ηχπνπο καιιηψλ θαη δέξκαηνο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο επηξξνέο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ καζάδ ζην δέξκα. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πψο λα μεκπιέθεηο ηα καιιηά ρσξίο λα πξνθαιείο θζνξά ζηα καιιηά θαη ζην 
δέξκα. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πψο ην λεξφ θαη ην ζακπνπάλ ιεηηνπξγνχλ ψζηε λα θαζαξίδνπλ ηα καιιηά. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πψο λα επεξεάδεηο ην PH ζηε δνκή ηεο ηξίραο θαη ζην δέξκα. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ styling απφ ηα καιιηά. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ13 Ρερληθέο βαθήο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο γηα ην βάςηκν καιιηψλ εθαξκφδνληαο 
ηηο θαηάιιειεο βαζηθέο ηερληθέο βαθήο καιιηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα βαζηθά είδε βαθψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ13.1 Ρερληθέο βαθήο καιιηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ13 Ρερληθέο βαθήο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ13.1 Ρερληθέο βαθήο καιιηψλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 
 

ΚΑ1 Λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ ψζηε λα θηάζεηο 
ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαο ηνπο 
παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ2 Λα θάλεηο ην ηεζη επαηζζεζίαο δέξκαηνο. 

ΚΑ3 Λα αλακηγλχεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηε βαθή 
ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο ηερληθέο βαθήο. 

ΚΑ4 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπο.  

ΚΑ5  Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνπο θαηάιιεινπο 
ηχπνπο πξντφλησλ βαθήο γηα ηελ βαθή ησλ καιιηψλ. 

ΚΑ6 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 
θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ βαθή ησλ καιιηψλ. 

ΚΑ7 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια νμπδελέ 
γηα ηελ βαθή ησλ καιιηψλ. 

ΚΑ8 Λα ρξεζηκνπνηείο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ9 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ πειάηε θαηάιιεια 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο. 

ΚΑ10 Λα παξαθνινπζείο ηελ εμέιημε ηνπ ρξψκαηνο κε αθξίβεηα 
αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ11 Λα απνκαθξχλεηο ηελ βαθή πξνζεθηηθά απφ ηα καιιηά θαη 
ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο ρσξίο λα ραιάεη ηα αινπκηλφραξηα 
ή άιιε βαθή πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

ΚΑ12 Λα εθαξκφδεηο ζηα καιιηά θαηάιιειν καιαθηηθφ πξντφλ ή 
ζεξαπεία κεηά ηε βαθή. 

ΚΑ13 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο ζηνλ πειάηε κεηά 
ηελ επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΚΑ14 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ15 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Παξάγνληεο  
 Ρφλνο δέξκαηνο 
 Ξαιαηφηεξεο ηερληθέο 
 πάξρνλ ρξψκα 
 Φπζηθφ ρξψκα καιιηψλ 
 Ρξφπνο δσήο 
 Απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Θαηάζηαζε ηξίραο 
 Απνηειέζκαηα ησλ ηεζη 

επαηζζεζίαο 
 
ΠΔ2 Σερληθέο Βαθήο 
 Δθαξκνγή βαθήο ζηηο ξίδεο 
 Δθαξκνγή βαθήο ζε φιν ην 

κήθνο καιιηψλ 
 Δθαξκνγή βαθήο ζε νξηζκέλν 

ηκήκα θεθαιηνχ 
 Γηαρσξηζηηθέο γξακκέο 
 
ΠΔ3 Σχπνη πξντφλησλ θαη 
ρξψκα βαθήο 
 Φπηηθέο βαθέο 
 Κεηαιιηθέο βαθέο 
 Ξξνζσξηλέο βαθέο 
 Ζκηκφληκεο βαθέο 
 Κφληκεο βαθέο 
 Ξξντφληα απνρξσκαηηζκνχ 
 
ΠΔ4 Δξγαιεία θαη εμνπιηζκφο 
 Ξηλέιν βαθήο θαη δνρείν 

βαθήο (κπνι) 
 Κπνπθάιη απιηθαηέξ 
 Πθνπθάθη γηα αληαχγεηεο 
 Αινπκηλφραξην βαθήο 
 Ππζθεπή αηκνχ (βαπέξ) 
 Ιάκπεο ζεξκφηεηαο 
 
ΠΔ5 Ομπδελέ 
 10 vol. ή 3% 
 20 vol. ή 6%,  
 30 vol. ή 9%,  
 40 vol. ή 12%,  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ13 Ρερληθέο βαθήο 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ13.1 Ρερληθέο βαθήο καιιηψλ 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6 Μέζνδνο Δξγαζίαο 
 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 
 Ξξνυπνζέζεηο ππεξεζίαο 
 Νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ 
 
ΠΔ7 πκβνπιέο ζηνλ πειάηε 
 Ρξφπνο ζπληήξεζεο ρξψκαηνο 
 Θαηάιιειν ζακπνπάλ θαη 

πξντφληα πεξηπνίεζεο καιιηψλ 
 Κειινληηθέο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο 
 
ΠΔ8 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη 

αληηνιηζζεηηθά ππνδήκαηα 
 
ΠΔ9 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί 

ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ13.1 Ρερληθέο βαθήο καιιηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο βαθήο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηηο ηερληθέο βαθήο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηχπνη πξντφλησλ βαθήο, πσο θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ζσζηή ρξήζε θαη κέζνδνο ζπληήξεζεο εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ.  

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πσο θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηάθνξνη ηχπνη νμπδελέ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο αζθαιείο κεζφδνπο εξγαζίαο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δίλεηο ζηνλ πειάηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βαθήο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πσο θαη πφηε γίλεηαη ην ηεζη επαηζζεζίαο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλφλεο ρξσκαηνκεηξίαο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ14 Σεκηθφ πεξκαλάλη θαη ρεκηθφ ίζησκα  

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ην ρεκηθφ πεξκαλάλη θαη ην ρεκηθφ 
ίζησκα ησλ καιιηψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ14.1 Σεκηθφ πεξκαλάλη καιιηψλ. 
 

ΚΟΣ14.2 Σεκηθφ ίζησκα καιιηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ14 Σεκηθφ πεξκαλάλη θαη ρεκηθφ ίζησκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ14.1 Σεκηθφ πεξκαλάλη καιιηψλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο γηα ηελ επηζπκεηή εκθάληζε.   

ΚΑ2 Λα παξέρεηο ζαθείο πξνηάζεηο ζηνλ πειάηε κε βάζε 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ.   

ΚΑ3 Λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ ψζηε λα 
θζάζεηο ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ.    

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο 
ηπιίγκαηνο πεξκαλάλη γηα λα θηάζεηο ζηελ 
επηζπκεηή εκθάληζε.   

ΚΑ5 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο 
ινζηφλ – πεξκαλάλη πνπ απαηηνχληαη γηα λα 
επηηχρεηο ηελ επηζπκεηή εκθάληζε.    

ΚΑ6 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία θαη εμνπιηζκφ πνπ απαηηνχληαη γηα λα 
επηηχρεηο ηελ επηζπκεηή εκθάληζε.    

ΚΑ7 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο.   

ΚΑ8 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηε ινζηφλ 
πεξκαλάλη αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο.  

ΚΑ9 Λα παξαθνινπζείο κε αθξίβεηα ηελ εμέιημε ηεο 
πεξκαλάλη.  

ΚΑ10 Λα εμαζθαιίδεηο φηη ε ινζηφλ πεξκαλάλη έρεη 
απνκαθξπλζεί πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντφληνο 
ζηαζεξνπνίεζεο. 

ΚΑ11 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ην πξντφλ 
ζηαζεξνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ12 Λα απνκαθξχλεηο ην κπηθνπηί ρσξίο λα εκπνδίδεηο ην 
ζρεκαηηζκφ ηεο κπνχθιαο θαη λα μεπιέλεηο θαιά ηα 
καιιηά απφ ην πξντφλ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Παξάγνληεο  
 Καιιηά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί 

ηερληθέο/ρεκηθέο εξγαζίεο 
 Καιιηά πνπ έρνπλ ππνζηείο 

ηερληθέο/ρεκηθέο εξγαζίεο 
 Πγνπξά καιιηά 
 Ίζηα καιιηά 
 Απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
 θή καιιηψλ 
 Κήθνο θαη ππθλφηεηα καιιηψλ 
 Πρήκα/ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζψπνπ/θεθαιηνχ 
 Ρεζη επαηζζεζίαο 
 Διαζηηθφηεηα 
 Θαηάζηαζε καιιηψλ θαη 

ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο 
 
ΠΔ2 Σερληθέο ηπιίγκαηνο 
πεξκαλάλη  
 Θαηεπζπλφκελν ηχιηγκα 
 Αλαθαηεκέλν (brick) ηχιηγκα 
 Θιαζζηθφ ηχιηγκα 
 Ππηξάι ηχιηγκα 
 Ρχιηγκα κε δηπιφ κπηθνπηί 
 Θξεκαζηφ ηχιηγκα 
 
ΠΔ3 Λνζηφλ πεξκαλάλη 
 Νπδέηεξε 
 Αιθαιηθή 
 Όμηλε 
 
ΠΔ4 Δξγαιεία θαη εμνπιηζκφο 
 Σηέλα κε νπξά 
 Σηέλα κε αξαηά δφληηα 
 Γηάθνξα κεγέζε κπηθνπηί 
 Ξξνζηαηεπηηθά ραξηάθηα 
 Πθνπγγάξη 
 Κπνι 
 Απιηθαηέξ 
 Δμνπιηζκφο παξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ14 Σεκηθφ πεξκαλάλη θαη ρεκηθφ ίζησκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ14.1 Σεκηθφ πεξκαλάλη καιιηψλ 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
ΚΑ13 Λα εθαξκφδεηο ην θαηάιιειν καιαθηηθφ πξντφλ ή 

ζεξαπεία κεηά ηελ πεξκαλάλη αθνινπζψληαο ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ14 Λα δεκηνπξγείο κηα νινθιεξσκέλε εκθάληζε πξνο 
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε.  

ΚΑ15 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο. 

ΚΑ16 Λα εθαξκφδεηο ηα ηεζη επαηζζεζίαο πξηλ ηελ 
πεξκαλάλη. 

ΚΑ17 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

KΑ18 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ19 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5 Καηάιιειεο ζπκβνπιέο 
 Ρξφπνο ζπληήξεζεο πεξκαλάλη 
 Ξξντφληα styling θαη 

θηληξίζκαηνο 
 Πακπνπάλ θαη πξντφληα 

πεξηπνίεζεο 
 
ΠΔ6 Σεζη επαηζζεζίαο 
 Γηαπίζησζε βαζκνχ επαηζζεζίαο 

ηξίραο θαη δέξκαηνο αλ ε ηερληθή 
εξγαζία κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

 
ΠΔ7 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ14.1 Σεκηθφ πεξκαλάλη καιιηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε θαη θαζεκεξηλή ζπληήξεζε εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ   

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην ρεκηθφ πεξκαλάλη. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο ρεκηθψλ πεξκαλάλη.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πσο θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ρεκηθά πεξκαλάλη. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πσο θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη έληαζεο δηαζέζηκεο 
ινζηφλ γηα πεξκαλάλη. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνην κέγεζνο κπηθνπηί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αλάινγα κε ην επηζπκεηφ 
απνηέιεζκα.    

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ινζηφλ πεξκαλάλη ζηε δνκή ηεο ηξίραο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ζεξκνθξαζία ζηελ εμέιημε ηεο πεξκαλάλη. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ην πξντφλ ζηαζεξνπνίεζεο ζηε δνκή ηεο ηξίραο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο πφηε πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζεξαπείεο πξηλ θαη κεηά ηελ πεξκαλάλη. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 
πεξκαλάλη. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ PH ησλ καιιηψλ κεηά ηελ πεξκαλάλη 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο πσο θαη πφηε γίλεηαη ην ηεζη επαηζζεζίαο  

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία, 

ΑΓ17 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ14 Σεκηθφ πεξκαλάλη θαη ρεκηθφ ίζησκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ14.2 Σεκηθφ ίζησκα καιιηψλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο γηα ηελ επηζπκεηή εκθάληζε.   

ΚΑ2 Λα αμηνινγείο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην 
επηζπκεηφ απνηέιεζκα.    

ΚΑ3 Λα παξέρεηο ζαθείο πξνηάζεηο ζηνλ πειάηε κε βάζε 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ.   

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο 
ηζησηηθήο γηα λα θηάζεηο ζηελ επηζπκεηή εκθάληζε.   

ΚΑ5 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 
πξντφληα  ηζηψκαηνο καιιηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
λα επηηχρεηο ηελ επηζπκεηή εκθάληζε.    

ΚΑ6 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία θαη εμνπιηζκφ πνπ απαηηνχληαη γηα λα 
επηηχρεηο ηελ επηζπκεηή εκθάληζε.    

ΚΑ7 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο.   

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο πξνζηαηεπηηθή βάζε γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο επηδεξκίδαο.   

ΚΑ9 Λα εθαξκφδεηο ζηα καιιηά πξντφληα πξηλ ηελ ηζησηηθή, 
φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, αθνινπζψληαο ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.   

ΚΑ10 Λα εθαξκφδεηο ην πξντφλ ηζησηηθήο ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

ΚΑ11 Λα αμηνινγείο ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ ηζηψκαηνο ηεο 
ηξίραο πνπ έρεη επηηεπρζεί θάλνληαο ηεζη επζχηεηαο ζε 
ηνχθεο.  

ΚΑ12 Λα ιακβάλεηο άκεζα κέηξα φηαλ δηαπηζηψλνληαη 
πξνβιήκαηα. 

ΚΑ13 Λα δηαθφπηεηο ηελ εμέιημε ηεο ηζησηηθήο φηαλ 
επηηεπρζεί ν επηζπκεηφο βαζκφο επζχηεηαο.  

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Παξάγνληεο  
 Καιιηά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί 

ηερληθέο/ρεκηθέο εξγαζίεο 
 Καιιηά πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ηερληθέο/ρεκηθέο εξγαζίεο 
 Πγνπξά καιιηά 
 Ίζηα καιιηά 
 Απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
 θή καιιηψλ 
 Κήθνο θαη ππθλφηεηα καιιηψλ 
 Πρήκα/ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζψπνπ/θεθαιηνχ 
 Ρεζη επαζηζζεζίαο 
 Διαζηηθφηεηα 
 Θαηάζηαζε καιιηψλ θαη 

ηξηρσηνχ θεθαιήο  
 
ΠΔ2 Σερληθέο ηζησηηθήο  
 Καιιηά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί 

ηερληθέο/ρεκηθέο εξγαζίεο 
 Καιιηά πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ηερληθέο/ρεκηθέο εξγαζίεο 
 Δπαλάιεςε ηζησηηθή καιιηψλ 

ζηε ξίδα 
 
ΠΔ3 Πξντφληα ηζηψκαηνο 
καιιηψλ 
 Θξέκεο ηζηψκαηνο 
 Ινζηφλ ζεξαπείαο πξηλ θαη κεηά 

απφ ηελ ηζησηηθή 
 Δμνπδεηεξσηηθφ ζακπνπάλ 
 Θξέκα πξνζηαζίαο 
 
ΠΔ4 Δξγαιεία θαη εμνπιηζκφο 
 Ξηλέιν εθαξκνγήο πξντφληνο 
 Ξιαζηηθφ κπνι 
 Κεγάιε ρηέλα 
 Κπέξηα 
 Σαξηί πξνζηαηεπηηθφ γηα ηνλ 

απρέλα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ14 Σεκηθφ πεξκαλάλη θαη ρεκηθφ ίζησκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ14.2 Σεκηθφ ίζησκα καιιηψλ  

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
ΚΑ14 Λα ρξεζηκνπνηείο εηδηθφ εμνπδεηεξσηηθφ ζακπνπάλ 

πξνθεηκέλνπ λα αθαηξέζεηο απφ ηα καιιηά ηα ίρλε ηνπ 
πξντφληνο ηζησηηθήο.   

ΚΑ15 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ην πξντφλ 
ζηαζεξνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
θαηαζθεπαζηή.  

ΚΑ16 Λα εθαξκφδεηο ην θαηάιιειν καιαθηηθφ πξντφλ ή 
ζεξαπεία κεηά ηελ ηζησηηθή.  

ΚΑ17 Λα δεκηνπξγείο κηα νινθιεξσκέλε εκθάληζε πξνο 
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε.  

ΚΑ18 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο. 

ΚΑ19 Λα εθαξκφδεηο ηα ηεζη επαηζζεζίαο πξηλ ηελ 
ηζησηηθή. 

ΚΑ20 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

KΑ21 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ22 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5 Πξνβιήκαηα 
 Καιιηά πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

ιηγφηεξε ή ππεξβνιηθή ηζησηηθή 
 Δξεζηζκφο δέξκαηνο θαη 

ηξηρσηνχ θεθαιήο 
 Ππάζηκν 
 Μεζψξηαζκα 
 
ΠΔ6 Καηάιιειεο ζπκβνπιέο 
 Ρξφπνο ζπληήξεζεο καιιηψλ 
 Ξξντφληα styling θαη 

θηληξίζκαηνο 
 Πακπνπάλ θαη πξντφληα 

πεξηπνίεζεο 
 
ΠΔ7 Σεζη επαηζζεζίαο 
 
ΠΔ8 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ρξίρα 
 Γέξκα 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά /ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ9 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
 
ΠΔ10 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ14.2 Σεκηθφ ίζησκα καιιηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο ηζησηηθήο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πσο θαη πφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε θάζε ηερληθή ηζηψκαηνο μερσξηζηά. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πσο θαη πφηε γίλεηαη ηεζη επαηζζεζίαο.    

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο αλ ε ηερληθή εξγαζία κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε βάζε ηνπο παξάγνληεο θαη ην 
ηεζη επαηζζεζίαο.     

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πσο θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηάθνξνη ηχπνπ θαη έληαζεο θξέκεο 
(πξντφληα) ηζησηηθήο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ ρξφλνπ ζηελ εμέιημε ηεο ηζησηηθήο.    

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πσο δξνπλ ηα εμνπδεηεξσηηθά ζακπνπάλ ζηε δνκή ηεο ηξίραο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πσο αληηκεησπίδεηαη ν εξεζηζκφο ηνπ ηξηρσηνχ θεθαιήο θαηά ηε δηάξθεηα θαη 
κεηά ηελ ηζησηηθή.  

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηζησηηθήο.  

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηελ επίδξαζε ησλ πξντφλησλ ηζησηηθήο ζηε δνκή ηεο ηξίραο.  

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο πσο ε ζεξκφηεηα επεξεάδεη ηελ επηηπρία ηεο ηζησηηθήο.  

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ PH ηεο 
ηξίραο κεηά ηελ ηζησηηθή.  

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δίδνληαη κεηά ηελ επίζθεςε ζην θνκκσηήξην 

ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ17 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ18 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ15 Γπλαηθείν θφςηκν καιιηψλ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα θφςηκν καιιηψλ, ηελ επηινγή 
ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ηηο ηερληθέο ηνπ γπλαηθείνπ θνςίκαηνο καιιηψλ.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ15.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα θφςηκν καιιηψλ. 
 

ΚΟΣ15.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα θφςηκν καιιηψλ  
 

ΚΟΣ15.3 Ρερληθέο γπλαηθείνπ θνςίκαηνο καιιηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ15 Γπλαηθείν θφςηκν καιιηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ15.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θφςηκν καιιηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νδεγείο ηνλ πειάηε ζηε ζέζε εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα νδεγείο θαη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια 
έηζη ψζηε λα ληψζεη άλεηα.  

ΚΑ3 Λα πξνθπιάζζεηο ηα ξνχρα ηνπ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο. 

ΚΑ5 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηελ ηερληθή θνπξέκαηνο πνπ 
ζα εθαξκνζηεί. 

ΚΑ6 Λα εμεγείο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ζηνλ πειάηε. 

ΚΑ7 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Πξνθπιάμεηο  
 Κπέξηα θνπξέκαηνο 
 Ξεηζέηα 
 
ΠΔ2 Σερληθή θνπξέκαηνο 
 Θνπή ζε επζεία γξακκή  
 Ταιίδη πάλσ απφ ρηέλα 
 Μπξηζηηθή κεραλή πάλσ απφ 

ρηέλα 
 Διεχζεξε θνπή 
 Θνπή κε αξαίσζε 
 
ΠΔ3 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ4 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ15.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θφςηκν καιιηψλ 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πειάηε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία πξνθχιαμεο ησλ ξνχρσλ ηνπ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ15 Γπλαηθείν θφςηκν καιιηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ15.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα θφςηκν καιιηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηελ ηερληθή 
θνπξέκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ 
καιιηψλ. 

ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά είλαη θαζαξά 
(απνζηεηξσκέλα). 

ΚΑ4 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά βξίζθνληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία/πιηθά ζχκθσλα κε ηελ 
εξγνλνκία ηνπο γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ7 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δξγαιεία  
 Ταιίδη 
 Μπξηζηηθή κεραλή θαη ζχλεξγα 
 Μπξάθη 
 Ταιίδη αξαίσζεο 
 Σηέλα θνπξέκαηνο  
ΠΔ2 Τιηθά  
 Ρδει 
 Αθξφο 
 Ιαθ 
 Θεξί 
ΠΔ3 Σερληθέο θνπξέκαηνο 
 Θνπή ζε επζεία γξακκή  
 Ταιίδη πάλσ απφ ρηέλα 
 Μπξηζηηθή κεραλή πάλσ απφ 

ρηέλα 
 Διεχζεξε θνπή 
 Θνπή κε αξαίσζε 
ΠΔ4 Ιδηφηεηεο ησλ καιιηψλ 
 Βξεγκέλα 
 Πηεγλά 
 Πγνπξά 
 Ίζηα 
 θή ηξίραο 
 Κήθνο θαη ππθλφηεηα 
ΠΔ5 Καιή θαηάζηαζε 
 Έιεγρνο γηα θζαξκέλα ζχξκαηα  
 Εεκηέο 
 Διαηησκαηηθά πξντφληα 
  
ΠΔ6 Μέζνδνη εξγαζίαο  
 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 
 Ξξνδηαγξαθέο ππεξεζίαο 
 Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
ΠΔ7 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ15 Γπλαηθείν θφςηκν καιιηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ15.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα θφςηκν καιιηψλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ8 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ15.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα θφςηκν καιιηψλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε θάζε εξγαιείνπ/πιηθνχ μερσξηζηά 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην θαηάιιειν γηα λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ, έηζη ψζηε λα πξνεηνηκάζεηο ην 
θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο κεζφδνπο-ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο ησλ εξγαιείσλ/πιηθψλ γηα 
απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ15 Γπλαηθείν θφςηκν καιιηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ15.3 Ρερληθέο γπλαηθείνπ θνςίκαηνο καιιηψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο θνπξέκαηνο. 

ΚΑ2 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο γηα ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

ΚΑ3 Λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ ψζηε λα 
θηάζεηο ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ.     

ΚΑ4 Λα παξέρεηο ηηο ζσζηέο πξνηάζεηο ζην πειάηε κε βάζε 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ.     

ΚΑ5 Λα ζέηεηο θαη λα αθνινπζείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
φπνπ απαηηείηαη ψζηε λα πεηπραίλεηο ην επηζπκεηφ 
απνηέιεζκα.      

ΚΑ6 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα ηνπ θνπξέκαηνο.      

ΚΑ7 Λα δηαζηαπξψλεηο ην θνχξεκα ψζηε λα δηαζθαιίδεηο 
ηνλ απφιπην θαηακεξηζκφ ηζνξξνπίαο θαη βάξνπο.   

ΚΑ8 Λα δεκηνπξγείο έλα νινθιεξσκέλν θνχξεκα πξνο 
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε.  

ΚΑ9 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο κεηά ηελ 
επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΚΑ10 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

KΑ11 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ12 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Σερληθέο Κνπξέκαηνο 
 Θνπή ζε επζεία γξακκή  
 Ταιίδη πάλσ απφ ρηέλα 
 Μπξηζηηθή κεραλή πάλσ απφ 

ρηέλα 
 Διεχζεξε θνπή 
 Θνπή κε αξαίσζε 
ΠΔ2 Δπηζπκεηφ απνηέιεζκα  
 Δκθαλίζεηο θιαζζηθέο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηάζεηο ηεο 
κφδαο 

 Θνληφ ληεγθξαληέ 
 Καθξχ ληεγθξαληέ 
 Δληαίν κήθνο 
 Νκνηφκνξθν θηιάξηζκα 
 Αζχκκεηξν θαξέ 
ΠΔ3 Παξάγνληεο  
 Καιιηά βξεγκέλα 
 Καιιηά ζηεγλά 
 Καιιηά ζγνπξά 
 Καιιηά ίζηα 
 Απαηηήζεηο πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
 Ζιηθία πειάηε 
 θή ηξίραο 
 Κήθνο θαη ππθλφηεηα 
 Γξήγνξε αλάπηπμε ηξίραο 
 Φχηξεο 
 Σαξαθηεξηζηηθά/ζρήκα 

πξνζψπνπ/θεθαιηνχ 
ΠΔ4 Καηάιιειεο ζπκβνπιέο  
 Ξξνηεηλφκελνο ρξφλνο γηα ην 

επφκελν θνχξεκα 
 Ρξφπνο ζπληήξεζεο ηεο 

εκθάληζεο 
 Θαηάιιεια πξντφληα styling θαη 

θνξκαξίζκαηνο  
ΠΔ5 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ15 Γπλαηθείν θφςηκν καιιηψλ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ15.3 Ρερληθέο γπλαηθείνπ θνςίκαηνο καιιηψλ 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ15.3 Ρερληθέο γπλαηθείνπ θνςίκαηνο καιιηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο θνπξέκαηνο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πψο λα πεηπραίλεηο θιαζζηθέο θαη κνληέξλεο εκθαλίζεηο ρξεζηκνπνηψληαο 
ζπλδπαζκφ ηερληθψλ θνπξέκαηνο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα  ηνπ 
θνπξέκαηνο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο κηα κεγάιε πνηθηιία γπλαηθείσλ εκθαλίζεσλ θιαζζηθψλ θαη κνληέξλσλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ δηπινχ ειέγρνπ ζην θνχξεκα. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία εθαξκνγήο ηνπ ζσζηνχ βαζκνχ έληαζεο ηξαβήγκαηνο) ζηα καιιηά 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνπξέκαηνο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηελ επίδξαζε ηνπ θνπξέκαηνο αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο γσληέο ζην ηειηθφ 
απνηέιεζκα. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ πειάηε κεηά ηελ 
επίζθεςε ηνπ ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16 Γπλαηθείν ρηέληζκα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

 Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα ρηέληζκα, ηελ επηινγή ησλ 
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ηηο ηερληθέο ηνπ γπλαηθείνπ ρηελίζκαηνο πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ρηελίζκαηνο κε πιεμίδεο.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ16.1 Ξξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα ρηέληζκα. 
 

ΚΟΣ16.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα ρηέληζκα. 
 

ΚΟΣ16.3 Ρερληθέο γπλαηθείνπ ρηελίζκαηνο. 
 

ΚΟΣ16.4 Σηέληζκα κε πιεμίδεο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ16 Γπλαηθείν ρηέληζκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα ρηέληζκα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νδεγείο ηνλ πειάηε ζηε ζέζε εξγαζίαο.    

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 
ληψζεη άλεηα.     

ΚΑ3 Λα πξνθπιάζζεηο ηα ξνχρα ηνπ πειάηε.    

ΚΑ4 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο.    

ΚΑ5 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηελ ηερληθή ρηελίζκαηνο 
πνπ ζα εθαξκνζηεί.     

ΚΑ6 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο 
ηνπ.     

ΚΑ7 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Θέζε εξγαζίαο 
 Σψξνο ρηελίζκαηνο  
 Σψξνο ζηεγλψκαηνο 
 
ΠΔ2 Πξνθπιάμεηο  
 Κπέξηα ρηελίζκαηνο 
 Ξεηζέηα 
 
ΠΔ3 Σερληθή ρηελίζκαηνο 
 Φνξκάξηζκα 
 Θφηζνη 
 Πηέγλσκα κε αέξα 
 Πηέγλσκα κε ηα δάθηπια 
 Φπζηθφ ζηέγλσκα 
 Γεκηνπξγία θπκαηηζκνχ κε ηα 

δάθηπια (fingerwave) 
 Σξήζε εμνπιηζκνχ ζεξκφηεηαο 
 Θπκαηηζκφο 
 Ηζησηηθή 
 Παιηγγαξάθηα (pincurls) 
 
ΠΔ4 Μέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ5 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα ρηέληζκα 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πειάηε.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία πξνθχιαμεο ησλ ξνχρσλ ηνπ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνεηνηκαζίαο.   

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ16 Γπλαηθείν ρηέληζκα 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα ρηέληζκα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηελ ηερληθή 
ρηελίζκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ 
καιιηψλ. 

ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά είλαη θαζαξά 
(απνζηεηξσκέλα). 

ΚΑ4 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά βξίζθνληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία/πιηθά ζχκθσλα κε ηελ 
εξγνλνκία ηνπο γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ.   

ΚΑ7 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο 
ηνπ.     

ΚΑ8 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ9 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δξγαιεία  
 Ζιεθηξηθφ ζηεγλσηήξα καιιηψλ 
 Ξξέζεο Ηζησηηθήο 
 Ζιεθηξηθφ ςαιίδη 
 Φπζνχλα (diffuser) 
 Βνχξηζεο ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε 

θαη είδε 
 Θιάκεξ 
 Σηέλεο ζε δηαθνξεηηθά είδε 
ΠΔ2 Τιηθά  
 Ιαθ 
 Εειέ-θεξί 
 Πηιηθφλε 
 Θξέκα θνξκαξίζκαηνο 
 Έιαηα 
ΠΔ3 Σερληθέο ρηελίζκαηνο 
 Ίζησκα 
 Φπζηθφ ζηέγλσκα 
 Θαηζάξσκα 
 Φπζνχλα/diffuser 
ΠΔ4 Ιδηφηεηεο ησλ καιιηψλ 
 Βξεγκέλα 
 Πηεγλά 
 Πγνπξά 
 Ίζηα 
 θή ηξίραο 
 Κήθνο θαη ππθλφηεηα 
ΠΔ5 Καιή θαηάζηαζε 
 Έιεγρνο γηα θζαξκέλα ζχξκαηα  
 Εεκηέο 
 Διαηησκαηηθά πξντφληα 
ΠΔ6 Μέζνδνη εξγαζίαο  
 Ξξνεηνηκαζία πειάηε 
 Ξξνδηαγξαθέο ππεξεζίαο 
 Νδεγίεο θαηαζθεπαζηή 
ΠΔ7 Μέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 
 
 
 



129 
 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ16 Γπλαηθείν ρηέληζκα 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα ρηέληζκα 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ8 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
 



130 
 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γα ρηέληζκα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε θάζε εξγαιείνπ /πιηθνχ μερσξηζηά. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην θαηάιιειν γηα λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ, έηζη ψζηε λα πξνεηνηκάζεηο ην 
θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο κεζφδνπο-ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο ησλ εξγαιείσλ/πιηθψλ γηα 
απνθπγή αηπρεκάησλ.   

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ16 Γπλαηθείν ρηέληζκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16.3 Ρερληθέο γπλαηθείνπ ρηελίζκαηνο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο. 

ΚΑ2 Λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ ψζηε λα 
θηάζεηο ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ3 Λα παξέρεηο ζαθείο πξνηάζεηο ζηνλ πειάηε κε βάζε 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ4 Λα εμαζθαιίδεηο πψο ν ίδηνο, ν εξγαζηαθφο ρψξνο είλαη 
πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ.  

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο. 

ΚΑ6 Λα ζπλδπάδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηερληθέο 
ρηελίζκαηνο γηα λα επηηχρεηο ην επηζπκεηφ 
απνηέιεζκα. 

ΚΑ7 Λα ζπλδπάδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηερληθέο κε βάζε 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ8 Λα ζπλδπάδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηερληθέο styling θαη 
βξαδηλνχ ρηελίζκαηνο αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο. 

ΚΑ9 Λα εθαξκφδεηο ηερληθέο θξεπαξίζκαηνο θαη ηνπ 
αλάπνδνπ βνπξηζίζκαηνο θαηά ην ρηέληζκα. 

ΚΑ10 Λα εθαξκφδεηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ησλ δηαθνζκεηηθψλ ζε θφηζνπο. 

ΚΑ11 Λα δεκηνπξγείο έλα νινθιεξσκέλν ρηέληζκα πξνο 
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

ΚΑ12 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο κεηά ηελ 
επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΚΑ13 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Παξάγνληεο  
 Καιιηά βξεγκέλα 
 Καιιηά ζηεγλά 
 Καιιηά ζγνπξά 
 Καιιηά ίζηα 
 Πρήκα πξνζψπνπ/θεθαιήο 
 Ξπθλφηεηα ηξίραο 
 Κήθνο καιιηψλ 
 Δκθάληζε 
 Ξεξίζηαζε 
 Θνχξεκα 
 θή ηξίραο 
 Ζιηθία πειάηε 
 Δπάγγεικα 
 
ΠΔ2 Σερληθή ρηελίζκαηνο 
 Φνξκάξηζκα 
 Θφηζνη 
 Πηέγλσκα κε αέξα 
 Πηέγλσκα κε ηα δάθηπια 
 Φπζηθφ ζηέγλσκα 
 Γεκηνπξγία θπκαηηζκνχ κε ηα 

δάθηπια (fingerwave) 
 Σξήζε εμνπιηζκνχ ζεξκφηεηαο 
 Θπκαηηζκφο 
 Ηζησηηθή 
 Παιηγγαξάθηα (pincurls) 
 
ΠΔ3 Σερληθέο Styling θαη 
βξαδηλνχ 
 Θξεπάξηζκα 
 Αλάπνδν βνχξηζηζκα 
 Πηξηθηνί θφηζνη 
 Ξιεμνχδεο 
 Θνηζίδεο 
 Κπνχθιεο 
 Θπκαηηζκφο 
 Ρνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθψλ 
 
ΠΔ4 Σερληθέο θξεπαξίζκαηνο 
θαη αλάπνδνπ βνπξηζίζκαηνο  
 Γίλεη δηάξθεηα 
 Γίλεη ζρήκα 
 Δμαζθάιηζε ρηελίζκαηνο  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ16 Γπλαηθείν ρηέληζκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16.3 Ρερληθέο γπλαηθείνπ ρηελίζκαηνο 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
KΑ14 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 

απνθιίζεηο. 

ΚΑ15 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5 Γηαθνζκεηηθά 
 Σηέλεο 
 Θνξδέιεο 
 Θαξθίηζεο 
 Ινπινχδηα 
 Φηεξά 
 Σξπζφζθνλε 
 Έγρξσκα ζπξέη 
 Σάληξεο 
 Φνχληεο απφ ςεχηηθα καιιηά 
 
ΠΔ6 Καηάιιειεο πκβνπιέο 
 Ρξφπνο ζπληήξεζεο ηνπ 

ρηελίζκαηνο 
 Θαηάιιεια πξντφληα styling θαη 

θηληξίζκαηνο 
 Ξξνζδηνξηζκφο πξφζζεησλ 

ππεξεζηψλ 
 
ΠΔ7 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ8 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
 
ΠΔ9 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16.3 Ρερληθέο γπλαηθείνπ ρηελίζκαηνο 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο κηα πνηθηιία απφ θιαζζηθά θαη κνληέξλα γπλαηθεία ρηελίζκαηα. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην ρηέληζκα. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο ρηελίζκαηνο θαη styling. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο θπζηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ρηελίζκαηνο ζηελ ηξίρα. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ επίδξαζε ηεο πγξαζίαο ζηα καιιηά. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο ρηελίζκαηνο γηα θφηζνπο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξκφηεηαο ζηε ηξίρα θαη ην δέξκα. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο ζθνπνχο ηνπ θξεπαξίζκαηνο θαη ηνπ αλάπνδνπ βνπξηζίζκαηνο θαηά ην 
ρηέληζκα. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηαθνζκεηηθψλ ζε 
θφηζνπο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ζρεδηαζκνχ ησλ θφηζσλ/βξαδηλνχ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην 
ρηέληζκα. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο κεηά ηελ επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο πσο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ16 Γπλαηθείν ρηέληζκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16.4 Σηέληζκα κε πιεμίδεο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνλ πειάηε ψζηε λα θαηαλνείο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ.  

ΚΑ2 Λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ ψζηε λα 
θηάζεηο ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ.  

ΚΑ3 Λα εμαζθαιίδεηο φηη ν πειάηεο θαη ν εξγαζηαθφο ρψξνο 
είλαη πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ.  

ΚΑ4 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο.  

ΚΑ5 Λα ζπλδπάδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο κε 
πιεμίδεο.  

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο ηερληθέο κε πιεμίδεο κε βάζε ηνπο 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ.  

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο δηάθνξα δηαθνζκεηηθά ζηηο πιεμίδεο 
αλ θξηζνχλ αλαγθαία. 

ΚΑ8 Λα δεκηνπξγείο ην νινθιεξσκέλν ρηέληζκα κε πιεμίδεο 
πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

ΚΑ9 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο. 

ΚΑ10 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

KΑ11 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

 
ΚΑ12 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Παξάγνληεο 
 Καιιηά βξεγκέλα 
 Καιιηά ζηεγλά 
 Καιιηά ζγνπξά 
 Καιιηά ίζηα 
 Πρήκα πξνζψπνπ θεθαιήο 
 Ξπθλφηεηα ηξίραο 
 Κήθνο καιιηψλ 
 Δκθάληζε 
 Ξεξίζηαζε 
 Θνχξεκα 
 Διαζηηθφηεηα 
 θή ηξίραο 
 Ζιηθία πειάηε 
 Δπαηζζεζία δέξκαηνο 
ΠΔ2 Σερληθέο κε Πιεμίδεο 
 Ξάλσ ζην δέξκα 
 Καθξηά απφ ην δέξκα 
 Πε δηάθνξα κέξε ηνπ θεθαιηνχ 
ΠΔ3 Γηαθνζκεηηθά 
 Σηέλεο 
 Θνξδέιεο 
 Θαξθίηζεο 
 Ινπινχδηα 
 Φηεξά 
 Σξπζφζθνλε 
 Έγρξσκα ζπξέη 
 Σάληξεο 
 Φνχληεο απφ ςεχηηθα καιιηά 
ΠΔ4 Καηάιιειεο ζπκβνπιέο 
 Ρξφπνο ζπληήξεζεο ηεο 

εκθάληζεο 
 Θαηάιιεια πξντφληα styling θαη 

θηληξίζκαηνο 
ΠΔ5 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
ΠΔ6 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ16 Γπλαηθείν ρηέληζκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16.4 Σηέληζκα κε πιεμίδεο 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ16.4 Σηέληζκα κε πιεμίδεο 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο κε πιεμίδεο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο κηα πνηθηιία κε δηαθνξεηηθά είδε ρηελίζκαηνο κε πιεμίδεο.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαηά ην ρηέληζκα κε πιεμίδεο.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλέπεηεο ζηα καιιηά θαη ην δέξκα απφ ηα ρηελίζκαηα κε  πιεμίδεο φηαλ 
επαλαιακβάλνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ζσζηνχ βαζκνχ έληαζεο ηξαβήγκαηνο ζε ρηελίζκαηα κε πιεμίδεο γηα 
ηελ πξνζηαζία ηεο ηξίραο θαη ηνπ δέξκαηνο.  

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηαθνζκεηηθψλ 
πάλσ ζηηο πιεμίδεο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο κεηά ηελ επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ17 Σηέληζκα κε πξνεθηάζεηο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 
πιηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ην ρηέληζκα κε πξνεθηάζεηο καιιηψλ. 

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ17.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε. 
 
ΚΟΣ17.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή πιηθψλ θαη εξγαιείσλ. 
 
KOT17.3 Ξξνεθηάζεηο θαη πεξηπνίεζε καιιηψλ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ17 Σηέληζκα κε πξνεθηάζεηο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ17.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νδεγείο ηνλ πειάηε ζηε ζέζε εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 
ληψζεη άλεηα. 

ΚΑ3 Λα πξνθπιάζζεηο ηα ξνχρα ηνπ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο. 

ΚΑ5 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηηο ηερληθέο κε πξνεθηάζεηο 
ησλ καιιηψλ. 

ΚΑ6 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο 
ηνπ. 

ΚΑ7 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Θέζε εξγαζίαο 
 Σψξνο ρηελίζκαηνο  
 Σψξνο ζηεγλψκαηνο 
 
ΠΔ2 Πξνθπιάμεηο  
 Κπέξηα ρηελίζκαηνο 
 Ξεηζέηα 
 
ΠΔ3 Σερληθέο κε πξνεθηάζεηο 
καιιηψλ   
 Ξάλσ ζην δέξκα 
 Καθξηά απφ ην δέξκα 
 Πε δηάθνξα κέξε ηνπ θεθαιηνχ 
 
ΠΔ4 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ5 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ17.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πειάηε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία πξνθχιαμεο ησλ ξνχρσλ ηνπ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ17 Σηέληζκα κε πξνεθηάζεηο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ17.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηελ ηερληθή 
ρηελίζκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ 
καιιηψλ. 

ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά είλαη θαζαξά 
(απνζηεηξσκέλα). 

ΚΑ4 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά βξίζθνληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία/πιηθά ζχκθσλα κε ηελ 
εξγνλνκία ηνπο γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΚΑ6 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δξγαιεία  
 Σηέλεο  
 Ρζηκπηδάθηα 
 Φνπξθέηεο 
 Ιαζηηράθηα 
 Θιάκεξ 
 Γηαθνζκεηηθά 
 Πηεγλσηήξαο ζπγθφιιεζεο γηα 

πξνεθηάζεηο 
 Γηάθνξα είδε πξνεθηάζεσλ 
 
ΠΔ2 Τιηθά  
 Αθξφο 
 Ινζηφλ 
 Ιαθ 
 Θεξί 
 Εειέ 
 
ΠΔ3 Σερληθέο ρηελίζκαηνο 
 Ρερληθέο κε πξνεθηάζεηο πάλσ 

ζην δέξκα, καθξηά απφ ην δέξκα 
 Πε δηάθνξα κέξε ηεο θεθαιήο 
 
ΠΔ4 Ιδηφηεηεο ησλ καιιηψλ 
 Θνχξεκα 
 Ξπθλφηεηα ηξίραο 
 Κήθνο 
 Σξψκα 
 θή ηξίραο 
 Ίζηα 
 Πγνπξά 
 
ΠΔ5 Καιή θαηάζηαζε 
 Έιεγρνο γηα θζαξκέλα ζχξκαηα  
 Εεκηέο 
 Διαηησκαηηθά πξντφληα 
 
ΠΔ6 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ17 Σηέληζκα κε πξνεθηάζεηο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ17.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ17.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε θάζε εξγαιείνπ/πιηθνχ μερσξηζηά. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην θαηάιιειν γηα λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ, έηζη ψζηε λα πξνεηνηκάζεηο ην 
θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο κεζφδνπο-ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο ησλ εξγαιείσλ/πιηθψλ γηα 
απνθπγή αηπρεκάησλ.   

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

 



143 
 

 

Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ17 Σηέληζκα κε πξνεθηάζεηο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ17.3 Ξξνεθηάζεηο θαη πεξηπνίεζε καιιηψλ  
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνλ πειάηε ψζηε λα θαηαλνείο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ.  

ΚΑ2 Λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ ψζηε λα 
θηάζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ.  

ΚΑ3 Λα παξέρεηο ζαθείο πξνηάζεηο ζηνλ πειάηε κε βάζε 
ηνπο παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ.  

ΚΑ4 Λα εμαζθαιίδεηο πσο ν πειάηεο θαη εζχ καδί κε ηνλ 
εξγαζηαθφ ρψξν είλαη πξνεηνηκαζκέλα ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ.  

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνπ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο.  

ΚΑ6 Λα ζπλδπάδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο 
πξνεθηάζεηο.  

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο ηερληθέο πξνεθηάζεηο κε βάζε 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ8 Λα ηνπνζεηείο ηα είδε πξνεθηάζεσλ αλάινγα κε ηηο 
ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ. 

ΚΑ9 Λα δεκηνπξγείο έλα νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα πξνο 
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

ΚΑ10 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο κεηά ηελ 
επίζθεςε ζην θνκκσηήξην.  

ΚΑ11 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

KΑ12 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ13 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Παξάγνληεο 
 Πρήκα πξνζψπνπ 
 Πρήκα θεθαιήο 
 Ξξνθίι πξνζψπνπ 
 Σαξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ 
 Δκθάληζε 
 Ξεξίζηαζε 
 Θνχξεκα 
 Ξπθλφηεηα ηξίραο 
 Κήθνο καιιηψλ 
 Σξψκα καιιηψλ 
 θή ηξίραο 
 Ίζηα καιιηά 
 Πγνπξά καιιηά 
 Θαηάζηαζε δέξκαηνο 
 Ζιηθία Ξειάηε 
 Δπάγγεικα πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
ΠΔ2 Σερληθέο θαη ηξφπνη 
πξνεθηάζεηο  
 Ξάλσ ζην δέξκα 
 Καθξηά απφ ην δέξκα 
 Πε δηάθνξα κέξε ηνπ θεθαιηνχ 

κε ζηιηθφλε, θεξαηίλε 
ΠΔ3 Δίδε πξνεθηάζεσλ 
 Αιεζηλά καιιηά 
 Ππλζεηηθά καιιηά 
 Γηάθνξα είδε ηνπθψλ  
 Θνπξηίλεο κε θιηπο 
 Οαθηά 
 Ξνκπάξηα 
 Ξνζηίο 
ΠΔ4 Καηάιιειεο πκβνπιέο: 
 Ρξφπνο ζπληήξεζεο ησλ 

πξνεθηάζεσλ  
 Θαηάιιεια πξντφληα styling θαη 

θηληξίζκαηνο γηα πξνεθηάζεηο. 
ΠΔ5 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ17 Σηέληζκα κε πξνεθηάζεηο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ17.3 Ξξνεθηάζεηο θαη πεξηπνίεζε καιιηψλ  
 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ17.3 Ξξνεθηάζεηο θαη πεξηπνίεζε καιιηψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο πξνεθηάζεσλ.  

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο κηα πνηθηιία κε δηαθνξεηηθά είδε πξνεθηάζεσλ.   

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο πξνεθηάζεσλ καιιηψλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ δέξκαηνο θαη ηεο ηξίραο.   

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλέπεηεο ζηα καιιηά θαη ην δέξκα απφ ηηο πξνεθηάζεηο φηαλ 
επαλαιακβάλνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ην ζθνπφ πνπ ζέιεη ν πειάηεο ηηο πξνεθηάζεηο.   

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο απνθφιιεζεο ησλ πξνεθηάζεσλ γηα θάζε ηερληθή μερσξηζηά. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο κεηά ηελ επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο πσο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ18 Αλδξηθφ θνχξεκα 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα θνχξεκα, ηελ επηινγή ησλ 
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ θαη ηηο ηερληθέο ηνπ αλδξηθνχ θνπξέκαηνο.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ18.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θνχξεκα. 
 

ΚΟΣ18.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ. 
 

ΚΟΣ18.3 Ρερληθέο αλδξηθνχ θνπξέκαηνο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ18 Αλδξηθφ θνχξεκα 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ18.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θνχξεκα 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νδεγείο ηνλ πειάηε ζηε ζέζε εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 
ληψζεη άλεηα. 

ΚΑ3 Λα πξνθπιάζζεηο ηα ξνχρα ηνπ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο. 

ΚΑ5 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηελ ηερληθή θνπξέκαηνο πνπ 
ζα εθαξκνζηεί. 

ΚΑ6 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο 
ηνπ. 

ΚΑ7 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Θέζε εξγαζίαο 
 Σψξνο θνπξέκαηνο 
 
ΠΔ2 Πξνθπιάμεηο  
 Κπέξηα θνπξέκαηνο 
 Ξεηζέηα 
 
ΠΔ3 Σερληθή θνπξέκαηνο 
 Θνπή ζε επζεία γξακκή  
 Ταιίδη πάλσ απφ ρηέλα 
 Μπξηζηηθή κεραλή πάλσ απφ 

ρηέλα 
 Διεχζεξε θνπή 
 Θνπή κε αξαίσζε 
 
ΠΔ4 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ5 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ18.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θνχξεκα 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πειάηε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία πξνθχιαμεο ησλ ξνχρσλ ηνπ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνεηνηκαζίαο.   

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ18 Αλδξηθφ θνχξεκα 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ18.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηελ ηερληθή 
θνπξέκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη.   

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ 
καιιηψλ. 

ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά είλαη θαζαξά 
(απνζηεηξσκέλα).       

ΚΑ4 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά βξίζθνληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε.      

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία/πιηθά ζχκθσλα κε ηελ 
εξγνλνκία ηνπο γηα απνθπγή αηπρεκάησλ.    

ΚΑ6 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δξγαιεία 
 Ταιίδη 
 Μπξηζηηθή κεραλή θαη ζχλεξγα 
 Μπξάθη 
 Ταιίδη αξαίσζεο 
 Σηέλα θνπξέκαηνο 
ΠΔ2 Τιηθά  
 Ρδει 
 Αθξφο 
 Ιαθ 
 Θεξί 
ΠΔ3 Σερληθέο θνπξέκαηνο 
 Θνπή ζε επζεία γξακκή  
 Ταιίδη πάλσ απφ ρηέλα 
 Μπξηζηηθή κεραλή πάλσ απφ 

ρηέλα 
 Διεχζεξε θνπή 
 Θνπή κε αξαίσζε 
ΠΔ4 Ιδηφηεηεο ησλ καιιηψλ 
 Βξεγκέλα 
 Πηεγλά 
 Πγνπξά 
 Ίζηα 
 θή ηξίραο 
 Κήθνο θαη ππθλφηεηα 
ΠΔ5 Καιή θαηάζηαζε 
 Έιεγρνο γηα θζαξκέλα ζχξκαηα  
 Εεκηέο 
 Διαηησκαηηθά πξντφληα 
ΠΔ6 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ18.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε θάζε εξγαιείνπ/πιηθνχ μερσξηζηά. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία/πιηθά γηα λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ, έηζη ψζηε λα πξνεηνηκάζεηο ην 
θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο κεζφδνπο-ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο ησλ εξγαιείσλ/πιηθψλ γηα 
απνθπγή αηπρεκάησλ.   

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ18 Αλδξηθφ θνχξεκα  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ18.3 Ρερληθέο αλδξηθνχ θνπξέκαηνο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνλ πειάηε ψζηε λα θαηαλνείο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ. 

ΚΑ2 Λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ ψζηε λα 
θηάζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ3 Λα παξέρεηο ζαθείο πξνηάζεηο ζηνλ πειάηε κε βάζε 
ηνπο παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ. 

ΚΑ4 Λα εμαζθαιίδεηο φηη ν πειάηεο θαη ν εξγαζηαθφο ρψξνο 
είλαη πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα ηνπ θνπξέκαηνο. 

ΚΑ6 Λα ζπλδπάδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο 
θνπξέκαηνο. 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο ηερληθέο θνπξέκαηνο 
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο. 

ΚΑ8 Λα θάλεηο δηπιφ έιεγρν θνπξέκαηνο ψζηε λα 
πεηπραίλεη κε αθξίβεηα ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

ΚΑ9 Λα δεκηνπξγείο ηε γξακκή ηνπ ιαηκνχ ιακβάλνληαο 
ππφςε ηε θπζηθή θνξά ησλ καιιηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
ιαηκνχ. 

ΚΑ10 Λα δηαζηαπξψλεηο ην θνχξεκα ψζηε λα δηαζθαιίδεηο 
ηνλ απφιπην θαηακεξηζκφ ηζνξξνπίαο θαη βάξνπο. 

ΚΑ11 Λα απνκαθξχλεηο ηηο αλεπηζχκεηεο ηξίρεο, σζφηνπ λα 
εμαζθαιίδεηο ηελ άλεζε ηνπ πειάηε. 

ΚΑ12 Λα δεκηνπξγείο θαινζρεκαηηζκέλεο θαβνξίηεο πνπ 
ηαηξηάδνπλ κε ηελ επηζπκεηή εκθάληζε. 

ΚΑ13 Λα εθαξκφδεηο ζην θνχξεκα ηελ ηερληθή δηπινχ 
ειέγρνπ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Παξάγνληεο   
 Καιιηά ζηεγλά 
 Καιιηά ζγνπξά 
 Καιιηά ίζηα 
 Απαηηήζεηο πειάηε 
 θή ηξίραο 
 Κήθνο θαη ππθλφηεηα 
 Οπζκφο αλάπηπμεο ηξίραο 
 Σαξαθηεξηζηηθά/ζρήκα 

πξνζψπνπ/θεθαιηνχ 
 Ρξηρνθπία πξνζψπνπ 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
 Πρήκα ιαηκνχ 
 Φπζηθή θνξά ηξίραο 
 Αλδξηθή θαιάθξα 
ΠΔ2 Σερληθέο Κνπξέκαηνο 
 Φηιάξηζκα 
 Θνπή ζε επζεία γξακκή 
 Ταιίδηα πάλσ απφ ρηέλεο 
 Σξήζε μπξηζηηθήο κεραλήο 
 Αξαίσζε καιιηψλ 
 Σξήζε μπξαθηνχ θνπξέκαηνο 
 Διεχζεξν ρέξη 
ΠΔ3 Γηπιφο έιεγρνο 
θνπξέκαηνο  
 Πσζηή ηζνξξνπία 
 Αθξίβεηα ζηε γξακκή-νδεγφ ηνπ 

θνπξέκαηνο 
 Ίζε θαηαλνκή βάξνπο 
 Δπηζπκεηφ ζρήκα 
ΠΔ4 Γξακκή ηνπ ιαηκνχ  
 Ρεηξάγσλν 
 Πηξνγγπιφ 
 Πηελφ πξνο ηα θάησ 
ΠΔ5 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ18 ΑΛΓΟΗΘΝ ΘΝΟΔΚΑ  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ18.3 Ρερληθέο αλδξηθνχ θνπξέκαηνο (Ππλέρεηα) 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 

ΚΑ14 Λα δεκηνπξγείο έλα νινθιεξσκέλν θνχξεκα πξνο 
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

ΚΑ15 Λα δίλεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο κεηά ηελ επίζθεςε 
ζην θνκκσηήξην. 

ΚΑ16 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

KΑ17 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ18 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ6 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε  
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ18.3 Ρερληθέο αλδξηθνχ θνπξέκαηνο 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο θνπξέκαηνο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πσο λα πεηπραίλεηο θιαζζηθέο θαη κνληέξλεο εκθαλίζεηο ρξεζηκνπνηψληαο 
ζπλδπαζκφ ηερληθψλ θνπξέκαηνο.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα  ηνπ 
θνπξέκαηνο.  

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ δηπινχ ειέγρνπ ζην θνχξεκα.     

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν δηαζθάιηζεο ίζνπ κήθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο θαβνξίηαο.  

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία εθαξκνγήο ηνπ ζσζηνχ βαζκνχ έληαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
θνπξέκαηνο.   

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ θνπξέκαηνο κε βάζε ηε θπζηθή θνξά ηεο ηξίραο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ην απνηέιεζκα πνπ δεκηνπξγνχλ ζηα καιιηά νη δηαθνξεηηθέο ζθάιεο ηεο 
μπξηζηηθήο κεραλήο.  

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηηο γλσζηέο αηηίεο ηεο αλδξηθήο θαιάθξαο.   

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηα ηππηθά ζπκπηψκαηα αλδξηθήο θαιάθξαο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δίλνληαη κεηά ηελ επίζθεςε ζην θνκκσηήξην.  

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ19 Θνχξεκα γηα ην κνχζη 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα θνχξεκα γηα ην κνχζη, ηελ 
επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ θαη ηηο ηερληθέο ηνπ θνπξέκαηνο γηα ην κνχζη.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ19.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θνχξεκα γηα ην κνχζη. 

ΚΟΣ19.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. 

ΚΟΣ19.3 Ρερληθέο θνπξέκαηνο γηα ην κνχζη. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ19 Θνχξεκα γηα ην κνχζη 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ19.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θνχξεκα γηα ην κνχζη  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νδεγείο θαη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια 
έηζη ψζηε λα ληψζεη άλεηα.     

ΚΑ2 Λα πξνθπιάζζεηο ηα ξνχρα ηνπ πειάηε.    

ΚΑ3 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο.    

ΚΑ4 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηελ ηερληθή θνπξέκαηνο γηα 
ην κνχζη πνπ ζα εθαξκνζηεί.     

ΚΑ5 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο 
ηνπ.     

ΚΑ6 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Πξνθπιάμεηο  
 Κπέξηα θνπξέκαηνο 
 Ξεηζέηα 
 
ΠΔ2 Σερληθή θνπξέκαηνο γηα 
κνχζη 
 Ταιίδη πάλσ απφ ρηέλα 
 Μπξηζηηθή κεραλή πάλσ απφ 

ρηέλα 
 Θιίπεξ θαη δηαβαζκίζεηο 
 Διεχζεξν ρέξη 
 
ΠΔ3 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ19.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα θνχξεκα γηα ην κνχζη 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πειάηε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία πξνθχιαμεο ησλ ξνχρσλ ηνπ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ19 Θνχξεκα γηα ην κνχζη 

 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ19.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία αλάινγα κε ηελ ηερληθή θνπξέκαηνο γηα 
ην κνχζη πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία αλάινγα κε ηελ ηξηρνθπία πξνζψπνπ. 

ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία είλαη θαζαξά 
(απνζηεηξσκέλα). 

ΚΑ4 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία βξίζθνληαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία ζχκθσλα κε ηελ 
εξγνλνκία γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΚΑ6 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δξγαιεία  
 Ταιίδηα 
 Μπξηζηηθή κεραλή 
 Πθάιεο μπξηζηηθήο κεραλήο 
 Μπξάθη 
 Σηέλα θνπξέκαηνο  
 
ΠΔ2 Σερληθέο θνπξέκαηνο 
 Ταιίδη πάλσ απφ ρηέλα 
 Μπξηζηηθή κεραλή πάλσ απφ 

ρηέλα 
 Θιίπεξ θαη δηαβαζκίζεηο 
 Διεχζεξν ρέξη 
 
ΠΔ3 Σξηρνθπία πξνζψπνπ  
 Γέληα ζε νιφθιεξν ην πξφζσπν 
 Κνχζη ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ 

πξνζψπνπ 
 Κνπζηάθη 
 
ΠΔ4 Καιή θαηάζηαζε 
 Έιεγρνο γηα θζαξκέλα ζχξκαηα  
 Εεκηέο 
 Διαηησκαηηθά πξντφληα 
 
ΠΔ5 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ19.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ  

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε θάζε εξγαιείνπ μερσξηζηά. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ηεο ηξίραο ζην πξφζσπν, έηζη ψζηε λα 
πξνεηνηκάζεηο ην θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο κεζφδνπο-ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο ησλ εξγαιείσλ/πιηθψλ γηα 
απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ19 Θνχξεκα γηα ην κνχζη 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ19.3 Ρερληθέο θνπξέκαηνο γηα ην κνχζη 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνλ πειάηε ψζηε λα θαηαλνείο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ. 

ΚΑ2 Λα εμεηάδεηο ηελ πθηζηάκελε ηξηρνθπΐα 
πξνζψπνπ  ηνπ πειάηε θαη ηηο ηδηφηεηεο ηεο λα 
θηάζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ.  

ΚΑ3 Λα παξέρεηο ζαθείο πξνηάζεηο ζηνλ πειάηε κε βάζε 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ.  

ΚΑ4 Λα εμαζθαιίδεηο πσο ν ίδηνο ν πειάηεο θαη ν 
εξγαζηαθφο ρψξνο είλαη πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θνκκσηεξίνπ.  

ΚΑ5 Λα πξνεηνηκάδεηο ην ηξηρσηφ ηεο πεξηνρήο ηνπ 
πειάηε πξηλ ηελ πεξηπνίεζε. 

ΚΑ6 Λα αθνινπζείο κε αθξίβεηα γξακκέο - νδεγνχο 
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεηο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο ηερληθέο θνπξέκαηνο 
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο. 

ΚΑ8 Λα ειέγρεηο ηαθηηθά ην θνχξεκα ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηο ηελ αθξηβή θαηαλνκή ηζνξξνπίαο 
βάξνπο θαη ζρήκαηνο. 

ΚΑ9 Λα απνκαθξχλεηο ηηο αλεπηζχκεηεο ηξίρεο εθηφο ηνπ 
επηζπκεηνχ ζρήκαηνο. 

ΚΑ10 Λα δεκηνπξγείο έλα νινθιεξσκέλν θνχξεκα πξνο 
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

ΚΑ11 Λα εθαξκφδεηο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο πνπ 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
θνπξέκαηνο. 

ΚΑ12 Λα δίλεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο. 

ΚΑ13 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δπηζπκεηέο εκθαλίζεηο  
 Δκθαλίζεηο θιαζζηθέο ή ζχκθσλα 

κε ηηο ηάζεηο ηεο κφδαο 
ΠΔ2 Σξηρνθπΐα πξνζψπνπ   
 Γέληα (ζε νιφθιεξν ην πξφζσπν) 
 Κνχζη (ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ 

πξνζψπνπ) 
 Κνπζηάθη 
ΠΔ3 Παξάγνληεο  
 Απαηηήζεηο πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
 Ξηζαλνί εξεζηζκνί 
 Ξπθλφηεηα ηξηρψλ 
 Οπζκφο αλάπηπμεο ηξίραο 
 Σαξαθηεξηζηηθά/ζρήκα πξνζψπνπ/ 

θεθαιηνχ 
 Πηπι θαη γξακκή καιιηψλ 
 Ζιηθία πειάηε  
ΠΔ4 Σερληθέο Κνπξέκαηνο 
 Ταιίδη πάλσ απφ ρηέλα 
 Μπξηζηηθή κεραλή πάλσ απφ ρηέλα 
 Θιίπεξ θαη δηαβαζκίζεηο 
 Διεχζεξν ρέξη 
ΠΔ5 Πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο 
 Σεηξηζκφο ςαιηδηνχ 
 Σεηξηζκφο ιεπίδαο 
 Σεηξηζκφο ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 
 Ξξνζηαζία απφ κνιχλζεηο 
 Ξξνζηαζία απφ ηηο θνκκέλεο ηξίρεο 
 Πηάζε ζψκαηνο 
 Θίλδπλνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θνπξέκαηνο 
 Απνκάθξπλζε αηρκεξψλ 

αληηθεηκέλσλ 
 Γηαδηθαζίεο πξψησλ βνεζεηψλ  
ΠΔ6 Καηάιιειεο ζπκβνπιέο  
 Ξξνηεηλφκελνο ελδηάκεζνο ρξφλνο 

κεζνιάβεζεο κεηαμχ θνπξεκάησλ 
 Ρξφπνο ζπληήξεζεο ηεο 

εκθάληζεο 
 Πεκαζία ηαθηηθνχ μπξίζκαηνο ηεο 

επηδεξκίδαο εθηφο ηεο πεξηνρήο 
πεξηπνίεζεο ησλ ηξηρψλ ηνπ 
πξνζψπνπ  
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ19 Θνχξεκα γηα ην κνχζη 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ19.3 Ρερληθέο θνπξέκαηνο γηα ην κνχζη 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο γηα 

θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ19.3 Ρερληθέο θνπξέκαηνο γηα ην κνχζη 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο πσο λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο θνπξέκαηνο  γηα ην κνχζη 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο κηα κεγάιε πνηθηιία απφ θιαζζηθά θαη ζχγρξνλα ζρήκαηα θαη εκθαλίζεηο γηα ηηο 
ηξίρεο ηνπ πξνζψπνπ.    

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα  ηνπ 
θνπξέκαηνο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πσο λα πεηπραίλεηο θιαζζηθέο θαη κνληέξλεο εκθαλίζεηο γηα ηηο ηξίρεο ηνπ 
πξνζψπνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκφ ηερληθψλ θνπξέκαηνο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηα απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ιεπίδεο, μπξάθηα θαη 
ζθάιεο ηηο μπξηζηηθήο  κεραλήο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ πξνζεθηηθνχ ειέγρνπ ηνπ θνπξέκαηνο.   

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνλ πηζαλφ θίλδπλν αλάπηπμεο ηξίραο κε θνξά κέζα ζην δέξκα. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο – νδεγνί πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηε 
δεκηνπξγία κηαο λέαο εκθάληζεο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηξφπνπο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ην 
θνχξεκα ηξηρψλ ζην πξφζσπν.   

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην θνχξεκα 
ηξηρψλ ζην πξφζσπν. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δίλνληαη κεηά ηελ επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ20 Μχξηζκα θαη καζάδ πξνζψπνπ 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα μχξηζκα θαη καζάδ πξνζψπνπ, 
ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ θαη ηηο ηερληθέο μπξίζκαηνο θαη καζάδ 
πξνζψπνπ.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ20.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα μχξηζκα θαη καζάδ πξνζψπνπ. 
 

ΚΟΣ20.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ . 
 

ΚΟΣ20.3 Ρερληθέο μπξίζκαηνο πξνζψπνπ. 
 

ΚΟΣ20.4 Ρερληθέο καζάδ πξνζψπνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ20 Μχξηζκα θαη καζάδ πξνζψπνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ20.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα μχξηζκα θαη καζάδ πξφζσπνπ  

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νδεγείο ηνλ πειάηε ζηε ζέζε εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 
ληψζεη άλεηα. 

ΚΑ3 Λα πξνθπιάζζεηο ηα ξνχρα ηνπ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο. 

ΚΑ5 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηελ ηερληθή 
μπξίζκαηνο/καζάδ πνπ ζα εθαξκνζηεί. 

ΚΑ6 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο 
ηνπ. 

ΚΑ7 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Θέζε εξγαζίαο 
 Σψξνο μπξίζκαηνο 
 
ΠΔ2 Πξνθπιάμεηο  
 Κπέξηα μπξίζκαηνο 
 Ξεηζέηα μπξίζκαηνο 
 
ΠΔ3 Σερληθή μπξίζκαηνο 
 Ρέλησκα ηνπ δέξκαηνο 
 Μχξηζκα ζχκθσλα κε ηε θνξά 

ηεο ηξίραο 
 Θφληξα μχξηζκα 
 
ΠΔ4 Σερληθέο καζάδ 
 Κε καιάμεηο 
 Κε ειαθξά ρηππήκαηα 
 Κε δνλήζεηο 
 
ΠΔ5 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ6 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ20.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα μχξηζκα θαη καζάδ πξφζσπνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πειάηε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία πξνθχιαμεο ησλ ξνχρσλ ηνπ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνχο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο πσο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ20 Μχξηζκα θαη καζάδ πξνζψπνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ20.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηελ ηερληθή μπξίζκαηνο 
πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επηδξνχλ. 

ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά είλαη θαζαξά 
(απνζηεηξσκέλα). 

ΚΑ4 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά βξίζθνληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία/πιηθά ζχκθσλα κε ηελ 
εξγνλνκία ηνπο γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΚΑ6 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ7 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δξγαιεία-Τιηθά  
 Μπξηζηηθή κεραλή 
 Μπξάθηα 
 Ξηλέια ζαπνπλάδαο 
 Πθνπγγάξηα 
 Δπάιεηπηξν 
 
ΠΔ2 Σερληθέο μπξίζκαηνο 
 Ρέλησκα ηνπ δέξκαηνο 
 Μχξηζκα ζχκθσλα κε ηελ θνξά 

ηεο ηξίραο 
 Θφληξα μχξηζκα 
 
ΠΔ3 Παξάγνληεο 
 Ξηζαλέο κνιχλζεηο θαη 

επηκνιχλζεηο 
 Οπζκφο αλάπηπμεο ηξίραο 
 Θαηάζηαζε δέξκαηνο 
 Δπηζπκίεο πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
 Πρήκα/ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζψπνπ/θεθαιηνχ 
 
ΠΔ4 Καιή θαηάζηαζε 
 Έιεγρνο γηα θζαξκέλα ζχξκαηα  
 Εεκηέο 
 Διαηησκαηηθά πξντφληα 
 
ΠΔ5 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ6 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ20.2 Ξξνεηνηκαζία θαη επηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε θάζε εξγαιείνπ/πιηθνχ μερσξηζηά. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην θαηάιιειν γηα λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ηεο ηξίραο ζην πξφζσπν, έηζη ψζηε λα 
πξνεηνηκάζεηο ην θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο κεζφδνπο-ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο ησλ εξγαιείσλ/πιηθψλ γηα 
απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ20 Μχξηζκα θαη καζάδ πξνζψπνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ20.3 Ρερληθέο μπξίζκαηνο πξνζψπνπ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο 
ηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα ην μχξηζκα. 

ΚΑ2 Λα ζπκβνπιεχεηο θαη λα θαζνδεγείο ηνλ πειάηε κε 
βάζε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ3 Λα εμαζθαιίδεηο πσο ν ίδηνο ν πειάηεο θαη ν 
εξγαζηαθφο ρψξνο είλαη πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα εθαξκφδεηο ηηο ηερληθέο 
μπξίζκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο 
πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ5 Λα εθαξκφδεηο πξντφληα γηα ζαπνπλάδα 
ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο αθξνπνίεζεο γηα 
νκνηφκνξθε θάιπςε κε βάζε ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επηδξνχλ. 

ΚΑ6 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηλνχξγηεο θαη απνζηεηξσκέλεο 
ιεπίδεο μπξίζκαηνο γηα θάζε πειάηε μερσξηζηά. 

ΚΑ7 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο. 

ΚΑ8 Λα ρξεζηκνπνηείο θξχεο θαη δεζηέο πεηζέηεο 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 

ΚΑ9 Λα ιακβάλεηο άκεζα ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 
επίιπζε φπνησλ πξνβιεκάησλ πξνθχπηνπλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο. 

ΚΑ10 Λα εμαζθαιίδεηο φηη ην δέξκα έρεη θαζαξηζηεί απφ ηε 
ζαπνπλάδα κεηά ην μχξηζκα. 

ΚΑ11 Λα εμαζθαιίδεηο φηη έρεη απνκαθξπλζεί απφ ην δέξκα 
ε πεξίζζηα πγξαζία θαη λα εθαξκφδεηο ηα απαξαίηεηα 
πξντφληα κεηά ην μχξηζκα. 

ΚΑ12 Λα βεβαηψλεζαη φηη ν πειάηε είλαη ηθαλνπνηεκέλνο 
απφ ην μχξηζκα. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Ξχξηζκα 
 Πε φιν ην πξφζσπν 
 Ξεξίγξακκα ζηα γέληα 
 Πην κνπζηάθη 
 
ΠΔ2 Παξάγνληεο 
 Ξηζαλέο κνιχλζεηο θαη 

επηκνιχλζεηο 
 Οπζκφο αλάπηπμεο ηξίραο 
 Αληίμνεο ζπλζήθεο δέξκαηνο 
 Δπηζπκίεο πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
 Πρήκα/ραξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ/ 

θεθαιηνχ 
 
ΠΔ3 Σερληθή μπξίζκαηνο 
 Ρέλησκα ηνπ δέξκαηνο 
 Μχξηζκα ζχκθσλα κε ηελ θνξά 

ηεο ηξίραο 
 Θφληξα μχξηζκα 
 
ΠΔ4 Σερληθή αθξνπνίεζεο  
 Ζ δεκηνπξγία ζαπνπλάδαο 

μπξίζκαηνο 
 Δθαξκνγή κε πηλέιν 
 Δθαξκνγή κε καζάδ 
 
ΠΔ5 Πξνβιήκαηα  
 Ξνιχ βαζχ μχξηζκα 
 Ρξαπκαηηζκφο ζην δέξκα ηνπ 

πειάηε 
 Ρξαπκαηηζκφο ππαιιήινπ 
 
ΠΔ6 Καηάιιειεο ζπκβνπιέο  
 Δίδε πξντφλησλ μπξίζκαηνο 

θαηάιιεια γηα νηθηαθή ρξήζε 
 Ξξνηεηλφκελνο ελδηάκεζνο ρξφλνο 

κεζνιάβεζεο κεηαμχ ησλ 
μπξηζκάησλ 

 Ρξφπνο αληηκεηψπηζεο ηξηρψλ κε 
εζσηεξηθή θνξά αλάπηπμεο κέζα 
ζην δέξκα 

 Ξξνζδηνξηζκφο επηπιένλ 
ππεξεζηψλ 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ20 Μχξηζκα θαη καζάδ πξνζψπνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ20.3 Ρερληθέο μπξίζκαηνο πξνζψπνπ  
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
ΚΑ13 Λα απνκαθξχλεηο ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο ιεπίδεο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ θαη 
ηεο λνκνζεζίαο. 

ΚΑ14 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο. 

ΚΑ15 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά 
πνπ ρξεζηκνπνηείο. 

KΑ16 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο 
ηπρφλ απνθιίζεηο. 

ΚΑ17 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ7 Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ8 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
 
 ΠΔ9 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο γηα 

θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ20.3 Ρερληθέο μπξίζκαηνο πξνζψπνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ μπξίζκαηνο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο απνθπγήο πηζαλήο κφιπλζεο θαη επηκφιπλζεο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πφηε δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη μχξηζκα. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ζηαζεξήο θαη απνζηεηξσκέλεο ιεπίδαο μπξίζκαηνο γηα θάζε 
πειάηε μερσξηζηά. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα κεηψλεηαη ην κήθνο ζηα γέληα πξηλ απφ 
ην μχξηζκα. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε δεζηή πεηζέηα ζηελ ηξίρα θαη ζηελ επηδεξκίδα πξηλ απφ 
ην μχξηζκα. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε θξχα πεηζέηα ζηελ ηξίρα θαη ζηελ επηδεξκίδα κεηά απφ 
ην μχξηζκα. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο γηαηί δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θξχεο πεηζέηεο ζην πξφζσπν φηαλ ζα 
αθνινπζήζεη ζεξαπεία καζάδ. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηε ηερληθή ηεο δεκηνπξγίαο ζαπνπλάδαο μπξίζκαηνο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε πξντφλησλ γηα ζαπνπλάδα μπξίζκαηνο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο μπξίζκαηνο.    

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο γηαηί ην δέξκα ρξεηάδεηαη λα ηεληψλεηαη θαηά ην μχξηζκα. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ην μχξηζκα θαζψο θαη ηξφπνπο 
αληηκεηψπηζεο ηνπο. 

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ αλάπηπμε ηξίραο κε εζσηεξηθή θνξά κέζα ζην δέξκα. 

ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δίλνληαη κεηά ηελ επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  
πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ17 Λα γλσξίδεηο πσο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ18 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ19 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ20 Μχξηζκα θαη καζάδ πξνζψπνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ20.4 Ρερληθέο καζάδ πξνζψπνπ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο 
ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία καζάδ 
ζην πξφζσπν. 

ΚΑ2 Λα παξέρεηο ζαθείο πξνηάζεηο γηα καζάδ πξνζψπνπ 
ζηνλ πειάηε κε βάζε ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επηδξνχλ ζην δέξκα. 

ΚΑ3 Λα εμαζθαιίδεηο πσο ν ίδηνο, ν πειάηεο θαη ν 
εξγαζηαθφο ρψξνο είλαη πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ4 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο πξντφληα κε βάζε 
ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ πειάηε. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ην εαπηφ ζνπ θαη ηνπ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζάδ. 

ΚΑ6 Λα θαζαξίδεηο ην δέξκα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
καζάδ. 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαηάιιειεο ηερληθέο θαζαξίζκαηνο 
δέξκαηνο φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

ΚΑ8 Λα δεκηνπξγείο ηελ απαξαίηεηε ιηπαξφηεηα ζην 
δέξκα εθαξκφδνληαο ηα θαηάιιεια έιαηα/θξέκεο. 

ΚΑ9 Λα ρξεζηκνπνηείο δεζηέο θαη θξχεο πεηζέηεο 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ 
άλεζε ηνπ πειάηε. 

ΚΑ10 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα πξνζαξκφδεηο ηηο ηερληθέο 
καζάδ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επηδξνχλ. 

ΚΑ11 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια πξντφληα αλάινγα 
κε ηνλ ηχπν δέξκαηνο. 

ΚΑ12 Λα ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια θαη άκεζα κέηξα ζε θάζε 
πεξίπησζε αληίδξαζεο θαη παξελεξγεηψλ θαηά ηελ 
ζεξαπεία καζάδ. 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Παξάγνληεο 
 Ρχπνη δέξκαηνο 
 Αλσκαιίεο δέξκαηνο 
 Αζπλήζηζηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζψπνπ 
 
ΠΔ2 Σερληθέο καζάδ 
 Κε καιάμεηο 
 Κε ειαθξά ρηππήκαηα 
 Κε δνλήζεηο 
 
ΠΔ3 Πξντφληα 
 Θαζαξηζκνχ 
 Ρφλσζεο 
 Δλπδάησζεο 
 Απνιέπηζεο 
 
ΠΔ4 Καηάιιειεο πκβνπιέο 
 Ρχπνη πξντφλησλ πεξηπνίεζεο 

θαηάιιεινη γηα νηθηαθή ρξήζε 
 Ρε ζεκαζία ηνπ ηαθηηθνχ 

θαζαξηζκνχ θαη ηφλσζεο ηεο 
επηδεξκίδαο 

 
ΠΔ5 Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
 
ΠΔ6 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο γηα 

θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ20 Μχξηζκα θαη καζάδ πξνζψπνπ 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ20.4 Ρερληθέο καζάδ πξνζψπνπ  
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
ΚΑ13 Λα εμαζθαιίδεηο φηη ην δέξκα είλαη θαζαξφ, έρεη 

ηνλσζεί θαη ελπδαησζεί κεηά ην καζάδ πξνζψπνπ. 

ΚΑ14 Λα νινθιεξψλεηο ην καζάδ πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ 
πειάηε. 

ΚΑ15 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο κεηά ηελ 
επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΚΑ16 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ17 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ20.4 Ρερληθέο καζάδ πξνζψπνπ 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο επηδξάζεηο θαη ηα νθέιε ηνπ καζάδ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζψπνπ γηα ην καζάδ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα πξντφληα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 
δέξκαηνο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηερληθέο ηνπ καζάδ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην καζάδ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηχπνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ δέξκαηνο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην 
καζάδ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ιηπαξφηεηαο ζηε επηδεξκίδα. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο επηδεξκίδαο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηε δξάζε ησλ πξντφλησλ ηφλσζεο ζηε επηδεξκίδα. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δέξκαηνο. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηε ζέζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ.  

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηα νλφκαηα θαη ηηο ζέζεηο ησλ νζηψλ ηνπ πξνζψπνπ. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο πσο νη θπζηθνί παξάγνληεο θαη ν ηξφπνο δσήο επεξεάδνπλ ηε θαηάζηαζε ηνπ 
δέξκαηνο. 

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηνπ ιφγνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο δεζηψλ θαη θξχσλ πεηζεηψλ ζηελ 
επηδεξκίδα. 

ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ην ηξφπν επαλφξζσζεο θαη αληηκεηψπηζεο αληηδξάζεσλ πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ ζην καζάδ. 

ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δίλνληαη κεηά ην καζάδ. 

ΑΓ17 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηελ 
εξγαζία  πνπ ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ18 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ19 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ21 Ξξνψζεζε πξφζζεησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή πξφζζεησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 
ζην πειάηε.    
 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ21.1 Ξξνβνιή θαη πξνψζεζε πξφζζεησλ πξντφλησλ ζηνλ πειάηε ζχκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο ηνπ. 

 

ΚΟΣ21.2 Ξξνβνιή θαη πξνψζεζε πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε γηα ηθαλνπνίεζε 
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ21 Ξξνψζεζε πξφζζεησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ21.1 Ξξνβνιή θαη πξνψζεζε πξφζζεησλ πξντφλησλ ζηνλ πειάηε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο ηα πξφζζεηα πξντφληα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην θνκκσηήξην. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ηα πξφζζεηα πξντφληα ζε ζέζε πξνβνιήο 
πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ε απήρεζε ηνπο κεγαιχηεξε. 

ΚΑ3 Λα πξνεηνηκάδεηο ηε ζέζε πξνβνιήο θαηάιιεια. 

ΚΑ4 Λα πξνβάιεηο ηα πξντφληα πξνζεθηηθά θαη κε αζθάιεηα. 

ΚΑ5 Λα βάδεηο επθξηλείο θαη ζσζηέο εηηθέηεο ζηα πξντφληα ηεο 
πξνβνιήο ηεξψληαο φιεο ηηο λνκηθέο πξνυπνζέζεηο. 

ΚΑ6 Λα θξνληίδεηο ηε ζέζε πξνβνιήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ πξνβνιήο. 

ΚΑ7 Λα δηαπηζηψλεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

ΚΑ8 Λα ζπζηήλεηο ηα πξντφληα ζηνλ πειάηε ηελ θαηάιιειε 
ρξνληθή ζηηγκή. 

ΚΑ9 Λα παξέρεηο αθξηβή θαη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζηνλ 
πειάηε. 

ΚΑ10 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ αγνξαζηηθή δηάζεζε ηνπ πειάηε. 

ΚΑ11 Λα εξκελεχεηο ζσζηά ηηο πξνζέζεηο ηνπ πειάηε. 

ΚΑ12 Λα ζηακαηάο ηε ζπδήηεζε κε θαηάιιειν ηξφπν αλ ν 
πειάηεο δελ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. 

ΚΑ13 Λα εμαζθαιίδεηο ηελ ζπκθσλία ηνπ πειάηε. 

ΚΑ14 Λα θιείλεηο ηε πψιεζε. 

KΑ15 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ16 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Πξφζζεηα πξντφληα 
 Σξήζε πξντφλησλ πνπ είλαη 

θαηλνχξγηα γηα ην πειάηε. 
 
ΠΔ2 Θέζε πξνβνιήο 
 Ξάγθνο εξγαζίαο 
 Βηηξίλεο 
 Σψξνο ππνδνρήο 
 Σψξνο ινπζίκαηνο  
 
ΠΔ3 Ννκηθέο πξνυπνζέζεηο 
 Πχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 
ΠΔ4 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
 
ΠΔ5 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ21.1 Ξξνβνιή θαη πξνψζεζε πξφζζεησλ πξντφλησλ ζηνλ πειάηε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα πξντφληα θαη ηε ρξήζε ηνπο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ην ζηφρν ηεο πξνβνιήο πξντφλησλ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο πνπ απαηηείηαη γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο πξνβνιήο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο πσο ην ζεκείν ή ε ζέζε πξνβνιήο κπνξεί λα ηξαβήμεη ηε πξνζνρή θαη λα απμήζεη 
ηηο πσιήζεηο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηε πξνεηνηκαζία κηαο πξνβνιήο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πσο ε ρξήζε θαη ε ηνπνζέηεζε ζρεηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ πιηθψλ κπνξεί λα 
επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνβνιήο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηε δηαηήξεζε κηαο πξνβνιήο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηα νθέιε ηεο πξνβνιήο πξφζζεησλ πξντφλησλ. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή γηα λα πξνσζήζεηο ηα πξφζζεηα πξντφληα. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο κεζφδνπο πιεξσκήο γηα ηα πξντφληα. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο πσο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ21 Ξξνψζεζε πξφζζεησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ21.2 Ξξνβνιή θαη πξνψζεζε πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα δηαπηζηψλεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε.   

ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηηο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζείο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

ΚΑ3 Λα ζπζηήλεηο ηελ ππεξεζία ζηνλ πειάηε ηελ 
θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή. 

ΚΑ4 Λα παξέρεηο αθξηβή θαη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ζηνλ 
πειάηε. 

ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ αγνξαζηηθή δηάζεζε ηνπ πειάηε. 

ΚΑ6 Λα εξκελεχεηο ζσζηά ηηο πξνζέζεηο ηνπ πειάηε. 

ΚΑ7 Λα ζηακαηάο ηε ζπδήηεζε κε θαηάιιειν ηξφπν αλ ν 
πειάηεο δελ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. 

ΚΑ8 Λα εμαζθαιίδεηο ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε. 

ΚΑ9 Λα θιείλεηο ηελ πψιεζε. 

KΑ10 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ11 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Τπεξεζίεο  
 Θαηλνχξηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ 

πειάηε 
 
ΠΔ2 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
 
ΠΔ3 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ21.2 Ξξνβνιή θαη πξνψζεζε πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα νθέιε ηεο πξνβνιήο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ππεξεζίαο ζε έλα θνκκσηήξην. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηερληθέο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε απηά πνπ ξσηάκε θαη 
καο ιεεη ν πειάηεο.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα νθέιε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο εκθάληζεο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή γηα λα πξνσζήζεηο ηελ ππεξεζία. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο πξνζέζεηο ηνπ πειάηε αλάινγα κε ηελ αγνξαζηηθή δηάζεζε ηνπ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο κεζφδνπο πιεξσκήο γηα ηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πσο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ22 Καζάδ θεθαιήο 

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε γηα καζάδ θεθαιήο, ηελ επηινγή ησλ 
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ θαη ηηο ηερληθέο καζάδ θεθαιήο.  

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ22.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα καζάδ θεθαιήο. 
 

ΚΟΣ22.2 Δπηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα καζάδ. 
 

ΚΟΣ22.3 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο καζάδ θεθαιήο. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ22 Καζάδ θεθαιήο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ22.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα καζάδ θεθαιήο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα νδεγείο ηνλ πειάηε ζηε ζέζε εξγαζίαο. 

ΚΑ2 Λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 
ληψζεη άλεηα. 

ΚΑ3 Λα πξνθπιάζζεηο ηα ξνχρα ηνπ πειάηε. 

ΚΑ4 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπο. 

ΚΑ5 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηελ ηερληθή καζάδ θεθαιήο 
πνπ ζα εθαξκνζηεί. 

ΚΑ6 Λα εμεγείο ζηνλ πειάηε ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο 
ηνπ. 

KΑ7 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 
 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Θέζε εξγαζίαο 
 Σψξνο καζάδ 
 Ινπηήξεο 
 
ΠΔ2 Πξνθπιάμεηο  
 Κπέξηα καζάδ 
 Ξεηζέηα  
 
ΠΔ3 Σερληθή καζάδ θεθαιήο 
 Σεηξνλαθηηθφ καζάδ 
 Κεραληθφ καζάδ 
 Θπθιηθέο θηλήζεηο κε θλεζκφ 
 
ΠΔ4 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
 
ΠΔ5 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ22.1 Ξξνεηνηκαζία πειάηε γηα καζάδ θεθαιήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πειάηε. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία πξνθχιαμεο ησλ ξνχρσλ ηνπ πειάηε. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηείο ηνλ πειάηε θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πξνεηνηκαζίαο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο πσο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ22 Καζάδ θεθαιήο 

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ22.2 Δπηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα καζάδ 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηελ ηερληθή καζάδ 
θεθαιήο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

ΚΑ2 Λα επηιέγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία/πιηθά αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επηδξνχλ. 

ΚΑ3 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά είλαη θαζαξά 
(απνζηεηξσκέλα). 

ΚΑ4 Λα δηαζθαιίδεηο φηη ηα εξγαιεία/πιηθά βξίζθνληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε. 

ΚΑ5 Λα ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία/πιηθά ζχκθσλα κε ηελ 
εξγνλνκία ηνπο γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΚΑ6 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΚΑ7 Λα ρεηξίδεζαη θαη λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΚΑ8 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Δξγαιεία-Τιηθά  
 Γνλεηήο καζάδ 
 Πακπνπάλ 
 Καιαθηηθή θξέκα 
 Κίγκα απφ έιαηα 
ΠΔ2 Σερληθέο καζάδ 
 Σεηξνλαθηηθφ καζάδ 
 Κεραληθφ καζάδ 
 Θπθιηθέο θηλήζεηο κε θλεζκφ 
ΠΔ3 Παξάγνληεο 
 Δζθαικέλε ζηάζε ζψκαηνο 
 Ππλζήθεο καιιηψλ 
 Ππλζήθεο δέξκαηνο  
 Ρχπνο δέξκαηνο 
 Αιιεξγίεο  
 Φαξκαθεπηηθή αγσγή 
 Απαηηήζεηο πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
 Σξφλνο 
 Ζιηθία 
ΠΔ4 Καιή θαηάζηαζε 
 Έιεγρνο γηα θζαξκέλα ζχξκαηα  
 Εεκηέο 
 Διαηησκαηηθά πξντφληα 
ΠΔ5 Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
ΠΔ6 Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 
ΠΔ7 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ22.2 Δπηινγή θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ γηα καζάδ 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε θάζε εξγαιείνπ/πιηθνχ μερσξηζηά. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πνην είλαη ην θαηάιιειν γηα λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ηεο ηξίραο ζην πξφζσπν, έηζη ψζηε λα 
πξνεηνηκάζεηο ην θαηάιιειν εξγαιείν/πιηθφ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο θαη λα αμηνινγείο ηηο κεζφδνπο-ηξφπνπο ηνπνζέηεζεο ησλ εξγαιείσλ/ πιηθψλ γηα 
απνθπγή αηπρεκάησλ. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή.  

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ22 Καζάδ θεθαιήο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ22.3 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο καζάδ θεθαιήο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο 
ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία καζάδ.    

ΚΑ2 Λα εμαζθαιίδεηο πσο ν ίδηνο, ν πειάηεο θαη ν 
εξγαζηαθφο ρψξνο είλαη πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ4 Λα παξέρεηο ζαθείο πξνηάζεηο ζην πειάηε 
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ5 Λα ζπκβνπιεχεηο ηνλ πειάηε πσο λα πξνεηνηκαζηεί 
γηα ην καζάδ. 

ΚΑ6 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζάδ ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε θαη ε θαιή δηάζεζε. 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα πξνζαξκφδεηο ηηο ηερληθέο 
καζάδ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο. 

ΚΑ8 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ην θαηάιιειν 
κέζν γηα καζάδ. 

ΚΑ9 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε 
θίλεζε γηα καζάδ. 

ΚΑ10 Λα εθαξκφδεηο θηλήζεηο καζάδ κε ζσζηή ζεηξά. 

ΚΑ11 Λα εμαζθαιίδεηο έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα 
ηε ζεξαπεία καζάδ. 

ΚΑ12 Λα νινθιεξψλεηο ην καζάδ πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ 
πειάηε. 

ΚΑ13 Λα αμηνινγείο ηα απνηειέζκαηα ηνπ καζάδ καδί κε 
ην πειάηε. 

ΚΑ14 Λα εληνπίδεηο ηηο αληελδείμεηο πνπ κπνξεί λα 
πεξηνξίζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ην καζάδ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Παξάγνληεο 
 Δζθαικέλε ζηάζε ζψκαηνο 
 Ππλζήθεο καιιηψλ 
 Ππλζήθεο δέξκαηνο  
 Ρχπνο δέξκαηνο 
 Αιιεξγίεο  
 Φαξκαθεπηηθή αγσγή 
 Απαηηήζεηο πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
 Σξφλνο 
 Ζιηθία 

 
ΠΔ2 Σερληθέο Μαζάδ 
 Σεηξνλαθηηθφ καζάδ 
 Κεραληθφ καζάδ 
 Θπθιηθέο θηλήζεηο κε θλεζκφ 

 
ΠΔ3 Μέζν γηα καζάδ 
 Κε ζακπνπάλ 
 Κε καιαθηηθή θξέκα 
 Κίγκα απφ έιαηα 

 
ΠΔ4 Καηάιιειε θίλεζε καζάδ 
 Απαιή θίλεζε καζάδ (ράδη) 
 Εχκσκα 
 Διαθξχο θηχπνο 
 Γνλήζεηο 
 Ρξηβή 

 
ΠΔ5 Καηάιιειν πεξηβάιινλ  
 Εέζηε 
 Δμαεξηζκφο  
 Κνπζηθή 
 Δπράξηζην άξσκα 

 
ΠΔ6 Αληελδείμεηο 
 Πθαζκέλν δέξκα 
 Δπηδεξκηθέο αλσκαιίεο 
 Αζζέλεηα 
 Γηαηαξαρέο  
 Κψισπεο 
 Φιεγκνλέο 
 Ξξήμηκν 
 Δπηιεςία 
 ςειή αξηεξηαθή πίεζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ22 Καζάδ θεθαιήο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ22.3 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο καζάδ θεθαιήο 
  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνπο πειάηεο ψζηε λα επηβεβαηψλεηο 
ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία καζάδ.    

ΚΑ2 Λα εμαζθαιίδεηο πσο ν ίδηνο, ν πειάηεο θαη ν 
εξγαζηαθφο ρψξνο είλαη πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ4 Λα παξέρεηο ζαθείο πξνηάζεηο ζην πειάηε 
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ5 Λα ζπκβνπιεχεηο ηνλ πειάηε πσο λα πξνεηνηκαζηεί 
γηα ην καζάδ. 

ΚΑ6 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζάδ ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε θαη ε θαιή δηάζεζε. 

ΚΑ7 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα πξνζαξκφδεηο ηηο ηερληθέο 
καζάδ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο. 

ΚΑ8 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ην θαηάιιειν 
κέζν γηα καζάδ. 

ΚΑ9 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε 
θίλεζε γηα καζάδ. 

ΚΑ10 Λα εθαξκφδεηο θηλήζεηο καζάδ κε ζσζηή ζεηξά. 

ΚΑ11 Λα εμαζθαιίδεηο έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα 
ηε ζεξαπεία καζάδ. 

ΚΑ12 Λα νινθιεξψλεηο ην καζάδ πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ 
πειάηε. 

ΚΑ13 Λα αμηνινγείο ηα απνηειέζκαηα ηνπ καζάδ καδί κε 
ην πειάηε. 

ΚΑ14 Λα εληνπίδεηο ηηο αληελδείμεηο πνπ κπνξεί λα 
πεξηνξίζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ην καζάδ. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1 Παξάγνληεο 
 Δζθαικέλε ζηάζε ζψκαηνο 
 Ππλζήθεο καιιηψλ 
 Ππλζήθεο δέξκαηνο  
 Ρχπνο δέξκαηνο 
 Αιιεξγίεο  
 Φαξκαθεπηηθή αγσγή 
 Απαηηήζεηο πειάηε 
 Ρξφπνο δσήο πειάηε 
 Σξφλνο 
 Ζιηθία 

 
ΠΔ2 Σερληθέο Μαζάδ 
 Σεηξνλαθηηθφ καζάδ 
 Κεραληθφ καζάδ 
 Θπθιηθέο θηλήζεηο κε θλεζκφ 

 
ΠΔ3 Μέζν γηα καζάδ 
 Κε ζακπνπάλ 
 Κε καιαθηηθή θξέκα 
 Κίγκα απφ έιαηα 

 
ΠΔ4 Καηάιιειε θίλεζε καζάδ 
 Απαιή θίλεζε καζάδ (ράδη) 
 Εχκσκα 
 Διαθξχο θηχπνο 
 Γνλήζεηο 
 Ρξηβή 

 
ΠΔ5 Καηάιιειν πεξηβάιινλ  
 Εέζηε 
 Δμαεξηζκφο  
 Κνπζηθή 
 Δπράξηζην άξσκα 

 
ΠΔ6 Αληελδείμεηο 
 Πθαζκέλν δέξκα 
 Δπηδεξκηθέο αλσκαιίεο 
 Αζζέλεηα 
 Γηαηαξαρέο  
 Κψισπεο 
 Φιεγκνλέο 
 Ξξήμηκν 
 Δπηιεςία 
 ςειή αξηεξηαθή πίεζε 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ22 Καζάδ θεθαιήο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ22.3 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο καζάδ θεθαιήο 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
ΚΑ15 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο κεηά ηε 

επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΚΑ16 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ7 Καηάιιειεο ζπκβνπιέο 
 Ρχπνη πξντφλησλ γηα ην ηξηρσηφ 

ηεο θεθαιήο θαηάιιεια γηα ρξήζε 
ζην ζπίηη 

 Ξαξακνλή ησλ ειαίσλ ζην δέξκα 
γηα 8 ψξεο 

ΠΔ8 Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο Αζθάιεηαο θαη γείαο γηα 

θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε 

ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ22.3 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο καζάδ θεθαιήο 
  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηηο επηδξάζεηο θαη ηα νθέιε απφ ην καζάδ. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο πσο λα πξνεηνηκάδεηο έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ην καζάδ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηνπο ηχπνπο δέξκαηνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηηο αληελδείμεηο πνπ κπνξεί λα εκπνδίζεη ην καζάδ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο καζάδ αλάινγα κε ηε ηερληθή πνπ ζα εθαξκνζηεί.   

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηα θαηάιιεια κέζα γηα καζάδ αλάινγα κε ηε ηερληθή πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο καζάδ θαη λα ηηο πξνζαξκφδεηο αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 
επηδξνχλ. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηηο παξελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη πειάηεο κεηά απφ κηα ζεξαπεία καζάδ. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο γηα ην καζάδ.    

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο πσο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ23 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαθήο    

ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Ν ηνκέαο εξγαζίαο θαιχπηεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαθήο.   

 

ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: 
 

ΚΟΣ23.1 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαθήο 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ23 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαθήο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ23.1 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαθήο 

  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα 
πξέπεη: 

ΚΑ1 Λα ζπδεηάο κε ηνλ πειάηε ψζηε λα επηβεβαηψλεηο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ θαη ηελ επηζπκεηή εκθάληζε. 

ΚΑ2 Λα αμηνινγείο ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ ψζηε λα 
θζάζεηο ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αλαγλσξίδνληαο 
ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ3 Λα παξέρεηο ζαθείο ζπκβνπιέο/πξνηάζεηο ζηνλ 
πειάηε γηα ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνζθεξζεί. 

ΚΑ4 Λα εμαζθαιίδεηο πσο ν ίδηνο, ν πειάηεο θαη ν 
εξγαζηαθφο ρψξνο είλαη έηνηκνη ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνκκσηεξίνπ. 

ΚΑ5 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηερληθέο βαθήο 
αλάινγα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ. 

ΚΑ6 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο πξντφληα, 
εξγαιεία, εμνπιηζκφ γηα ηε βαθή ησλ καιιηψλ. 

ΚΑ7 Λα επηιέγεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο κεζφδνπο βαθήο 
αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ καιιηψλ θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

ΚΑ8 Λα πξνεηνηκάδεηο θαη λα εθαξκφδεηο ηνπο 
θαηάιιεινπο ηχπνπο/πξντφληα βαθήο. 

ΚΑ9 Λα παξαθνινπζείο ηελ εμέιημε ηνπ ρξψκαηνο 
αθνινπζψληαο κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ10 Λα δηνξζψλεηο πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία βαθήο. 

ΚΑ11 Λα εμαζθαιίδεηο φηη ην πξντφλ βαθήο απνκαθξχλεηαη 
πιήξσο απφ ηα καιιηά θαη ην δέξκα ρσξίο λα ραιάεη 
ην αινπκηλφραξην βαθήο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

ΚΑ12 Λα ηνπνζεηείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ πειάηε 
θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ1  Παξάγνληεο 
 Ρφλνο δέξκαηνο 
 Ξξνεγνχκελεο ηερληθέο εξγαζίαο  
 πάξρνλ ρξψκα 
 Φπζηθφ ρξψκα 
 Ρξφπνο δσήο 
 Θαηάζηαζε καιιηψλ 
 Απνηέιεζκα δνθηκψλ 
 Απαηηήζεηο πειάηε 
 Θνχξεκα 
 
ΠΔ2  Σερληθέο βαθήο  
 Ππλδπαζκφο βαθήο (ρξψκαηα) 
 Ππλδπαζκφο ηερληθψλ 
 Ρκεκαηνπνίεζε 
 Γηαθάλεηα (slicing) 
 Πε νιφθιεξν ην θεθάιη 
 Πε νξηζκέλν ηκήκα ηνπ θεθαιηνχ 
 Θπκαηηζηέο αληαχγεηεο (wavy, 

mesh) 
 
ΠΔ3  Πξντφληα, εξγαιεία, 
εμνπιηζκφο 
 Ξηλέιν θαη κπνι  
 Κπνπθάιη (Απιηθαηέξ) 
 Πθνπθάθη γηα αληαχγεηεο 
 Αινπκηλφραξηα βαθήο 
 Ππάηνπια 
 Ππζθεπή αηκνχ 
 Ιάκπεο ζεξκφηεηαο/ 

ζηεγλσηήξαο καιιηψλ 
 
ΠΔ4  Μεζφδνπο βαθήο  
 Μάλνηγκα θπζηθψλ καιιηψλ κε 

βαθή ή πξντφληα 
απνρξσκαηηζκνχ 

 Απνρξσκαηηζκφο θαη μάλνηγκα 
βακκέλσλ καιιηψλ κε πξντφληα 
απνρξσκαηηζκνχ 

 Κφξηαλζαδ (ζηηθάξηζκα) 
 Αζηάξσκα (pre-pigmentation) 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ23 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαθήο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ23.1 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαθήο 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) 
 
ΚΑ13 Λα εθαξκφδεηο ζηα καιιηά θαηάιιειν καιαθηηθφ 

πξντφλ ή ζεξαπεία κεηά ηε βαθή αθνινπζψληαο ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ΚΑ14 Λα παξέρεηο θαηάιιειεο ζπκβνπιέο κεηά ηελ 
επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΚΑ15 Λα εθαξκφδεηο ηηο απαξαίηεηεο δνθηκέο επαηζζεζίαο 
πξηλ ηελ ηερληθή πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

ΚΑ16 Λα θέξεηο ηα αλαγθαία κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηείο. 

KΑ17 Λα ρεηξίδεζαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαθέξεηο ηπρφλ 
απνθιίζεηο. 

ΚΑ18 Λα εθαξκφδεηο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο εξγαζίαο. 

 

 
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ5  Πξνεηνηκαζία ηχπσλ/ 
πξντφλησλ βαθήο 
 Ξξνεηνηκαζία καιιηψλ γηα 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ βαθήο 
 Ξξνζηαζία πειάηε 
 Ξξνζηαζία θνκκσηή  
 
ΠΔ6  Σχπνη/πξντφληα βαθήο 
 Ξξνζσξηλά 
 Ζκη-κφληκα 
 Κφληκα 
 Ξξντφληα απνρξσκαηηζκνχ 
 
ΠΔ7  Πξνβιήκαηα βαθήο 
 Απνηέιεζκα ρξψκαηνο 
 Αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο  
 Γηαξξνή ρξψκαηνο 
 Ππάζηκν/θζνξά καιιηψλ 

 
ΠΔ8  Καηάιιειεο ζπκβνπιέο 
 Ρξφπνο ζπληήξεζεο ρξψκαηνο  
 Θαηάιιεινο ηχπνο ζακπνπάλ  θαη 

καιαθηηθνχ 
 Κειινληηθέο ππεξεζίεο 

θνκκσηεξίνπ 
 

ΠΔ9  Γνθηκέο επαηζζεζίαο 
 Γέξκαηνο 
 Διαζηηθφηεηαο 
 Ξνξφηεηαο 
 Δμέιημεο ρξψκαηνο ζε ηνχθα 

καιιηψλ 
 

ΠΔ10  Μέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο 
 Ξξνζηαηεπηηθά γάληηα  
 Κάζθα  
 Γπαιηά αζθαιείαο  
 Ξνδηά/ελδπκαζία 
 Νξζνπεδηθά θαη αληηνιηζζεηηθά 

ππνδήκαηα 
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:  

ΚΟΣ23 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαθήο  

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ23.1 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαθήο  

   
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  (ΠΔ) 
 
ΠΔ11  Απνθιίζεηο 
 Δηδηθέο απαηηήζεηο πειάηε 
 Διιηπήο επηθνηλσλία  
 Κε ηθαλνπνίεζε πειάηε 

 
ΠΔ12  Καλνληζκνί εξγαζίαο 
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζε 

θνκκσηήξηα 
 Θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

γηα θνκκσηήξηα 
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί 

κε ηελ εξγαζία 
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ: 

ΚΟΣ23.1 Δμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο βαθήο 

  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) 
 
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: 

ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηε ζσζηή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο πσο γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηεο βαθήο ή ηα πξντφληα μαλνίγκαηνο. 

ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πειάηε θαη ηνπ ηδίνπ. 

ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο κηα πνηθηιία ηερληθψλ βαθήο. 

ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη θαηά ηε βαθή ησλ καιιηψλ. 

ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ηα δηάθνξα είδε πξντφλησλ βαθήο ησλ καιιηψλ. 

ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο πσο επηδξνχλ ηα θπζηθά ρξσζηηθά ηεο ηξίραο ζηελ επηινγή ηνπ ρξψκαηνο. 

ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο ρξσκαηνκεηξίαο. 

ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο πσο ρξεζηκνπνηείηαη ην δηεζλέο ρξσκαηνιφγην ζηελ επηινγή ρξψκαηνο. 

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηα θφληα μαλνίγκαηνο ησλ θπζηθψλ θαη ησλ βακκέλσλ καιιηψλ. 

ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο πσο λα δηνξζψλεηο θαη λα επηιχεηο πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο βαθήο. 

ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηα πξντφληα θαηαπξάπλζεο πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο βαθήο. 

ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηα πξντφληα κε ρξσζηηθά πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο βαθήο. 

ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο πσο επηδξνχλ ηα πξντφληα βαθήο ζηε ηξίρα. 

ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο πσο επηδξνχλ ηα νμπδελέ αλάινγα κε ην βαζκφ έληαζεο ηνπο. 

ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν αξαίσζεο ησλ νμπδελέ. 

ΑΓ17 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ PH ηεο ηξίραο κεηά ηε βαθή. 

ΑΓ18 Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ επαηζζεζίαο πξηλ ηε βαθή. 

ΑΓ19 Λα γλσξίδεηο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε 
δηαδηθαζία βαθήο ησλ καιιηψλ.  

ΑΓ20 Λα γλσξίδεηο ηηο ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δίδνληαη κεηά ηελ επίζθεςε ζην θνκκσηήξην. 

ΑΓ21 Λα γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο γηα ηε εξγαζία  πνπ 
ζα εθηειέζεηο. 

ΑΓ22 Λα γλσξίδεηο πσο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο ηηο απνθιίζεηο. 

ΑΓ23 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 

ΑΓ24 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΧΑΡΙΟ 
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ΓΛΧΑΡΙΟ 
 
Νη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
πξφηππν: 
 

Αιθαιηθφ Ρηκή PH απφ 7-14 

Αισπεθίαζε Κεξηθή ή νιηθή εμαθάληζε ηνπ ηξηρψκαηνο απφ ην θεθάιη ε 
νπνία νθείιεηαη ζε παζνινγηθά αίηηα 

Αλαηξνθνδφηεζε  
Ζ πξνζθνξά πιεξνθνξηψλ θαηά ή κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ, νη νπνίεο έρνπλ πάληνηε επηβεβαησηηθφ ή/ θαη 
δηνξζσηηθφ ξφιν 

Αληαχγεηεο Ρνχθεο καιιηψλ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απφ ην γεληθφ ζχλνιν 

Απιηθαηέξ Ξιαζηηθφ δνρείν (κπνπθάιη) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο βαθήο ή 
ηεο ινζηφλ γηα πεξκαλάλη  

Απνιέπηζε Αθαίξεζε λεθξψλ θπηηάξσλ ηεο θεξαηίλεο ζηηβάδνο κε θπζηθφ 
ή κεραληθφ ηξφπν 

Απνζηείξσζε  Ζ θαηαζηξνθή φισλ ησλ δσληαλψλ κηθξννξγαληζκψλ, κε 
ρεκηθά ή κε θπζηθά κέζα 

Απνρξσκαηηζκφο Αθαίξεζε ρξψκαηνο 

Αζηάξσκα Ρερληθή εξγαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο βαθήο θαη αθνξά δχζθνια 
καιιηά 

Βαπέξ Κεράλεκα πνπ βγάδεη αηκφ γηα ηερληθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο 
ιφγνπο 

Γθαξληαξφκπα  Σψξνο θχιαμεο ελδπκάησλ 

Έθδεκα Φιεγκνλψδεο θαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 
θλεζκφ 

Δπάιεηπηξν Δξγαιείν επάιεηςεο θξέκαο γηα ην κνχζη  

Δπηδεξκίδα Ζ αλψηεξε εμσηεξηθή ζηηβάδα ηνπ δέξκαηνο 

Δξγνλνκία  Ραθηνπνίεζε επίπισλ ή πιηθψλ/ εξγαιείσλ γηα απνθπγή 
αηπρεκάησλ 

Ηιεθηξηθφ πηζηνιάθη Πηεγλσηήξαο καιιηψλ (ζεζνπάξ) 

Ηιεθηξηθφ ςαιίδη Ζιεθηξηθφ εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία κπνπθιψλ  

Ηιεθηξφιπζε  Κεράλεκα πνπ παξάγεη ειαθξηέο δνλήζεηο ειεθηξηζκνχ 

Καξέ Ρξφπνο θνπξέκαηνο πνπ απφ ηελ θνξπθή κέρξη ηνλ απρέλα ηα 
καιιηά έρνπλ ην ίδην κάθξνο 

Κάζθα θιηκαδφλ  Κεράλεκα πνπ βγάδεη δεζηφ αέξα ή ζεξκφηεηα 
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Καηζάξσκα Ρερληθή πνπ κεηαηξέπεη ηα καιιηά ζε ζγνπξά κε ηερλεηφ ηξφπν 

Κιάκεξ Θιίπο γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ καιιηψλ 

Κιίβαλν 
Πηεγαλφο ζάιακνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ ππάξρεη πςειή, 
ξπζκηζκέλε, ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
απνζηείξσζε ησλ εξγαιείσλ 

Κιίπεξ Κεραλή θνπξέκαηνο γηα ην κνχζη θαη ηα καιιηά αλδξψλ 

Κνπή κε αξαίσζε Ρερληθή θνπξέκαηνο πνπ αθαηξεί φγθν απφ ηα καιιηά 

Κξεπάξηζκα Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ ρηελίζκαηνο ή κηαο ηνχθαο καιιηψλ 

Κπκαηνεηδήο πθή Ρερληθή θηελίζκαηνο πνπ θάλεη ηα καιιηά θπκαηηζηά  

Λείαλζε ηζησηηθήο  Ρερληθή θηελίζκαηνο πνπ θάλεη ηα καιιηά ίζηα 

Μνξηαλζάδ Ρερληθή εξγαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο βαθήο θαη αθνξά ηα 
δχζθνια ιεπθά καιιηά 

Μπηθνπηί Ξιαζηηθνί θχιηλδξνη δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη είδνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ηχιηγκα ηεο πεξκαλάλη  

Μπέξηα  Ξιαζηηθφ ή πθαζκάηηλν θάιπκκα πνπ ζθεπάδεη ηνπο ψκνπο 

Νηεγθξαληέ Θνχξεκα καιιηψλ ζε δηαθνξεηηθφ κήθνο 

Πεξκαλάλη Ρερλεηφ κπνπθιάξηζκα καιιηψλ κε δηάξθεηα 

Πηηπξίδα Μεθινχδηζκα δέξκαηνο θεθαιήο 

Πνζηίο  Ρνχθα θπζηθψλ ή ηερλεηψλ καιιηψλ πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηελ 
θφκε γηα ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο 

Πξέζα ηζησηηθήο Ζιεθηξηθφ εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία ίζησλ καιιηψλ 

Ρφιιευ Ξιαζηηθνί θχιηλδξνη γηα ηχιηγκα καιιηψλ 

Savoir Vivre Νδεγφο θαιήο ζπκπεξηθνξάο 

παζηφ κε ηα δάθηπια Ρερληθή θηελίζκαηνο πνπ δεκηνπξγεί καιιηά ζπαζηά 

Σξίρα Θεξάηηλνη ζρεκαηηζκνί ηεο επηδεξκίδαο πνπ θχνληαη ζε 
θφιπσκα ηνπ δέξκαηνο 

Φηιάξηζκα Ρξφπνο θνπξέκαηνο πνπ αθνξά ηηο άθξεο ησλ καιιηψλ 

Φνξκάξηζκα Σηέληζκα, δηακφξθσζε, δηάπιαζε 

Φνπξθέηα Γηραισηή θαξθίηζα (κεηαιιηθή, θνθάιηλε θηι.) πνπ ζπγθξαηεί 
ηα καιιηά ή ην ρηέληζκα ησλ γπλαηθψλ 

Φπζνχλα Δμάξηεκα πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ειεθηξηθφ ζηεγλσηήξα 
καιιηψλ θαη κεηαθέξεη ζεξκφηεηα θαη φρη αέξα ζηα καιιηά 
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Υεκηθφ ίζησκα Ρερληθφ ίζησκα καιιηψλ κε δηάξθεηα 

Φσξίαζε 
Κε κεηαδνηηθή δεξκαηνπάζεηα κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 
εκθάληζε θνθθηλσπψλ θειίδσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ μεξά, 
ζηηιπλά ιέπηα 

 
Αθξσλχκηα 
 
ΠΔΠ Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα 

 
ΚΟΣ Θνκκσηηθή Ρέρλε 

 
ΚΑ Θξηηήξην Απφδνζεο 

 
ΠΔ Ξεδίν Δθαξκνγήο 

 
ΑΓ Απαξαίηεηεο Γλψζεηο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202 
 



203 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΧΝ 
      ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 
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Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Δ Π Ι Π Δ Γ Χ Ν   Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Χ Ν   Π Ρ Ο  Ο Ν Σ Χ Ν  
 
 
Ρα  Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ην επίπεδν ησλ απαηηνχκελσλ 
γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ επζχλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε 
πέληε επίπεδα. Νη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν 
μερσξηζηά θαζψο θαη ηελ πξφνδν απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 
κεηαμχ ηνπο: 

 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Δπίπεδν 1 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζηθνχ 
επηπέδνπ ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ 
επαλαιακβαλφκελεο θαη πξνβιεπηέο. 

Δπίπεδν 2 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθνχ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ, 
ζε δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο. Νξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο  είλαη πεξίπινθεο 
ή κε επαλαιακβαλφκελεο θαη απαηηείηαη θάπνηνο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη 
απηνλνκίαο. Ππρλά απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο, ίζσο κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο. 

Δπίπεδν 3 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε κεγάινπ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζε 
δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο, πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη πεξίπινθεο θαη 
κε επαλαιακβαλφκελεο. Απαηηείηαη κεγάινο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη 
απηνλνκίαο θαη ζπρλά επίβιεςε ή θαζνδήγεζε άιισλ. 

Δπίπεδν 4 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ ζε έλα κεγάιν θάζκα 
δηαθφξσλ πεξίπινθσλ ηερληθψλ ή επαγγεικαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
εθηεινχληαη ζε δηαθνξά πεδία εθαξκνγήο θαη κε ζεκαληηθφ βαζκφ 
πξνζσπηθήο επζχλεο θαη απηνλνκίαο. Ππρλά αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα 
ηελ εξγαζία άιισλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

Δπίπεδν 5 

 
Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο θάζκαηνο βαζηθψλ αξρψλ κέζα 
ζε δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά  απξφβιεπηα πιαίζηα. Απαηηείηαη πνιχ ζεκαληηθή 
πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ζπρλά πνιχ κεγάινο βαζκφο επζχλεο γηα ηελ 
εξγαζία άιισλ θαη γηα ηελ θαηαλνκή νπζηαζηηθνχ κέξνπο ησλ πφξσλ θαζψο 
επίζεο ππεπζπλφηεηα γηα αλάιπζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, 
εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε. 
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Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συµµετοχή.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ΑνΑΔ:

Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

τηλ. 22390300
www.hrdauth.org.cy
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