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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ-ΚΟΥΡΕΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΟΔΙΩΝ
Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Το άρθρο 75, παρ. II του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α’/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 94, παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/76-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Ο Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32Α'/2-3-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση
αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» και η σχετική
Υ1γ/Γ.Π/οικ.139493/25-11-2011 ερμηνευτική εγκύκλιος
Οι υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.9516/22-1-2009 (ΦΕΚ 139Β’/29-1-2009) και Υ1γ/Γ.Π/οικ.75888/2-92014 (ΦΕΚ 2377/Τ.Β’/5-9-2014) Υγειονομικές Διατάξεις (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ-ΚΟΥΡΕΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΟΔΙΩΝ).
3. Το άρθρο 239 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/8-8-2014), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 9 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83Α΄/11-5-2016), τροποποιήθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 42 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125Α΄/7-7-2016), αντικαταστάθηκε από το άρθρο
244 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α΄/17-1-2018) και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 25
του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α’/3-8-2018).
4. Η υπ’ αριθμ. Δ1γΓ.Π.οικ 75644 (ΦΕΚ 4715Β’/22-10-2018) ΚΥΑ (ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣΗ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ-ΚΟΥΡΕΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΟΔΙΩΝ).
5. Η υπ’ αριθμ. Κ1/87231/2019 Κ.Υ.Α. «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας
Κομμωτών- Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» (ΦΕΚ 2146 Β’/7-6-2019)
6. Αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.35797/12 (ΦΕΚ 1199 Β/11-4-2012).
Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για την άσκηση του επαγγέλματος του Κομμωτή-Κουρέα και του Τεχνίτη
Περιποίησης Χεριών και Ποδιών υποβάλλουν στον δήμο αναγγελία άσκησης επαγγέλματος, η
οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται παρακάτω. Εφόσον διαπιστωθεί η
πληρότητα των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση επαγγέλματος, ο δήμος εκδίδει βεβαίωση
πριν την πάροδο (3) μηνών, η οποία διαβιβάζεται στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να την
επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο από τα αρμόδια όργανα. Στην περίπτωση που δε
συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα
υποβληθέντα στοιχεία, ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος ότι δεν είναι δυνατή η
χορήγηση της βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος, αφού του γνωστοποιηθούν και οι
σχετικοί λόγοι.
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Στις περιπτώσεις των κομμωτών-κουρέων & τεχνητών περιποίησης χεριών-ποδιών που
απαιτούνται εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα προβαίνουν στην αναγγελία του επαγγέλματος
εφόσον έχουν επιτύχει στις εξετάσεις.
Γ1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ ΚΟΥΡΕΑ
1. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και αποδεικτικό προϋπηρεσίας κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992
ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε.
Α' Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες
προϋπηρεσία.
β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν. 2009/1992
ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β' Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και
έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.
γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ.
«Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.
δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που
χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από
πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής.
ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, «Κομμωτικής Τέχνης»,
επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις και Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού
Λυκείου, επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' Τάξης των Λυκείων και έξι (6)
μήνες προϋπηρεσία.
στ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που
χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ.
μετά από πιστοποίηση ή δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης,
επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος
σπουδών της αλλοδαπής.
ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε
πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον
επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την
αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο
σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3)
ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή
κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις υγειονομικού

ενδιαφέροντος
4. Παράβολο Δημοσίου 8€ και παράβολο Χαρτοσήμου 30€ (κωδικός για e-paravolo: 2387, συν.

ποσό: 44€)
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνονται τα εξής: «…δεν έχω καταδικαστεί

για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής
μου ιδιότητας» ή «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις...»
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Γ2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ
1. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και αποδεικτικό προϋπηρεσίας κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας
Σ.Ε.Κ., «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή
ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής
Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή Δίπλωμα
Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ.
«Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος
τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε
πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον
επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την
αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο
σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3)
ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή
κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3. Φωτοαντίγραφο Ατομικού Βιβλιαρίου ή Πιστοποιητικού Υγείας για εργαζόμενους σε

επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
4. Παράβολο Δημοσίου 8€ και παράβολο Χαρτοσήμου 30€ (κωδικός για e-paravolo: 2388, συν.

ποσό 44€)
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνονται τα εξής: «…δεν έχω καταδικαστεί

για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής
μου ιδιότητας» ή «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις...»


Για πτυχία εξωτερικού απαιτείται επίσημη μετάφραση και αναγνώριση τίτλου σπουδών από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.



Για αλλοδαπούς ή ομογενείς, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαιτείται και
φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή οποιουδήποτε
άλλου εγγράφου αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Δ. ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ-ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΟΔΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ΚομμωτώνΚουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών, όποτε αυτές διεξάγονται, έχουν απόφοιτοι
Κ.Δ.Β.Μ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή
μέχρι τις 12-11-2012 σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (σύμφωνα με την υποπαράγραφο
Θ.15 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012) πρόγραμμα συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών και έχουν
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία
αποκτήθηκε πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από την αποφοίτησή τους.
Επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ΚομμωτώνΚουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών στους μη έχοντες τίτλο σπουδών
εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή
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εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή
επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών-ποδιών ή προσκομίζουν πιστοποιητικό
προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. υποψηφίους απαιτείται επιπλέον αποδεικτικό νόμιμης άδειας
παραμονής τους στην Ελλάδα για τον χρόνο συμμετοχής στις εξετάσεις.
Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ΚομμωτώνΚουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών, όποτε αυτές διεξάγονται, υποβάλλεται
φάκελος στην αντίστοιχη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με σχετική αίτηση συμμετοχής, η οποία
συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
i. Αντίγραφο Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής
κατάρτισης Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών διάρκειας
τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών από το αντίστοιχο Κ.Δ.Β.Μ. ή Εργαστήριο Ελευθέρων
Σπουδών.
ii. Βεβαίωση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο
επάγγελμα, με την προσκόμιση, επιπροσθέτως, αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή και
φορολογικού τύπου.
iii. Οι μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έχουν έως τις 31.12.2017
βεβαίωση αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας τριών (3) ετών και άνω, με την προσκόμιση,
επιπροσθέτως, αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή εννιακόσια
(900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που
παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών-ποδιών.
iv. Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού δελτίου αστυνομικής ή της στρατιωτικής τους
ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας του ισχύοντος διαβατηρίου τους.
v. Αποδεικτικό νόμιμης άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης
αρμόδιας αρχής ότι έχει κατατεθεί αίτηση έκδοσης άδειας παραμονής στην Ελλάδα για τον
χρόνο συμμετοχής στις εξετάσεις, στην περίπτωση αλλοδαπών εκτός Ε.Ε. υποψηφίων.
vi. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι
γνήσια και δεν έχουν παραποιηθεί.
Η ορθότητα των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησης και
απαιτούμενων δικαιολογητικών ελέγχεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

η πληρότητα

των

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με
απόφασή του ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων που δικαιούνται συμμετοχής στις
εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών
περιποίησης χεριών-ποδιών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά στην ιστοσελίδα του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο: 210 2709194 και 210 2709196
e-mail: info@eoppep.gr, Ιστότοπος: https://eoppep.gr/index.php/el/
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