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Πόσοι Κομμωτές και Αισθητικοί θα Απαστοληθούν στην Ελληνική Οικονομία 

μέτρι το 2020; 

 

Τν επάγγεικα ηνπ θνκκσηή θαη ηνπ αηζζεηηθνύ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

επαγγεικάησλ πνπ αζρνινύληαη κε ην θάιινο ηνπ αηόκνπ. Καζόηη ν θαιισπηζκόο 

ηνπ αηόκνπ θαη ε επηκέιεηα ηεο εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο απνηεινύλ ηελ πξώηε 

εηθόλα ελόο αηόκνπ -ζέινληαο θαη κε- επεξεάδνπλ ηελ πξώηε εληύπσζε πνπ 

απνπλένπλ ηα άηνκα. Σηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, ην βηνηηθό επίπεδν θαη ε 

πνηόηεηα δσήο ησλ αλζξώπσλ αληαλαθιώληαη ζηελ εηθόλα ηνπο.  

 

Η δηάζεζε γηα δεκηνπξγία, ε πξσηνηππία, ε θνηλσληθόηεηα, νη επηθνηλσληαθέο 

δεμηόηεηεο, ε αληίιεςε ησλ αηζζεηηθώλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνύλ απνηεινύλ νξηζκέλεο 

βαζηθέο δεμηόηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαθαηέρνπλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ. 

 

Σπγθεθξηκέλα, ν επαγγεικαηίαο θνκκσηήο αζρνιείηαη κε ηελ πεξηπνίεζε, ηε 

ζεξαπεία θαη ηνλ θαιισπηζκό ηεο θόκεο, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο εκθάληζήο ηεο, 

αιιά επηιέγεη θαη ηελ θαηάιιειε γηα ηελ πεξίπησζε αγσγή θαη πξνρσξεί ζηελ 

εθαξκνγή ηεο (δείηε εδώ πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην επάγγεικα, ηηο 

πξννπηηθέο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηεί). 

 

Ο επαγγεικαηίαο αηζζεηηθόο πεξηπνηείηαη ην αλζξώπηλν πξόζσπν θαη ζώκα, κε ζηόρν 

ηε δηαηήξεζε ή θαη ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δέξκαηνο θαη γεληθόηεξα ηεο 

εμσηεξηθήο εκθάληζεο ησλ αηόκσλ. Αζρνιείηαη κε ηελ πεξηπνίεζε, ηε ζεξαπεία θαη 

ηνλ θαιισπηζκό ηνπ πξνζώπνπ ή ηνπ ζώκαηνο ησλ πειαηώλ ηνπ, κε ζηόρν ηε 

βειηίσζε ηεο εκθάληζήο ηνπο. Επηπιένλ, εμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ ηζηώλ ηνπ 

δέξκαηνο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ ζώκαηνο θαη επηιέγεη ηελ θαηάιιειε γηα ηελ 

πεξίπησζε αγσγή θαη πξνρσξεί ζηελ εθαξκνγή ηεο. Τέινο, αλαιακβάλεη ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο αλεπηζύκεηεο ηξηρνθπΐαο από πεξηνρέο ηνπ πξνζώπνπ θαη ηνπ 

ζώκαηνο, αιιά θαη άιιεο εξγαζίεο, όπσο καθηγηάδ, καληθηνύξ, πεληηθηνύξ θ.ιπ. (δείηε 

εδώ πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην επάγγεικα, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο δεμηόηεηεο 

πνπ απαηηεί). 

 

http://edujob.gr/node/4220
http://edujob.gr/node/191
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Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα 

κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ησλ θνκκσηώλ θαη αηζζεηηθώλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

κέρξη ην 2020. 

 

Απάληεζε ζην εξώηεκα απηό δίλεη κηα κεζνδνινγία, κέζσ ηεο νπνίαο αλαπηύζζεηαη 

έλα λέν κνληέιν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Τν κνληέιν απηό παξέρεη εθηηκήζεηο γηα 

ηα βαζηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κέρξη ην 2020, γηα ηξία ζελάξηα: έλα 

βαζηθό, έλα  αηζηόδνμν θαη έλα απαηζηόδνμν. Τα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ απηνύ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε Πηλάθσλ Εηζξνώλ-Εθξνώλ απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ 

πξόβιεςε ηεο απαζρόιεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο κέρξη ην 2020. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά ζην παξειζόλ αληίζηνηρνπ βάζνπο 

αλάιπζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Ελδεηθηηθά είλαη ηα Δηαγξάκκαηα 1 θαη 2. 

 

Διάγραμμα 1. Αξηζκόο θνκκσηώλ θαη αηζζεηηθώλ πνπ αλακέλεηαη λα απαζρνινύληαη 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέρξη ην 2020 

 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global 

Financial Meltdown, Palgrave McMillan. 
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Διάγραμμα 2. Μεηαβνιή ζηελ απαζρόιεζε θνκκσηώλ θαη αηζζεηηθώλ ην 2020 ζε 

ζρέζε κε ην 2012 

 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global 

Financial Meltdown, Palgrave McMillan. 

 

Ο αξηζκόο ησλ θνκκσηώλ θαη αηζζεηηθώλ ζηελ Ειιάδα, ζύκθσλα κε ην βαζηθό 

ζελάξην, αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 10,9% έσο ην 2020, δειαδή από 41.752 ην 2012 

ζε 37.194 ην 2020.  

 

Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ην αηζηόδνμν ζελάξην, ν αξηζκόο ησλ θνκκσηώλ θαη 

αηζζεηηθώλ αλακέλεηαη λα κεησζεί θαηά 4,8% από ην 2012 έσο ην 2020, δειαδή λα 

θηάζεη ζηνπο 39.742. Μάιηζηα, λα ζεκεησζεί όηη ε ρακειόηεξε πξόβιεςε 

εληνπίδεηαη γηα ην 2016, όπνπ ν αξηζκόο ηνπο αλακέλεηαη λα θηάζεη ηνπο 39.196. 

Τέινο, ζύκθσλα θαη κε ην απαηζηόδνμν ζελάξην αλακέλεηαη κείσζε ησλ θνκκσηώλ 

θαη αηζζεηηθώλ θαηά 30,4% από ην 2012 έσο ην 2020, νπόηε ζα έρνπκε 29.071 

απαζρνινύκελνπο. 

 

Οη κειινληηθέο πξννπηηθέο ησλ επαγγεικάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαιισπηζκό 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, ηηο πξνζδνθίεο γηα απηή θαζώο θαη 

κε ηελ αβεβαηόηεηα. Ωο ππεξεζίεο πνπ ζεσξνύληαη πνιπηειείαο θινλίδνληαη εύθνια 

από ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  

 

Επηπξόζζεηα, ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ αξλεηηθή εμέιημε πνπ αλακέλεηαη θαη κε 

ηα ηξία ζελάξηα γηα ην επάγγεικα απηό, απνηειεί ε ιεηηνπξγία παξάλνκσλ 
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θνκκσηεξίσλ, όπσο θαη νη θνκκσηέο θαη νη αηζζεηηθνί πνπ δνπιεύνπλ κε επηζθέςεηο 

θαη' νίθνλ, ρσξίο λα δειώλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζην θξάηνο θαη πξνθαιώληαο 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή πιεγή γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ.  

 

 

Κασκά Κσριακή 

Οηθνλνκνιόγνο  

Υπ. Δηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 


