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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: (ΚΜ 701) 

 

Πληροφορίες 

 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη. Μέρος Α΄, Μέρος Β΄ 

και Μέρος Γ΄. 

 Το μέρος Α΄ περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις, 4 μονάδων η κάθε μία 

 Το μέρος Β΄ περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις, 8 μονάδων η κάθε μία 

 Το μέρος Γ΄ περιλαμβάνει 2 ερωτήσεις, 10 μονάδων η κάθε μία 

 Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι, 100 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

1. Όσον αφορά στην ιστορία και την εξέλιξη της κομμωτικής κατά τον 

Μεσαίωνα να αναφέρετε : 

 

α)  Πως ονομάζονταν οι κομμωτές 

Οι κομμωτές κατά τον μεσαίωνα ονομάζονταν μπαρμπέρηδες και 

λουτράρηδες 

 

β) Τρία (3) καθήκοντα που εκτελούσαν 

Λάμβαναν επίσης καθήκοντα οφθαλμίατρου χειρουργού, 

δερματολόγου, ουρολόγου, ορθοπεδικού, οδοντίατρου και 

ωτορινολαρυγγολόγου. 

 

 



2 
 

2. Να ονομάσετε οκτώ (8) υπηρεσίες που προσφέροντα στο χώρο του 

κομμωτηρίου. 

 

Υπηρεσίες που προσφέρονται σε ένα κομμωτήριο είναι:  

 Κόψιμο μαλλιών 

 Χτένισμα  

 Βαφή 

 Αποχρωματισμός 

 Περμανάντ 

 Ισιωτική  

 Θεραπείες  

 Λούσιμο 

 

3. Να αναφέρετε τι σημαίνει «φορέας» μιας ασθένειας. 

Φορέας μιας ασθένειας είναι ένα άτομο που έχει ανοσία στην ασθένεια 
αλλά μπορεί να μεταδώσει τα μικρόβια σε άλλα άτομα. 

4. Να δώσετε τον ορισμό της πυρασφάλειας. 
 
Πυρασφάλεια είναι το σύνολο των μέτρων και δραστηριοτήτων όπου 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, 
εξάλειψη και μείωση των πυρκαγιών                                                                                                                   
 
 

5. Να γράψετε τέσσερις (4) τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
εισέλθουν στο σώμα μας οι χημικές ουσίες. 

 Εισπνοή 

 Κατάποση 

 απορρόφηση μέσω δέρματος η ματιών 

 μέσω εκδορών 

 επαφής με το δέρμα η τα μάτια    

 
6. Να ονομάσετε: 

α)  Τι είναι βακτήρια. 

Τα βακτηρίδια είναι μικροσκοπικοί, μονοκύτταροι οργανισμοί, που τα 

συναντούμε σχεδόν παντού. 

 
β)   Να ονομάσετε τους τρεις (3) τύπους παθογόνων βακτηριδίων. 

           Κόκκοι, Βάκιλοι, Σπειρίλλια 

7. Να γράψετε τέσσερις (4) πηγές κινδύνου που μπορούν να 
προκαλέσουν ατύχημα στον εργασιακό χώρο του κομμωτηρίου. 
 

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.   

 Κίνδυνος πυρκαγιάς – έκρηξης.  

 Κίνδυνος πτώσης (γλίστρημα, πέσιμο). 
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 Κίνδυνος από τη χρήση αιχμηρών εργαλείων. 

 Κίνδυνος από την χρήση επικίνδυνων ουσιών. 

 Εργονομικοί κίνδυνοι 

 Κίνδυνοι που προέρχονται από την οργάνωση της εργασίας 

 

8. Να αναφέρετε πέντε (5) τομείς εργοδότησης στους οποίους μπορεί να 
εφαρμοστεί η τέχνη της κομμωτικής. 
 

 Σε δικό σας κομμωτήριο, ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

 Σε δικό σας κουρείο, ως ελεύθεροι επαγγελματίες αφού 

εξειδικευτείτε στο αντρικό κούρεμα 

 Σε μεγάλα οργανωμένα κομμωτήρια, ως υπάλληλοι ή υπεύθυνοι 

 Στο θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο, σαν επαγγελματίες 

κομμωτές 

 Σε κρουαζιερόπλοια και ξενοδοχεία, σαν επαγγελματίες 

κομμωτές 

 Σε χώρο προώθησης μόδας, όπως πασαρέλα, φωτογραφήσεις 

 Σε εταιρία εισαγωγής και σε εμπόρους εξοπλισμών και ειδών 

κομμωτικής σαν τεχνικός ή σύμβουλος 

 Σε βιομηχανίες παραγωγής και προώθησης εξοπλισμών και 

ειδών κομμωτικής σαν τεχνικός ή σύμβουλος 

 Να εξειδικευτείτε στην περιποίηση και φτιάξιμο των περουκών 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 

9. Να δώσετε τον ορισμό για τους πιο κάτω όρους: 
 
α)  Κομμωτική Τέχνη 

 Κομμωτική τέχνη είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία που απαιτεί 

γνώση και ταλέντο. Χαρακτηρίζετε από υψηλής στάθμης 

αισθητική, δημιουργική, καλλιτεχνική έκφραση. 

 
β)  Κομμωτής 

Κομμωτής είναι το άτομο που παρέχει το σύνολο των 

υπηρεσιών στη γυναικεία και ανδρική κόμμωση, όπως 

κουρέματα και κτενίσματα, βαφές, αποχρωματισμούς, 

κατσαρώματα, ισιώματα, αποχρώσεις, ανταύγειες  και συναφείς 

τεχνικές και καλλιτεχνικές εργασίες που έχουν σχέση με την 

περιποίηση της κόμης. 
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10. Να γράψετε τέσσερα (4) μέτρα που αφορούν για την διαδικασία 
εκκένωσης ενός χώρου λόγω πυρκαγιάς. 

 Αν βρισκόμαστε σε κλειστό χώρο κινηθείτε προς την πόρτα 

εξόδου (έξοδο κίνδυνου) 

 Πριν ανοίξετε οποιαδήποτε πόρτα ακουμπήστε την με 

αναστροφή της παλάμης 

 Πηγαίνετε προς το παράθυρο μην το σπάσετε και απλά 

δηλώστε την παρουσία σας  

 Προσπαθήστε να στέκεστε χαμηλά γιατί ο καπνός πάει προς τα 

πάνω 

 Βρέξτε ένα κομμάτι ύφασμα και τοποθετήστε το στο πρόσωπο 

 Πάμε πάντοτε προς το κλιμακοστάσιο (σκάλες)και όχι από τον 

ανελκυστήρα 

 Τηλεφωνούμε στο 112 

 

11. α) Να γράψετε τα δύο είδη ανοσίας 

Ανοσία είναι η ικανότητα του οργανισμού να καταστρέφει τα 

βακτηρίδια που έχουν εισβάλει και έτσι να αντιστέκεται στην 

προσβολή. Η ανοσία μπορεί να είναι:  

 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ 

 ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ ΑΝΟΣΙΑ 
 
β)  Να δώσετε ένα παράδειγμα για την κάθε μια. 

Σημαίνει φυσική αντίσταση προς την προσβολή (μόλυνση).  

Μερικών ατόμων κληρονομείται και μερικών αναπτύσσεται μέσα 

από μια υγιεινή ζωή 

Είναι όταν ο οργανισμός αναπτύσσει ανοσία μέσα από μια 

προσβολή (μόλυνση) ή μέσω εμβολιασμού. 

12. Να αναφέρετε οκτώ (8) κανονισμούς όσον αφορά την υγεία και 
ασφάλεια στο χώρο του κομμωτηρίου. 

 

 Να γίνεται τακτικός καθαρισμός του χώρου εργασίας  

 Να διατηρούμε καθαρά και αποστειρωμένα όλα τα εργαλεία του 

κομμωτηρίου 

 Να γίνετε έλεγχος όλων των ηλεκτρικών συσκευών 

 Να μην αφήνουμε τρίχες και νερά στο πάτωμα  

 Να γίνεται χρήση προστατευτικού ρουχισμού 

 Οι πετσέτες και οι ρόμπες πρέπει να πλένονται τακτικά  

 Απαγορεύεται η χρήση φαγητού στον χώρο εργασίας 

 Το κάπνισμα επιτρέπετε μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους 

 Το εμπόρευμα να φυλάγεται ορθά και να κλείνουν μετά από 

κάθε χρήση  
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13. α) Να ονομάσετε έξι (6) χώρους που βρίσκονται σε ένα κομμωτήριο. 
 

 Χώρος υποδοχής,  

 χώρος αναμονής, 

  χώρος περιποίησης, 

  οι λουτήρες,  

 χώρος ξεκούρασης του προσωπικού, 

  πάγκος εργασίας και παρασκευής χημικών. 

 Αποθηκευτικός χώρος 

 

 β) Να περιγράψετε ένα από αυτούς. 

 ΧΩΡΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ 

Όταν ολοκληρωθεί η περιποίηση, η πελάτισσα περνάει από τη 

ρεσεψιόν πριν φύγει.  Συνήθως οι περισσότερες πελάτισσες 

σταματούν λίγο σε αυτό το χώρο, όπου μπορούν να δουν τις 

ειδικές προσφορές και τα προϊόντα που βρίσκονται στις βιτρίνες 

και στα ράφια 

 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

Σε αυτό το χώρο περιμένουν οι πελάτες μέχρι να έρθει η σειρά 

τους. Στο σύντομο διάστημα της αναμονής μπορούν να 

ξεφυλλίσουν ένα περιοδικό μόδας ή κομμωτικής για να 

ενημερωθούν για τις τάσεις που είναι στη μόδα, ή να πιούν ένα 

αναψυκτικό ή έναν καφέ από το μπαρ του κομμωτηρίου. 

 ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ 

Ο χώρος λουσίματος περιλαμβάνει τους λουτήρες, τις καρέκλες 
για λούσιμο και τα ντουλάπια, όπου φυλάσσονται τα προϊόντα 
για το λούσιμο.  Οι λουτήρες αποτελούνται από τη βάση και τους 
νιπτήρες.  Οι βάσεις έχουν περίπου 150cm  ύψος και είναι 
τοποθετημένες στο πάτωμα .  

 
• ΧΩΡΟΣ ΒΑΦΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΟΣ-ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ 

 
Ο χώρος για το χτένισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το 
στέγνωμα και για τις άλλες τεχνικές διεργασίες που εκτελεί ο 
κομμωτής, κομμώτρια ( περμανάντ, βαφές).  Αποτελεί το 
μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος του κομμωτηρίου αφού 
εκεί γίνονται οι περισσότερες εργασίες για τον πελάτη.  Ο χώρος 
αυτός περιλαμβάνει:  καρέκλες για χτένισμα και για στέγνωμα, 
στεγνωτήρες, καθρέπτες, ντουλάπια. 
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 ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ 

Τα τραπέζια για το μανικιούρ είναι απαραίτητα σε ένα σύγχρονο 
κομμωτήριο.  Πρέπει να έχουν 70 εκατοστά ύψος, να καλύπτονται 
από ένα κάλυμμα μη πορώδες, κυρίως φορμάικα ή πλαστικό και 
να διατηρούνται πάντα καθαρά.  Στο τραπέζι πρέπει να υπάρχει 
επαρκής φωτισμός για να μπορεί να γίνει σωστά το μανικιούρ.  
Στο κάτω μέρος θα υπάρχει ένα συρτάρι για να φυλάσσονται τα 
εργαλεία και τα υλικά του μανικιούρ 

 

 ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Απαραίτητο δωμάτιο για κάθε κομμωτήριο είναι και η αίθουσα 

προμηθειών που το μέγεθος της εξαρτάται από το είδος του 

κομμωτηρίου.  Όσο μεγαλύτερο είναι το κομμωτήριο τόσο μεγάλο 

είναι κι αυτό το δωμάτιο.  Εκεί, θα υπάρχουν ντουλάπια, 

συρτάρια, ράφια κτλ. Όπου θα τοποθετούνται αναλώσιμα υλικά 

και καθαριστικά για τον καθαρισμό του χώρου και οτιδήποτε άλλο 

δε χρησιμοποιείται άμεσα ή έχει αγορασθεί σε μεγάλη ποσότητα 

για μελλοντική χρήση 

 ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ 

Απαραίτητη  είναι η ύπαρξη τουαλέτας η οποία να πληροί όλους 
τους κανόνες υγιεινής.  Δηλαδή να διαθέτει νιπτήρα, καλάθι 
απορριμμάτων, χαρτί για σκούπισμα και προϊόντα καθαρισμού 
των χεριών. 

 ΧΩΡΟΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σε αυτό το χώρο κάνουν διάλειμμα οι υπάλληλοι.  Είναι ένας 
φωτεινός και καλά αεριζόμενος χώρος, στον οποίο οι υπάλληλοι, 
μπορούν να χαλαρώσουν, να τρώνε ή να πίνουν κάτι.  0 επαρκής 
χώρος και εξοπλισμός συντελούν στη δημιουργία μιας χαλαρής 
ατμόσφαιρας, όπου οι υπάλληλοι μπορούν να κάνουν και 
κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης. 

 

14. Να αναφέρετε τέσσερα (4) κριτήρια για την εξασφάλιση άδειας 
λειτουργίας ενός κομμωτηρίου. 

 

 Για την δημιουργία κομμωτηρίου απαιτείται  η εξασφάλιση 

άδειας από το συμβούλιο εγγραφής κομμωτών και κουρέων 

Κύπρου. 

 Πρέπει να λειτουργεί σε ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο ειδικά 

διαρρυθμισμένο.  

 Να έχει εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια  

 Να διευθύνεται από εγγεγραμμένο κομμωτή και να πληρεί  όλες 

τις υγειονομικές συνθήκες.  
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 ΜΕΡΟΣ Γ’  

 
15. Να αναφέρετε δέκα (10) τρόπους σωστής χρήσης των ηλεκτρικών 

συσκευών ενός κομμωτηρίου 
 

 Μελετήστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε κάποια ηλεκτρική 

συσκευή. 

 Συντηρείτε όλα τα καλώδια πρίζες και συσκευές, 

 Ελέγχετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές συχνά. 

 Αποφεύγετε να βρέχετε τα ηλεκτρικά καλώδια. 

 Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές , να προστατεύετε τον 

πελάτη συνεχώς. 

 Μην αγγίζετε ηλεκτρική συσκευή με βρεγμένα χέρια.  

 Μην επιτρέπετε στον πελάτη να αγγίζει μεταλλικές επιφάνειες 

όταν δέχεται περιποίηση με ηλεκτρική συσκευή. 

 Μην εγκαταλείπετε το χώρο εργασίας αν ο πελάτης δέχεται 

περιποίηση από ηλεκτρική συσκευή.  

 Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε μια ηλεκτρική μπρίζα  όταν 

κάποια ηλεκτρική συσκευή είναι εκεί συνδεμένη.  

 Μην πατάτε ούτε βάζετε αντικείμενα επάνω σε καλώδια. 

 Μην αφήνετε καλώδια να συστρέφονται ή να λυγίζουν, οι λεπτές 

ίνες μέσα σ΄ αυτά θα κοπούν και η μόνωση θα φθαρεί 

απογυμνώνοντας τα καλώδια.  

 Μην επισκευάζετε ηλεκτρικές συσκευές εκτός αν είστε 

εξουσιοδοτημένος  να κάνετε αυτό. 

 Μην βαρυφορτώνετε  τις πρίζες. 

 

16. Να σημειώσετε ποιες είναι μεταδοτικές και ποιες μη μεταδοτικές. 

Ψείρες /φθειρίαση                                               ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ 

Αλωπεκία                                                            ΜΗ 

Πιτυρίδα                                                              ΜΗ 

Τριχοφάγος                                                         ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ 

Σμηγματόρροια / λιπαρότητα                              ΜΗ 

Ψαλίδα                                                                ΜΗ 

Ψώρα                                                                  ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ 

Σμηγματογόνος κύστη                                         ΜΗ 

Έκζεμα                                                                 ΜΗ 

Κατεστραμμένο περιτρίχιο                                    ΜΗ 


