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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 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

1. Να αναφέρετε:  

α) Δύο (2)  είδη θεραπειών των μαλλιών που χρησιμοποιούμε στο χώρο του 

κομμωτηρίου 

β) Δύο (2) τύπους μαλλιών που χρησιμοποιούνται για την κάθε  θεραπεία. 

 

Μαλακτική κρέμα: Είναι επιφανειακή θεραπεία που δεν εισχωρεί  βαθιά στην 

τρίχα . Χρησιμοποιείτε σε ξηρά, κανονικά και πορώδες μαλλιά 

Μάσκα μαλλιών: Είναι θεραπεία που εισχωρεί βαθιά στην τρίχα. Χρησιμοποιείτε 

σε μαλλιά πολύ ταλαιπωρημένα, πορώδη και ξηρά. 

 

2. Αναφέρονται παρακάτω τρεις (3) καταστάσεις μαλλιών ή δέρματος κεφαλής. 

 Λιπαρά μαλλιά 

 Μαλλιά με πιτυρίδα 

 Ξηρά μαλλιά 

Να επιλέξετε δύο(2) και να αναφέρετε:  

α) τους λόγους  που τις προκαλούν 

β) πώς τις αναγνωρίζουμε 

(α) Λιπαρά μαλλιά: 

ΑΙΤΙΕΣ Η υπερβολική παραγωγή  σμήγματος. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ 

Είναι κολλημένα στο τριχωτό της κεφαλής, φαίνονται λερωμένα και λιπαρά 

 

(β) Μαλλιά με πιτυρίδα: 

ΑΙΤΙΕΣΛόγω της ταχύτερης διαίρεσης και ανάπτυξης των κυττάρων που  

ωθούνται προς  την ανώτερη επιφάνεια του δέρματος. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ 

Είναι η απολέπιση του δέρματος με την μορφή λευκών κεράτινων λεπιών. 

  

(γ) Ξηρά μαλλιά :  

ΑΙΤΙΕΣ  Υπερβολική χρήση χημικών διεργασιών, υπερβολική και  

λανθασμένη  χρήση θερμαινόμενου εξοπλισμούκαι   ταλαιπωρία από  

καιρικές συνθήκες.ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ  Τα μαλλιά  έχουν ανοιχτά λέπια και  

είναι θαμπά, σκληρά και  δυσκολοχτένιστα . 
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3. Να αναφέρετε τέσσερα (4) βήματα για την προετοιμασία του πελάτη  στο 

λούσιμο. 

Προσφέρουμε θέση στον πελάτη. 

Ετοιμάζουμε τα εργαλεία και τα υπόλοιπα βοηθητικά μέσα  

Εκτίμηση της κατάστασης των μαλλιών και του δέρματος της κεφαλής   

Τοποθετούμε πετσέτα στους ώμους του και την ασφαλίζουμε με  πλαστικό κλιπ 

Τοποθετούμε  πλαστική προστατευτική ποδιά 

Ρυθμίζουμε την θέση και το ύψος του καθίσματος του πελάτη 

Φοράμε γάντια 

Χτενίζουμε τα μαλλιά. 

 

4. Να αναφέρετε τέσσερα (4) προσόντα και γνώσεις που απαιτούνται για να 

επιτύχει επαγγελματικά ένας κομμωτής. 

Τεχνικές κουρέματος  

Τεχνικές κομμώσεων 

Τεχνικές βαφής  

Τεχνικές χημικού κατσαρώματος 

Τεχνικές χημικού ισιώματος 

Μοντέρνες και εξειδικευμένες κομμώσεις  

Συμβουλευτική  

Μανικιούρ 

Μάρκετιγκ 

Ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων  

Διαφήμιση 

Πωλήσεις προϊόντων 

Ικανότητα επικοινωνίας. 

Διαχείριση προσωπικού 
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5. Να αναφέρετε τέσσερις (4) ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται στο 

κομμωτήριο. 

 

Κουρευτική μηχανή 

Ηλεκτρικό πιστολάκι 

Θερμαινόμενο σίδερο για σγούρωμα μαλλιών 

Θερμαινόμενο σίδερο ισώματος μαλλιών 

Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών ( αέρα) 

 Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών ( θέρμανση) 

Μηχάνημα του  ατμού 

 

6. Να αναφέρετε τέσσερα (4) στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κάρτα πελάτη 

όσον αφορά το λούσιμο  

 

Προσωπικά στοιχεία ( Όνοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Ημερομηνία ) 

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν 

Πληροφορίες για την κατάσταση του δέρματος του κεφαλιού 

Πληροφορίες για την κατάσταση των μαλλιών του . 

Χημικά που μπορεί  να χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. 

Πληροφορίες για αλλεργίες.   

 

7. Να αναφέρετε τέσσερα (4) μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούμε κατά την 

διαδικασία του λουσίματος  

 

Πριν την διαδικασία λουσίματος κάνουμε πάντοτε διάγνωση. 

Ελέγχουμε την θερμοκρασία του νερού πριν να βάλουμε το νερό στο δέρμα του 

κεφαλιού 

Πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία του λουσίματος πλένουμε πολύ καλά τα χέρια 

μας. 

Τα χέρια πρέπει να είναι χωρίς κοσμήματα για να μην δυσκολέψουν τις κινήσεις 

και να αποφύγουμε το ενδεχόμενο τραυματισμού του πελάτη. 

Καλύπτουμε τον πελάτη με προστατευτικό κάλυμμα λαιμού , πετσέτα και 

πλαστική ποδιά. 

Για κάθε πελάτη πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρή πετσέτα. 
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Μετά την χρήση ,οι λερωμένες πετσέτες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά 

δοχεία μακριά από τις καθαρές . 

Φοράμε ειδικά γάντια για το λούσιμο. 

Κατά την διαδικασία λουσίματος προστατεύουμε το πρόσωπό και τα αυτιά του 

πελάτη από το νερό. 

Αν κατά λάθος μπει κάποιο προϊόν στα μάτια , ξεπλένουμε αμέσως με καθαρό 

νερό.Αν συνεχίσει να ενοχλεί τον πελάτη ζητούμε ιατρική συμβουλή. 

Καθαρίζουμε  οποιεσδήποτε ακαθαρσίες προκλήθηκαν αμέσως μόλις 

τελειώσουμε. 

Πάντοτε  ακολουθούμε τις οδηγίες των κατασκευαστών . 

Τα νύχια πρέπει να είναι κοντά σε μέγεθος  γιατί  υπάρχει ο κίνδυνος 

τραυματισμού του πελάτη. 

Ενημερώνουμε την κάρτα πελάτη . 

Απομακρυνετε τα υλικά που χρησιμοποιηθήκαν  

Aπολυμαίνετε την θέση του λουτήρα. 

Αποστειρώστε όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε. 

 

8. Να αναφέρετε τέσσερα (4) υπηρεσίες που προφέρονται στο κομμωτήριο. 

 

Κούρεμα 

Χτένισμα 

Εξειδικευμένες κομμώσεις 

Αλλαγή χρώματος  

Μόνιμος κυματισμός 

Μόνιμο ίσιωμα 

Λούσιμο και θεραπείες μαλλιών 

Προσθετική μαλλιών 

Περιποίηση νυχιών 

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ 

9. Να αναφέρετε την διαδικασία συντήρησης και φύλαξης του πιο κάτω εξοπλισμού 

κομμωτηρίου  

 

α) Ηλεκτρική μηχανή κουρέματος 

Μετά  από κάθε χρήση καθαρίζουμε τη μηχανή με μια μικρή σκληρή βούρτσα  

για  να απομακρυνθούν οι τρίχες. 
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Απολυμαίνουμε με καθαρό οινόπνευμα και  βαμβάκι.   

Βάζουμε 2-3 σταγόνες λάδι συντήρησης ανάμεσα στις λάμες .  

Θέτουμε την μηχανή σε λειτουργία.  

Τοποθετούμε την μηχανή σε καθαρό και ασφαλισμένο  συρτάρι μακριά από  

τον χώρο που εξυπηρετούμε τους πελάτες. 

 

β) ψαλίδι κουρέματος 

Μετά την χρήση αφαιρούμε τις τρίχες με μία μικρή βούρτσα.   

Απολυμαίνουμε με καθαρό  οινόπνευμα και βαμβάκι, 

Βάζουμε 2-3 σταγόνες ειδικό λάδι συντήρησης στις λεπίδες, τον άξονα και την  

βίδα 

Ανοιγοκλείνουμε το ψαλίδι να πάει παντού το λάδι 

Φυλάγετε σε ξηρό και καθαρό μέρος μακριά από τον χώρο που  

εξυπηρετούνται οι πελάτες. 

Το ψαλίδι πρέπει να προστατεύετε σε ειδική θήκη . 

 

 

10. Να περιγράψετε:   

α) Τα χτενίσματα που επικράτησαν κατά την αρχαιότητα στην Ελλάδα  

 

Οι Ελληνίδες στην αρχαιότητα προτιμούσαν ψηλούς κότσους και χτενίσματα  

με μπούκλες και κοτσίδες. 

 

β) Τα χτενίσματα που επικράτησαν στην Αρχαία Αίγυπτο 

 

Οι Αιγύπτιοι αρχικά είχαν τα μαλλιά τους κομμένα σε μακρύ καρέ. Καθώς  

εξελίσσονταν όμως οι τεχνικές που χρησιμοποιούσαν, άρχισαν να  

δημιουργούν διαβαθμίσεις και κοτσίδες. Εντονο ήταν και η παρουσία της  

περούκας,όπου για να την φορέσουν ξύριζαν τα δικά τους μαλλιά. 

 

11. Να αναφέρετε οκτώ τύπους σαμπουάν που διατίθενται στην αγορά. 

Σαμπουάν για κανονικά μαλλιά 

Σαμπουάν για ξηρά μαλλιά 

Σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά 

Σαμπουάν κατά της πιτυρίδας  

Σαμπουάν για ταλαιπωρημένα  
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Σαμπουάν για λεπτά μαλλιά  

Σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά  

Σαμπουάν για μαλλιά με περμανάντ 

Σαμπουάν με χρώμα  

Σαμπουάν πριν  από το περμανάντ 

 

12. Να αναφέρετε οκτώ (8) εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο χώρο του 

κομμωτηρίου όταν προφέρονται υπηρεσίες κομμωτικής. 

 

Χτένες διαφόρων ειδών. 

Βούρτσες μαλλιών. 

Ψαλίδια κοπής μαλλιών. 

Ψαλίδια αραιώματος μαλλιών 

Ξυράφια. 

Ρολά τυλίγματος για χτένισμα.    

Ρολά τυλίγματος για  περμανάντ. 

Πινέλα βαφής. 

Ψεκαστήρες νερού.  

Δοχείο και σφουγγαράκι βαφής. 

Δοσομετρητής και απλικαντέρ. 

Κουκούλες για περμανατ και βαφή.  

 

13. Να αναφέρετε: 

α) Τέσσερα  (4)  αναλώσιμα προϊόντα 

α) Τέσσερα  (4)  αναλώσιμα υλικά  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  

Σαμπουάν 
Μαλακτικά  
Οξυζενέ 
Προϊόν περμανατ 
Λάκες 
Αφροί 
Τζέλ 

 
 

Βαμβάκι 
Χαρτάκια περμανάντ  
Αλουμινόχαρτο 
Χάρτινα κολάρα 
Πλαστικά καπελάκια μιας 
χρήσης 
Πλαστικές ποδιές μιας χρήσης  

      Πετσέτες μιας χρήσης 
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14. Να αναφέρετε :  

 

α) Τέσσερις (4) τρόπους σωστής χρήσης των αναλωσίμων  προϊόντων για 

αποφυγή σπατάλης. 

 

Προτού χρησιμοποιήσουμε κάποιο υλικό βεβαιωνόμαστε για την ποσότητα που 

χρειαζόμαστε ώστε να μην μείνει αχρησιμοποίητο. 

Συμφωνούμε πρώτα με τον πελάτη για το τι θέλει και μετά αναμιγνύουμε τα 

προϊόντα  

 Αναμειγνύουμε τα υλικά μας πάντα με ακρίβεια και προσοχή. 

 Αναμειγνύουμε τα χημικά ( βαφές, ξανοιχτικά ) την στιγμή που θα τα 

χρησιμοποιήσουμε , γιατί χάνουν την δραστικότητα τους. 

Αδειάζουμε πλήρως το περιεχόμενο των συσκευασιών. 

Στον λουτήρα πρέπει να έχουμε συσκευασίες με αντλία για ελεγχώμενη 

ποσότητα  σαμπουάν. 

Κλείνουμε πάντα τα προϊόντα ώστε να μην χάνουν την δύναμη τους ή να 

αλλοιώνονται. 

Τα προϊόντα αποθηκεύονται συμφώνα με της οδηγίες των κατασκευαστών. 

Βεβαιωνόμαστε πως όλα τα αποθέματα  προϊόντων τηρούν την  ημερομηνία 

λήξης. 

 

β) Τέσσερα (4) χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε στις υπηρεσίες 

κομμωτηρίου. 

 

Βαφή: Είναι χημικό προϊόν που μπορεί να αλλάξει  το χρώμα των μαλλιών να 

καλύψει  λευκά μαλλιά και να αλλάξει το χρώμα σε λωρίδες μαλλιών (ανταύγειες ). 

Περμανάντ: Είναι χημικό προϊόν που μπορεί να αλλάξει το σχήμα των μαλλιών 

από ίσιο σε σγουρό σε συνδυασμό με τύλιγμα μπικουτί.  

Χημικό ίσιωμα:   Είναι χημικό προϊόν που μπορεί να αλλάξει το σχήμα των 

μαλλιών από σγουρό σε ίσιο. 

Ξανοιχτικη σκόνη : Αναμιγνύετε με οξυζενέ και ξανοίγει  το χρώμα των μαλλιών  
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

15. Να καταγράψετε δέκα (10) βήματα  για την διαδικασία  λουσίματος μαλλιών. 

Οδηγούμε τον πελάτη στον λουτήρα και ελέγχουμε αν κάθεται αναπαυτικά  

Ρυθμίζουμε την θερμοκρασία του νερού  

Βρέχουμε όλα τα μαλλιά προσεχτικά . 

Κατανέμουμε το σαμπουάν ομοιόμορφα στα μαλλιά . 

Κάνουμε μασάζ  στο κεφάλι. 

Ξεπλένουμε καλά  

Επαναλαμβάνουμε ακόμα μια φόρα. 

Τοποθετούμε μαλακτική κρέμα στο μήκος και στις άκριες των μαλλιών και 

ξεπλέκουμε με τα δάκτυλα μας . 

Ξεπλένουμε την μαλακτική κρέμα καλά. 

Στεγνώνουμε τα μαλλιά με μια πετσέτα και τα χτενίζουμε 

 

16. Να αναφέρετε: 

α) Πέντε (5) προϊόντα χτενίσματος. 

β) Το αποτέλεσμα χρήσης του κάθε προϊόντος χτενίσματος  

Αφρός μαλλιών:  

Χρησιμοποιείτε  σε βρεγμένα  ή  σε στεγνά μαλλιά.  Χαρίζει στα μαλλιά 

ελαστικότητα, όγκο και κράτημα.Βοηθά στη δημιουργία  ομοιόμορφης μπούκλας. 

Τζέλ  μαλλιών: 

Χρησιμοποιείτε σε στεγνά η βρεγμένα μαλλιά. Μπορούμε να δημιουργήσουμε 

βρεγμένο αποτέλεσμα η να τονίσουμε λωρίδες μαλλιών. Χαρίζει στα μαλλιά 

λάμψη, όγκο και κράτημα. 

Κερί μαλλιών: 

Είναι κατάλληλο για διαμόρφωση όλης της κόμμωσης η μεμονωμένων λωρίδων 

μαλλιών χαρίζει στα μαλλιά λάμψη και έντονο κράτημα 

Κρέμα μαλλιών:  

Χαρίζει φυσική λάμψη στα μαλλιά. 

Λαδάκι μαλλιών: 

Προϊόν που χρησιμοποιείτε στο ίσιωμα.  Χαρίζει λάμψη, ευκολία στο χτένισμα και 

ενυδάτωση στην τρίχα. 

Λακ μαλλιών: 

Χαρίζει στα μαλλιά σταθερότητα, φυσική λάμψη και κράτημα. Είναι διαθέσιμες 

στο εμπόριο με σταθεροποιητική δράση διαφορετικού βαθμού.  

 

 

 


