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Λύσεις 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄:   

 

1. Να αναφέρετε τέσσερα  (4 ) προστατευτικά µέτρα που πρέπει να πάρει ο 
κοµµωτής/τρια για την προστασία του πελάτη  κατά την διάρκεια της 
περµανάντ  η  βαφής. 

Απάντηση:   

τέσσερα  (4 ) προστατευτικά µέτρα από τα πιο κάτω: 

Κατά την διάρκεια της περµανάντ 

          α) Προστατεύει τα ρούχα της πελάτισσας  µε αδιάβροχο  µαντό  και           

σκουρόχρωµη  πετσέτα. 

 β) Ζητήστε  από   τον πελάτη να βγάλει όλα τα κοσµήµατα του λαιµού.  

 γ) Εφαρµόστε  προστατευτική κρέµα  γύρω  από τη γραµµή  των             

µαλλιών. 

 δ)  Βάζετε βαµβάκι γύρω από  όλη τη γραµµή µαλλιών  προτού  

τοποθετήσετε τη λοσιόν περµανάντ.   

 ε)   Χρησιµοποιήστε ειδικό  δοχείο λαιµού. 

  



 Κατά την διάρκεια της βαφής : 

 α) Τοποθετήσετε πετσέτα σκούρου χρώµατος. 

             β) Χρησιµοποιήστε νάιλον  µιας χρήσης 

 γ) Εφαρµόστε προστατευτική κρέµα  γύρω από τη γραµµή των    µαλλιών 
και τα αυτιά. 

   δ) Ζητήστε  από τον πελάτη να βγάλει τα κοσµήµατα λαιµού. 

              ε) Κάνετε δοκιµή αλλεργίας 24 ή 48 ώρες πριν από τη βαφή µ 

2 Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους που εξηγούν γιατί είναι σηµαντική η χρήση 

ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού κατά την διάρκεια της χρήσης 

χηµικών προϊόντων ( βαφής, περµανάντ) στο κοµµωτήριο. 

Απάντηση:   

α) Προστασία των ρούχων. 

β) Προστασία του δέρµατος. 

γ) Ακολουθούµε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

δ) Αποφεύγουµε την εξ επαφής δερµατίτιδα 

ε) Ακολουθούµε  τους νόµους του κοµµωτηρίου 

 

3. Να γράψετε τέσσερις (4) λόγους για τους οποίους επισκέπτεται η πελάτισσα 
/ ο πελάτης το  κοµµωτήριο για βαφή. 

Απάντηση:   

α). Αποκατάσταση των γκρίζων µαλλιών στο αρχικό τους χρώµα. 

β). Αλλαγή του φυσικού χρώµατος σε πιο σκούρο. 

γ). Αλλαγή του φυσικού χρώµατος σε πιο ανοιχτό. 

δ). Αλλαγή του τεχνητού χρώµατος σε πιο σκούρο. 

ε). Αλλαγή του τεχνητού χρώµατος σε πιο ανοιχτό. 

ζ). Αποκατάσταση του φυσικού χρώµατος  µετά από ανταύγειες. 

η). Αλλαγή απόχρωσης των µαλλιών π.χ από κόκκινα σε σαντρέ. 

θ). Για να βάψει τα µαλλιά της σε µοντέρνες αποχρώσεις (τάσεις της µόδας) 

 

4. Να αντιστοιχήσετε τα πιο κάτω οξυζενέ  H2 O2 ( υπεροξείδιο του υδρογόνου ). 

  Απάντηση : 

      α)     40 Vol (βαθµών)                       3 % 

      β)     20 Vol (βαθµών)                       9 % 

      γ)     10 Vol (βαθµών)                     12 % 

      δ)     30 Vol (βαθµών)                       6%    

 



5. Να αναφέρετε δύο (2) τρόπους συντήρησης των πιο κάτω κοπτικών        

εργαλείων : 

 α) ψαλιδιών. 

      β) ηλεκτρικών µηχανών κοπής µαλλιών    

       Απάντηση :       

α) 1.Τα  ψαλίδια πρέπει να είναι καθαρά και ελεύθερα  από µαλλιά. 

2. Τα σκουπίζουµε καλά µε βαµβάκι εµποτισµένο  µε αλκοόλη                            

για   απολύµανση. 

3. Τα  ψαλίδια πρέπει να φυλάγονται σε ειδικές θήκες µακριά από      

παιδιά. 

4. Τοποθετούνται  σε  ντουλάπα αποστείρωσης µέχρι να        

ξαναχρησιµοποιηθούν. 

5. Τα  ψαλίδια  πρέπει να λαδώνονται στο σηµείο της βίδας. 

β) 1. Η  συνεχής φροντίδα και συντήρησης  συµβάλλει στη διατήρηση    της 
ποιότητας κοπής  και επιµηκύνει  τη διάρκεια ζωής  των µηχανών. 

    2. Πριν από τον καθαρισµό, τη βγάζουµε από την πρίζα. 

    3. Με ένα λεπτό πινέλο αποµακρύνουµε τα υπολείµµατα τριχών από την 
µηχανή. 

    4. Σκουπίζουµε µε ένα πανί βρεγµένο  µε αλκοόλη . 

    5. Λαδώνουµε  τις λεπίδες µετά από  κάθε χρήση. 

 
6. Να συµπληρώσετε τον σκοπό για τον οποίο γίνονται τα αντίστοιχα 

τεστ/δοκιµές στον πίνακα που ακολουθεί: 

Απάντηση :       

Τεστ / ∆οκιµή Σκοπός  του τεστ 

Τεστ  ελαστικότητας    Για να προσδιορίσουµε την 
κατάσταση του φλοιού της τρίχας. 

Τεστ πορότητας Για να προσδιορίσουµε την 
κατάσταση του περιτρηχίου  της 
τρίχας. 

Τεστ ασυµβατότητας Για τον προσδιορισµό της παρουσίας 
µεταλλικών αλάτων στα µαλλιά. 

Τεστ ανάπτυξης µπούκλας Για να επιβεβαιώσετε την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
Περµανάντ, δηµιουργία σχήµατος (S) 

 
 



7. ∆ίνονται οι τιµές pH (ΠΕ.ΧΑ), οξύτητας η αλκαλικότητας τεσσάρων (4) 
υλικών κοµµωτικής: 

α)    pH    7         
β)    pH    2,5 – 4.5      

  γ)    pH    4                                  
δ)    pH    7,5 – 9,5 

Να συµπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα τις αντίστοιχες τιµές  pH (ΠΕ.ΧΑ), 
των υλικών κοµµωτικής.  

Απάντηση :       
 

Υλικά κοµµωτικής  Τιµή pH ( ΠΕ.ΧΑ ) 

Όξινο προϊόν περµανάντ. pH    2,5 – 4.5      

Αλκαλικό προϊόν περµανάντ. pH   7,5 – 9,5 

Ουδέτερο σαµπουάν. pH    7         

Μαλακτική κρέµα µαλλιών    
(conditioner). 

pH    4                                  

 
 

8. Να αναφέρετε δύο (2) αποτελέσµατα που θα έχετε αν κατά την διάρκεια της 
περµανάντ: 

       (α) Σπάσουν   15% θειούχες αλυσίδες. 

       (β) Σπάσουν   30% θειούχες αλυσίδες. 

Απάντηση : 

 α) 1. Καµιά αλλαγή στη δοµή της τρίχας. 

     2. Τα µαλλιά δεν θα σγουρώσουν. 

     3. ∆εν θα δηµιουργηθεί το σχήµα «S» στα µαλλιά. 

 
 β) 1. Θα έχουµε αλλαγή στη δοµή της τρίχας. 

     2. Θα έχουµε τέλειο αποτέλεσµα µπούκλας. 

     3. Θα δηµιουργηθεί το σχήµα «S» στα µαλλιά. 

 

9. Να αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη για ένα 
ιδανικό κόψιµο µαλλιών.  

             Απάντηση :       

          -  Το σχήµα του κεφαλιού.        

                  -  Το σχήµα  του προσώπου. 

                      -  Τη γραµµή του λαιµού. 



                  -  Το είδος του λαιµού. 
                  -  Το είδος των µαλλιών (χοντρά, λεπτά, ίσια, σγουρά). 
                  -  Το µήκος µαλλιών. 
                  -  Ο σωµατότυπος του πελάτη / της πελάτισσας. 
 

 

10. Να αναφέρετε τέσσερις (4) τύπους προσωρινών (παροδικών) βαφών: 

Απάντηση :     

τέσσερα (4) από τα πιο κάτω: 

Αφρός, ζελέ, κραγιόν, µάσκαρα, σπρέι µε χρώµα, σαµπουάν µε χρώµα και 
µάσκα µε χρώµα. 

 
11. Να αναφέρετε τέσσερις (4) αιτίες που τα λευκά µαλλιά βάφονται δύσκολα. 

Απάντηση :                                                                                                            

- Τα µαλλιά βάφονται για πρώτη φορά. 

-  Χοντρά υαλώδη µαλλιά. 

- Όταν η πελάτισσα ο πελάτης πάσχει από αναιµία.  

- Όταν η πελάτισσα είναι έγκυος. 

- Σε περίπτωση λήψης αντιβιοτικών φαρµάκων. 

- Σε περίπτωση ορµονικών διαταραχών . 

 

12. Σε ποιες περιπτώσεις  αποχρωµατισµού ( ξανοίγµατος ) µαλλιών 
εφαρµόζονται οι πιο κάτω τεχνικές  

 Απάντηση :                                                                                                     

α)  Ντεκολορασιόν. 
     Όταν θέλουµε να αποχρωµατίσουµε φυσικά µαλλιά. 

                 β)  Ντεκαπάζ. 
           Όταν θέλουµε να αποχρωµατίσουµε βαµµένα µαλλιά. 

 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 

 
13. Να αναφέρετε οκτώ (8) σηµαντικά στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η 

κάρτα βαφής ενός πελάτη ή µιας πελάτισσας στο κοµµωτήριο. 

Απάντηση :                                                                                                           

                 α). Προσωπικά στοιχεία πελάτη/πελάτισσας 
                 β). Κατάσταση µαλλιών και δέρµατος κεφαλής 
                 γ). Τύπος µαλλιών 
                 δ). Προηγούµενες χηµικές εργασίες στα µαλλιά (βαφή, 
                      περµανάντ, ανταύγειες) 
                 ε). Προηγούµενη βαφή στα µαλλιά (π.χ. αριθµός 6.33) 



                 στ). Εταιρεία Βαφής   
                 ζ). Ποσοστό λευκών µαλλιών 
                 η). Στοιχεία βαφής που θα χρησιµοποιήσουµε και ποσότητα 
                      (π.χ. 60 ml. 7.32) 
                 θ). Βαθµός του Οξυζενέ / Ποσότητα ανάµειξης 
                  ι). Χρήση θερµότητας ή όχι 
                 κ). Χρόνος παραµονής βαφής στα µαλλιά 
                 λ). Αποτέλεσµα 
                 µ). Συµβουλές για το σπίτι.  
 

 
14. α) Με ποια απόχρωση εξουδετερώνουµε τα πιο κάτω χρώµατα βαφή βαφής: 

         Απάντηση :                                                                                                           

   1)  Ντορέ, ξανθό  εξουδετερώνετε µε το ιριζέ  ( .2 ). 

2)  χάλκινο εξουδετερώνετε µε το σαντρέ  ( .1 ). 

 

 β)  Να συµπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις: 

              Απάντηση :                                                                                                                                    

1 ) Όταν αναµείξουµε  60 ml  40 Vol  οξυζενέ µε  60 ml  30 Vol. οξυζενέ 

τότε  δηµιουργούµε  120  ml    35 Vol.   

                                                                                                                                                    

2 ) Όταν αναµείξουµε  20 ml  30 Vol  οξυζενέ  µε 20 ml  20 Vol οξυζενέ 
δηµιουργούµε    40 ml   25 Vol.   

             3) Όταν αναµείξουµε 60 ml  40 Vol  οξυζενέ µε  60 ml αποσταγµένο νερό  
δηµιουργούµε 120 ml 20 Vol. 

.                    4) Όταν αναµείξουµε  45 ml  20 Vol (βαθµών)  οξυζενέ µε  45 ml 
αποσταγµένο νερό δηµιουργούµε   90 ml  10 Vol. 

 

15.  Να συµπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα δύο (2) αιτίες για το κάθε ένα από τα 

λανθασµένα αποτελέσµατα που µπορεί να προκύψουν µετά την χρήση 

ξανοιχτηκών στα µαλλιά.   

           

Απάντηση :                                                                                                                                                                                                            

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΙΤΙΕΣ 

Μαλλιά 

σπασµένα/κατεστραµµένα. 

- Ξανοικτηκά σε ήδη ξανοιγµένα µαλλιά 

-Λανθασµένη ποσότητα ξανοικτηκών  και   

ενισχυτικών 

-Πολύ δυνατό οξυζενέ 

-Περισσότερη ώρα ξανοικτηκού στα µαλλιά 



-Περισσότερη  ώρα χρήσης θερµότητας 

Ζηµιά στο δέρµα της 

κεφαλής. 

-∆εν χρησιµοποιήσαµε προστατευτική κρέµα 
γύρο από το περίγραµµα του κεφαλιού 
-Χρησιµοποιήσαµε δυνατό ξανοικτηκό 
-Περισσότερη ώρα το ξανοικτηκό 
-Γδαρσίµατα η κοψίµατα στο δέρµα του 
κεφαλιού πριν το ξανοικτηκό 

Ξάνοιγµα µη ικανοποιητικό  

πχ κίτρινο. 

Τα µαλλιά του πελάτη ήταν πολύ σκούρα και 
αδύνατο και ξανοικτηκό 
Η ανάµιξη του ξανοικτηκού αδύνατη και το 
οξυζενέ αδύνατο 
Λίγος χρόνος παραµονής 

Ανοµοιόµορφο χρώµα Ανοµοιόµορφη εφαρµογή 
Ξεχείλισµα 
Εφαρµογή κακή, αδιάλυτο προϊόν  
Μεγάλες χωρίστρες 
Τοποθέτηση πολύ αργή 
Τα ασηµόχαρτα έπεσαν από τις ανταύγειες 

 

16. α) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα : 

Απάντηση : 

Τύπος βαφής ∆ιάρκεια στα µαλλιά 

Παροδική (προσωρινή) Μέχρι το επόµενο λούσιµο 

Ηµι-µόνιµη 6-8 λουσίµατα 

Κουαζί µόνιµη (σχεδόν µόνιµη) 15-20 λουσίµατα  

Μόνιµη  Μέχρι τα µαλλιά να κοπούν  

 

         β) Ένας πελάτης/ µια πελάτισσα µε κάποιο ποσοστό λευκών µαλλιών,                  
επισκέπτεται ένα κοµµωτήριο για βαφή. 

Να περιγράψετε τη διαδικασία υπολογισµού του ποσοστού (επί τοις  εκατό 
(%) των λευκών µαλλιών πού έχει. Να δώσετε ένα παράδειγµα. 



  Απάντηση :                                                                                                                                                  

            Χωρίζουµε τα µαλλιά σε τρία τµήµατα. 
Πρώτο τµήµα: από το ένα αυτί έως το άλλο. 
∆εύτερο τµήµα: από το πίσω µέρος του αυτιού µέχρι το άλλο. 
Τρίτο τµήµα: από το πίσω µέρος των αυτιών µέχρι τον αυχένα. 
 
 
Παράδειγµα: 

Πρώτο τµήµα: 60% ποσοστό λευκών µαλλιών. 
∆εύτερο τµήµα: 40% ποσοστό λευκών µαλλιών. 
Τρίτο τµήµα: 20% ποσοστό λευκών µαλλιών. 
Προσθέτουµε και τα τρία τµήµατα και διαιρούµε : 3 
π.χ. : 60% + 40%+ 20% = 120% : 3 =40% Λευκά Μαλλιά.τη βαφή 

 
γ). Να δώσετε τη δύναµη της λοσιόν περµανάντ που θα χρησιµοποιήσετε, για 

τους πιο κάτω τύπους µαλλιών: 

Απάντηση :    
                                                                                                                                                                                                         
1. Χοντρά – Υαλώδη µαλλιά  ………..…………….0……  
2. Αποχρωµατισµένα (ξανοιγµένα) µαλλιά ………3…… 
3. Βαµµένα µαλλιά ……………………………….…2……              
4. Κανονικά (φυσικά) µαλλιά    ……………….…...1……                  

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄:    

17. Μια πελάτισσα επισκέπτεται το κοµµωτήριο σας για να κάνει  περµανάντ.  
      Να καταγράψετε την πορεία εργασίας που θα ακολουθήσετε. 

Απάντηση :    

1. ∆ιάγνωση για την κατάσταση τρίχας και δέρµατος 
2. Συµπλήρωση κάρτας πελάτη 
3. Προετοιµασία πελάτη 
4. Επιλογή κατάλληλου προϊόντος περµανάντ 
5. Επιλογή ρολών 
6. Λούσιµο µαλλιών 
7. Χρήση εδικών προϊόντων προστασίας (αν χρειάζεται) 
8. Χωρίσµατα (σύµφωνα µε το στυλ) 
9. Τύλιγµα µαλλιών 
10. Προστασία δέρµατος (κρέµα, βρεγµένο βαµβάκι) 
11. Τοποθέτηση προϊόντος περµανάντ (ειδικό καπελάκι) 
12. Έλεγχος µπούκλας κάθε πέντε (5) λεπτά (σχήµα S). 
13. Ξέπλυµα µαλλιών πέντε (5) έως επτά (7) λεπτά 
14. Σκούπισµα µε πετσέτα και χαρτί 
15. Προστασία δέρµατος (βρεγµένο βαµβάκι) 
16. Τοποθέτηση υγροποιηµένης σταθεροποίησης (από πέντε 
      (5) µέχρι επτά (7) λεπτά) 
17. Αφαίρεση ρολών 
18. Τοποθέτηση αφροποιηµένης σταθεροποίησης στις άκριες 



      για άλλα πέντε (5) µέχρι επτά (7)λεπτά 
19. Καλό ξέπλυµα 
20. Χρήση ειδικών µαλακτικών για εξισορρόπηση του 
      pH(ΠΕ.ΧΑ) της τρίχας 
21. Στέγνωµα µε φυσούνα 
22. Συµβουλές για το σπίτι 

 

18. α) Να εξηγήσετε τι συµβολίζουν οι πιο κάτω κωδικοί αριθµοί σε µια βαφή: 

 ( 7.34 )    Ξανθό χρυσοχάλκινο                

  7.          Ύψος τόνου της βαφής 

    .3       Έντονη απόχρωση  

    .  4      Απαλή απόχρωση 

 
β) Στο Σχήµα 1 δίνεται το τρίγωνο της χρωµατοµετρίας στην Κοµµωτική.  Να 

συµπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία του τριγώνου: 

               (1) τις ζεστές και τις ψυχρές αποχρώσεις. 

                      (2) τις αποχρώσεις και το συµβολισµό τους, χρησιµοποιώντας τους 
κωδικούς αριθµούς της Κοµµωτικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1. 

Σαντρέ .1 

Αντιρούζ  .7 

Ντορέ ή 

Χρυσό  .3 

Χάλκινο  .4 

Κόκκινο  .6 

Ιριζέ ή 

Μωβ  .2 

Ζεστές   

Ψυχρές   


