
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 

"ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ" 
 

 

 

 

 

 

2η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2008 

 
 



  

 
 

 
 

Σελίδα 2 από 17 

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile).............................................3 

2. Aνάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)...............................4 

3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης .........................................................................5 

3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων..............................................................6 
3.1.1 ∆ιαδικασία .....................................................................................6 
α) Σκοπός..............................................................................................6 
β) Περιεχόµενο εξέτασης..........................................................................6 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης ............................................................................6 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων .............................................................................7 
3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης.............................................................7 

3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων......................................................................9 
3.2.1 ∆ιαδικασία .....................................................................................9 
α) Σκοπός..............................................................................................9 
β) Περιεχόµενο εξέτασης..........................................................................9 
γ) ∆ιαδικασία εξέτασης ............................................................................9 
δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων ........................................................................... 10 
3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης........................................................... 10 

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ................................................................................11 

ΟΜΑ∆Α Α ..................................................................................................... 11 

ΟΜΑ∆Α Β ..................................................................................................... 13 



  

 
 

 
 

Σελίδα 3 από 17 

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ 

1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 

O Boηθός Κοµµωτή µε την κατάρτισή του είναι ικανός στις κοµµώσεις ανδρών και γυναικών 
καθώς και σε βοηθητικές εργασίες όπως αποχρωµατισµός, βαφή, βοστρίχωση (περµανάντ). 

   Οι εργασίες των Βοηθών Κοµµωτών γίνονται σε χώρους εξοπλισµένους µε ειδικά 
µηχανήµατα και όργανα,τηρουµένων όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας. 

 
  Τοµείς απασχόλησης 
  Ο Βοηθός Κοµµωτή ήταν µέχρι σήµερα ανύπαρκτος.Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν 

σήµερα καταρτισµένοι Βοηθοί Κοµµωτές.Σήµερα η ειδικότητα αυτή καλύπτεται από επαγγελµατίες 
που δεν είναι κατάλληλα καταρτισµένοι και στηρίζονται µόνο σε εµπειρική γνώση που έχουν λάβει 
από διάφορους χώρους εργασίας.  

  Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρχει ΙΕΚ αντιστοίχου ειδικότητας που θα εφοδιάζει 
καταρτιζόµενους µε τα κατάλληλα προσόντα για άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση και θα 
κατοχυρώνει τόσο τους ίδιους και τους πελάτες τους,όσο και την Ελληνική αγορά. 

  Ως γνωστόν,σηµαντικό κοµµάτι της Ελληνικής Βιοµηχανικής παραγωγής καλλυντικών 
αποτελούν τα προϊόντα που αφορούν την περιποίηση κόµης.Χιλιάδες θέσεις εξειδικευµένου 
προσωπικού είναι απαιτητές τόσο στη βιοµηχανία,όσο και στην εµπειρία των προϊόντων αυτών. 

  Στη σηµερινή κοινωνία που η κόµµωση και η περιποίηση µαλλιών είναι καθηµερινή ανάγκη 
όλων µας η αύξηση των κοµµωτηρίων και η ποιοτική βελτίωση των κοµµωτών είναι αναγκαία για την 
κάλυψη των αυξηµένων απαιτήσεων του κοινού . 

 
 Συνοψίζοντας ,οι τοµείς απασχόλησης της ειδικότητας αυτής είναι: 
 
-Βιοµηχανίες-εταιρίες προϊόντων κόµης 
-Πωλήσεις προϊόντων κόµης(επισκέψεις,αντιπροσωπείες) 
-Κοµµωτήρια 
-Θέατρο,κινηµατογράφος,τηλεόραση,οίκοι µόδας.   
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2. Aνάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 
Για την υγιεινή-πρόληψη ατυχηµάτων:   
- να έχει τις απαραίτητες γνώσεις  για την πρόληψη και την αντιµετώπιση διαφόρων κινδύνων 

και ατυχηµάτων στον εργασιακό χώρο 
 
Για τη δερµατολογία:    
- να είναι  ενηµερωµένος για το δέρµα και τις λειτουργίες του  
- να έχει βασικές γνώσεις για τις τρίχες και τα νύχια      
 
Για  το σχέδιο κοµµωτικής:  
- να σχεδιάζει ανδρικές και γυναικείες κοµµώσεις 
- να ακολουθεί τους νόµους αρµονίας των χρωµάτων  
- να επιλέγει το χρώµα της κόµης  ανάλογα µε τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου 
- να σχεδιάζει µοντέρνα χτενίσµατα 
- να αντιγράφει σχέδια κόµµωσης  

 
Για τα στοιχεία ηλεκτρισµού-µηχανήµατα κοµµωτηρίου: 
- να έχει γενικές γνώσεις για τον ηλεκρισµό και για τις δυνατότητες χρησιµοποίησής του στο 

κοµµωτήριο  
- να γνωρίζει τα ηλεκτρικά µηχανήµατα που υπάρχουν στο κοµµωτήριο  καθώς και την τεχνική 

λειτουργίας τους 
- να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση τους 
- να γνωρίζει τον τρόπο συντήρησής τους 
 
Για την τεχνολογία κοµµωτικής: 
- να γνωρίζει το συσχετισµό εµφάνισης προσώπου-κεφαλής µε τη µορφή κοµµωτικής φόρµας 
- να γνωρίζει τον απαραίτητο εξοπλισµό και τα προϊόντα περιποίησης των µαλλιών 
- να γνωρίζει την προετοιµασία που γίνεται για το χτένισµα 
- να γνωρίζει τους τρόπους και τα όργανα στεγνώµατος των µαλλιών 
- να γνωρίζει το χτένισµα,τα µέσα και τη διαδικασία για τα υγρά και τα στεγνά µαλλιά 
- να γνωρίζει πώς να πραγµατοποιεί ιδιαίτερα χτενίσµατα 
 
Για την τεχνολογία υλικών : 
- να έχει γενικές γνώσεις για τη χηµική σύσταση και τις ιδιότητες των διαφόρων προϊόντων που 

χρησιµοποιούνται στην κοµµωτική 
 
Για την οργάνωση καταστήµατος-marketing: 
- να έχει γνώσεις οργάνωσης καταστήµατος και marketing για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Βοηθός Κοµµωτή πρέπει να 

ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  

Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 
απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 

Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 
προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 

Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 
από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 

Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 
εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 
επεξεργασία. 

Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 
τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
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αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 
Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 

Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 

Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 
της ειδικότητας Βοηθός Κοµµωτή εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και 
ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται 
αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 
Α.   Για την υγιεινή-πρόληψη ατυχηµάτων να έχει αποκτήσει γνώσεις για : 
- Την υγιεινή στους εργασιακούς χώρους 
- Την πρόληψη των εργατικών  ατυχηµάτων 
- Τους επαγγελµατικούς κινδύνους 
- Τις αιτίες ατυχηµάτων  
- Τους λόγους που επιβάλλουν την πρόληψη ατυχηµάτων 
- Την αποκατάσταση και βοήθεια εργαζοµένων,θυµάτων εργατικών 

ατυχηµάτων,αναπηρίες,συντάξεις κτλ. 
- Τις επαγγελµατικές ασθένειες 
- Τη νοµοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας 
 
Β.   Για τα στοιχεία ηλεκτρισµού-µηχανήµατα κοµµωτηρίου να έχει απoκτήσει γνώσεις για: 
- Τον ηλεκτρισµό,την τάση,την ένταση,την αντίσταση και τη γείωση 
- Τη σωστή ηλεκτρική εγκατάσταση του κοµµωτηρίου και τη σηµασία αυτής 
- Τα είδη των ηλεκτρικών µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στο κοµµωτήριο 

(περιγραφή,λειτουργία και βασική συντήρησή τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα) 
- Τη σωστή χρήση µηχανηµάτων κοµµωτηρίου για καλύτερη,µακροβιότερη και οικονοµικότερη 

από πλευράς ρεύµατος απόδοσής του. 
 
Γ.  Για την τεχνολογία υλικών να έχει αποκτήσει γνώσεις για :τη χηµική σύσταση και τις 

ιδιότητες των διαφόρων προϊόντων που χρησιµοποιούνται στην κοµµωτική 
 
∆. Για την οργάνωση καταστήµατος-marketing να έχει αποκτήσει γνώσεις για την καλή 

οργάνωση καταστήµατος και τις λειτουργίες και χρησιµότητες του marketing για την επιτυχία του στόχου 
της επιχείρησης  

 
Ε. Για τη δερµατολογία να έχει αποκτήσει γνώσεις για το δέρµα και τις λειτουργίες του   καθώς 

επίσης για την τρίχα και τα νύχια. 
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Ζ.  Για την τεχνολογία κοµµωτικής να έχει αποκτήσει γνώσεις για: 
- Τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται από τα κοµµωτήρια καθώς και την τεχνική χρήσης τους. 
- Την τεχνική κοπής των µαλλιών 
- Την προετοιµασία για το χτένισµα 
- Την εισαγωγή στην κοµµωτική τέχνη 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 

Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 
δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 

Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 
εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 

Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 
Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα παρακάτω: 
 
- Μπικουτί σε διάφορα µεγέθη 
- Βαποριζατέρ 
- Μικρές πλαστικές βελόνες 
- Χαρτί τελειώµατος 
- Χτένα µε λαβή 
- Κλάµερ(9) 
- Πετσέτα(1) 
- Χτένα ξεµπερδέµατος(1) 
- Φιλέ(1) 
 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 

Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
 

3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 

Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 
της ειδικότητας Βοηθός Κοµµωτή, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και 
ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται 
αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 

Για τις πρακτικές ασκήσεις κοµµωτικής, να εφαρµόζει στην πράξη τις θεωρητικές του γνώσεις 
(µε πρακτική άσκηση σε εκπαιδευτικές κούκλες) 

 
Για το σχέδιο κοµµωτικής να έχει αποκτήσει γνώσεις για : 
- την µελέτη ,την αντιγραφή και την απεικόνιση σε χαρτί του σχεδίου κοµµωτικής 
- τις αναλογίες,τα χαρακτηριστικά και τους µορφολογικούς τύπους του προσώπου και της 

κεφαλής 
- το χτένισµα  
- την κόµη και τα κουρέµατα ανάλογα µε τον τύπο του προσώπου 
- την κόµη και το χρώµα 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α 
1. Περιγράψτε συνοπτικά τη διαδικασία του λουσίµατος. 
2. Ποια προϊόντα χρησιµοποιούµε για την εκτέλεση ενός χτενίσµατος; 
3. Ποια η χρησιµότητα του λουσίµατος; 
4. Τι είναι τα οξέα; 
5. Τι είναι οι βάσεις; 
6. Τι ονοµάζουµε νερό; 
7. Ποιες είναι οι ιδιότητες της λανολίνης; 
8. Τι είναι οι σάπωνες; 
9. Τι είναι οι αλκοόλες; 
10. Να αναλύσετε τις στοιβάδεςτου δέρµατος. 
11. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα εξαρτήµατα του δέρµατος. 
12. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους αδένες που υπάρχουν στο δέρµα µας. 
13. Τι είναι νύχι; 
14. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα µέρη από τα οποία αποτελείται το νύχι. 
15. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει µια λακ; 
16. Τι είναι ο βολβός της τρίχας; 
17. Τι είναι η αλλωπεκίαση; 
18. Τι είναι η πιτυρίαση; 
19. Τι είναι η φθειρίαση; 
20. Ποια είναι η σύσταση των σαµπουάν που χρησιµοποιούνται σήµερα; 
21. Ποια είναι η επίδραση της υγρασίας πάνω στα µαλλιά; 
22. Να περιγράψετε αναλυτικά τα στρώµατα του δέρµατος.  
23. Πώς φροντίζουµε τα εργαλεία για να διατηρηθούν περισσότερο διάστηµα; 
24. Πώς οργανώνουµε το χώρο προµηθειών; 
25. Με τι πρέπει να είναι εξοπλισµένο ένα πρόχειρο φαρµακείο; 
26. Πώς πρέπει να είναι η αίθουσα υποδοχής και γιατί; 
27. Πώς πρέπει να είναι διακοσµηµένος ο χώρος του κοµµωτηρίου; 
28. Τι πρέπει να παρέχει µια καρέκλα χτενίσµατος; 
29. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για τις δηµόσιες σχέσεις ενός κοµµωτηρίου; 
30. Περιγράψτε αναλυτικά τι περιλαµβάνει ο χώρος λουσίµατος. 
31. Ποια είναι η πιο αποτελεσµατική µορφή διαφήµισης; 
32. Ποια είναι η πιο κατάλληλη περίοδος διεξαγωγής πωλήσεων; 
33. Τι πρέπει να φαίνεται στην κυρίως πόρτα του κοµµωτηρίου; 
34. Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζονται τα περιοδικά στην αίθουσα υποδοχής του κοµµωτηρίου 

και γιατί; 
35. Ποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των παιδιών στην αίθουσα 

υποδοχής και ποιες είναι οι αρµοδιότητές του; 
36. Από ποια  υλικά κατασκευάζονται οι χτένες; 
37. Πώς διατηρούνται οι χτένες σε καλή κατάσταση; 
38. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη χρήση εργαλείων και υφασµάτων χωρίς απολύµανση; 
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39. Ποια εργαλεία πρέπει να αλλάζουν για κάθε πελάτη; 
40. Να αναφέρετε τα κυριότερα είδη σαµπουάν εµπορίου. 
41. Να αναφέρετε τους τύπους καθρέφτη. 
42. Να αναφέρετε συνοπτικά τα κυριότερα νοσήµατα που προκαλούνται κατά την άσκηση του 

επαγγέλµατος του κοµµωτή. 
43. Ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας; 
44. Ποια είναι τα συµπτώµατα  από ηλεκτροπληξία; 
45. Πού οφείλονται οι κιρσοί; 
46. Πώς θα αποµακρύνετε κάποιον µε ηλεκτροπληξία από την ηλεκτρική πηγή; 
47. Ποιες κατηγορίες εγκαυµάτων γνωρίζετε ανάλογα µε το µέγεθος των αλλοιώσεών τους; 
48. Πώς εκδηλώνεται η αλλεργική δερµατίτιδα; 
49. Πώς αντιµετωπίζεται η αλλεργική δερµατίτιδα; 
50. Τι είναι υγιεινή; 
51. Ποιοι είναι οι στόχοι της υγιεινής; 
52. Ποια είναι τα λοιµώδη νοσήµατα,πού οφείλονται και ποια συµπτώµατα εµφανίζουν; 
53. Τι θέλουµε να πετύχουµε µε τον καθαρισµό του δέρµατος; 
54. Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες στα χηµικά εγκαύµατα; 
55. Ποια η σηµασία της ασφάλειας εργασίας; 
56. Ποιες είναι οι οδηγίες προφύλαξης από το ηλεκτρικό ρεύµα; 
57. Τι είναι τα µέσα ατοµικής προστασίας; 
58. Ποια µέτρα λαµβάνει ο εργοδότης για ασφαλή εργασία; 
59. Ποια µέτρα λαµβάνει ο εργαζόµενος για ασφαλή εργασία; 
60. Να αναφέρετε τα  µέτρα πρόληψης για εγκαύµατα. 
61. Να αναφέρετε τα µέτρα πρόληψης για κιρσούς. 
62. Ποια µέτρα πρόληψης πρέπει να λαµβάνουµε για τις δερµατοπάθειες κατά τη χρήση 

καλλυντικών; 
63. Ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν για τη θεραπευτική αντιµετώπιση των κιρσών; 
64. Ποια είναι η κλινική εικόνα των κιρσών; 
65. Γιατί η ύπαρξη ρελέ ασφαλείας είναι απαραίτητη; 
66. Πώς επιδρά το ηλεκτρικό ρεύµα στο ανθρώπινο σώµα; 
67. Ποια η σχέση µισθωτού-εργοδότη; 
68. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους κυριότερους κινδύνους που απειλούν τον ασφαλισµένο. 
69. Να αναφέρετε συνοπτικά τα δικαιώµατα του µισθωτού. 
70. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα είδη των ιστών του δέρµατος. 
71. Γιατί πρέπει να χρησιµοποιούµε γάντια κατά τον καθαρισµό; 
72. Τι πρέπει να προσέχουµε όταν χρησιµοποιούµε προϊόντα απολύµανσης; 
73. Πώς µπορείτε να κάνετε το χώρο του κοµµωτηρίου να φαίνεται µεγαλύτερος; 
74. Γιατί οι χώροι του κοµµωτηρίου πρέπει να έχουν ξεχωριστές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις; 
75. Πώς βοηθάνε οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι, όταν ο εξοπλισµός δεν είναι καλός; 
76. Τι περιλαµβάνει ένας κατάλογος αποθήκης; 
77. Ποιος είναι ο σκοπός της  λίστας καθηκόντων; 
78. Να ονοµάσετε τα σχήµατα προσώπου. 
79. Ποιος είναι ο ρόλος του όξινου µανδύα του δέρµατος; 
80. Πώς πρέπει να είναι ο χώρος του κοµµωτηρίου για να είναι αποτελεσµατική η λειτουργία 

του; 
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     ΟΜΑ∆Α Β 

1. Τι είναι η µάσκα µαλλιών; 
2. Ποια είναι τα προϊόντα µε τα οποία γίνεται το φινίρισµα του χτενίσµατος; 
3. Ποιος είναι ο ρόλος του κοντίσιονερ; 
4. Ποια είναι τα εργαλεία που χρησιµοποιούµε στο κούρεµα; 
5. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας για όλα τα κουρέµατα; 
6. Πόσους τύπους θερµών σίδερων έχουµε και ποιοι είναι; 
7. Σε ποιες εργασίες χρησιµοποιούνται τα θερµά σίδερα; 
8. Πόσα είδη τυλίγµατος έχουµε στη µιζανπλί µπουκλέ; 
9. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του σωστού ρόλεϊ; 
10. Ποιο είναι το αποτέλεσµα κατόπιν χρήσης µικρών ρόλεϊ σε µακριά µαλλιά; 
11. Ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση σεσουάρ χειρός; 
12. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να παίρνουµε κατά την εργασία του κουρέµατος; 
13. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να παίρνουµε κατά τη χρήση ηλεκτρικού ψαλιδιού; 
14. Ποια στοιχεία λαµβάνουµε υπόψη προκειµένου να κάνουµε µια περµανάντ; 
15. Πώς πρέπει να είναι το τύλιγµα της περµανάντ και γιατί; 
16. Ποια είναι τα είδη διαβροχής λοσιόν της περµανάντ; 
17. Σε τι βοηθά το φιξάρισµα; 
18. Ποια είναι τα είδη της περµανάντ; 
19. Ποιες συµβουλές δίνετε  για τη  µετέπειτα φροντίδα των µαλλιών στην περµανάντ; 
20. Πώς γίνεται η προληπτική δοκιµή τεχνικών εργασιών; 
21. Τι είναι το ντεκαπάζ; 
22. Τι είναι η ντεκολορασιόν; 
23. Σε ποιες περιπτώσεις κάνουµε την τεχνική σταρώµατος; 
24. Τι είναι το σαµπουάν ντεκολοράν; 
25. Τι είναι το µορτανσάζ; 
26. Τι υλικά χρησιµοποιούµε για να κάνουµε mèches(µεζ); 
27. Σε τι διαφέρουν οι mèches(µεζ) από τις ανταύγειες; 
28. Ποιος ο χρόνος αναµονής στη βαφή ; 
29. Τι διαφορά έχει το κούρεµα καρέ από το κούρεµα ντεγκραντέ; 
30. Ποια στοιχεία λαµβάνουµε υπόψη προκειµένου να δηµιουργήσουµε ένα βραδινό χτένισµα; 
31. Πότε χρησιµοποιούµε λακ που προσφέρει λάµψη στα µαλλιά; 
32. Τι είναι απολύµανση; 
33. Τι είναι αποστείρωση; 
34. Ποια είναι η χρησιµότητα της υγιεινής στο χώρο του κοµµωτηρίου; 
35. Ποια είναι η χρησιµότητα της υγιεινής του κοµµωτή; 
36. Ποιοι είναι οι τρόποι αποστείρωσης των εργαλείων κοµµωτικής; 
37. Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαµόρφωση κυµατισµών χωρίς όγκο στα µαλλιά. 
38. Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαµόρφωση κρος-κερ. 
39. Τι πρέπει να προσέξουµε όταν κάνουµε αραίωµα στα µαλλιά; 
40. Πώς γίνεται το λούσιµο της περµανάντ;(προλούσιµο) 
41. Ποια είναι η δοµή της τρίχας και από ποιους δεσµούς αποτελείται; 
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42. Ποια υλικά και εργαλεία απαιτούνται για τη δηµιουργία κότσου; 
43. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις ασθένειες των µαλλιών. 
44. Τι είναι η ψυχρή περµανάντ; 
45. Τι είναι η θερµή περµανάντ; 
46. Τι είναι η όξινη περµανάντ; 
47. Τι είναι η αλκαλική περµανάντ; 
48. Ποια είναι η σύσταση της λοσιόν περµανάντ; 
49. Ποια είναι τα στοιχεία που αφορούν ένα επιτυχηµένο κούρεµα και στυλ µαλλιών; 
50. Να περιγράψετε την τεχνική κρεπαρίσµατος. 
51. Να περιγράψετε αναλυτικά τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. 
52. Τι είναι η χρωστική του δέρµατος; 
53. Από ποια µέρη αποτελείται η τρίχα; 
54. Ποια η σηµασία του PH στην Κοµµωτική; 
55. Τι επιτυγχάνουν οι µαλακτικές κρέµες όταν τοποθετούνται στα µαλλιά; 
56. Να περιγράψετε τους τύπους κοντίσιονερ. 
57. Να αναφέρετε τη βασική κλίµακα χρωµάτων. 
58. Ποια είναι τα κύρια συστατικά µιας βαφής; 
59. Τι είναι η ψαλίδα(τριχοπτύλωση); 
60. Να περιγράψετε συνοπτικά τους δεσµούς που σταθεροποιούν τη δοµή της τρίχας. 
61. Τι είναι η φυσική χρωστική των µαλλιών; 
62. Τι είναι το βαπέρ (vapeur); 
63. Tι είναι το κλιµαζόν; 
64. Τι είναι ο στεγνωτήρας µαλλιών; 
65. Τι είναι οι θερµαντικές λάµπες; 
66. Τι είναι οι κουρευτικές µηχανές; 
67. Περιγράψτε αναλυτικά το χώρο χτενίσµατος-στεγνώµατος. 
68. Ποια είναι  η χρησιµότητα του χώρου χτενίσµατος- στεγνώµατος; 
69. Πώς οργανώνουµε το χώρο περιποίησης νυχιών; 
70. Περιγράψτε αναλυτικά τι περιλαµβάνει ο κύριος χώρος εργασίας στο κοµµωτήριο. 
71. Τι καθορίζει την ένταση του χρώµατος; 
72. Πώς ελέγχουµε το ηλεκτρικό ψαλίδι πριν από τη χρήση του; 
73. Τι είναι το τριχοσκόπιο; 
74. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα είδη των χτενών. 
75. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα είδη των βουρτσών. 
76. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα είδη των ψαλιδιών. 
77. Με ποιους τρόπους συντηρούµε τα ηλεκτρικά ψαλίδια; 
78. Ποια είδη ξυραφιών υπάρχουν;  
79. Να περιγράψετε τη λειτουργία της συσκευής υπεριώδους ακτινοβολίας. 
80. Να περιγράψετε τη λειτουργία της συσκευής κλίβανου αποστείρωσης. 
81. Να περιγράψετε τη χρήση υγρού απολυµαντήρα. 
82. Ποιες είναι οι ιδιότητες ενός καλής ποιότητας σαµπουάν; 
83. Ποια είναι η χρήση του καθρέπτη στο χώρο του κοµµωτηρίου; 
84. Να αναφέρετε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της κουπ. 
85. Τι είναι ο άχωρ; 
86. Τι είναι η τριχοφυϊα; 
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87. Ποια είναι η χηµική σύνθεση της τρίχας; 
88. Σε τι χρησιµεύει ο οδηγός κουρέµατος; 
89. Να αναφέρετε αναλυτικά τους χρόνους παραµονής της λοσιόν της περµανάντ ανάλογα µε 

τον τύπο των µαλλιών. 
90. Πώς πρέπει να είναι το τύλιγµα της περµανάντ και γιατί; 
91. Πώς πρέπει να είναι το τύλιγµα των ρόλεϊ και γιατί; 
92. Η κοπή των µαλλιών γίνεται πριν ή µετά την περµανάντ και γιατί; 
93. Ποια είναι τα συστατικά της χλωριούχου πλύσης; 
94. Πότε κάνουµε χλωριούχο πλύση; 
95. Σε ποιες περιπτώσεις δεν κάνουµε βαφή; 
96. Σε ποιες περιπτώσεις δεν κάνουµε περµανάντ; 
97. Πώς γίνεται η προετοιµασία του πελάτη για βαφή; 
98. Πώς γίνεται το µπουκλάρισµα µε το πιστολάκι; 
99. Πώς γίνεται το ίσιωµα µε το πιστολάκι; 
100. Ποια είναι τα εξαρτήµατα (αξεσουάρ) για βραδινά χτενίσµατα; 
101. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούµε µηχανή κουρέµατος; 
102. Όταν κόβουµε τα µαλλιά πρέπει να είναι στεγνά ή βρεγµένα και γιατί; 
103. Τι είναι η ασύµµετρη γραµµή κουρέµατος; 
104. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις θεραπείες µαλλιών στο κοµµωτήριο . 
105. Ποιες είναι οι βασικές αρχές δηµιουργίας κότσου; 
106. Ποια είναι η σύσταση  λοσιόν της περµανάντ; 
107. Να περιγράψετε το λούσιµο της βαφής. 
108. Τι κούρεµα ταιριάζει σε ένα στρογγυλό πρόσωπο; 
109. Τι κούρεµα ταιριάζει σε ένα τετράγωνο πρόσωπο; 
110. Τι διαφορά έχει το φιλαριστό κούρεµα από το ντεγκραντέ; 
111. Πώς γίνονται τα χωρίσµατα σε εργασία mèches(µεζ) µε αλουµινόχαρτο; 
112. Να αναφέρετε ονοµαστικά τεχνικές για ανταύγειες. 
113. Ποιοι τύποι µάσκας µαλλιών υπάρχουν; 
114. Ποια η διαφορά µεταξύ των ειδών διαβροχής λοσιόν περµανάντ; 
115. Είναι απαραίτητη η φροντίδα µετά την περµανάντ και γιατί; 
116. Τι κάνουµε σε περίπτωση επιδερµικής αντίδρασης; 
117. Πώς γίνεται το στάρωµα; 
118. Πώς γίνεται το µορτανσάζ; 
119. Πώς γίνεται το σαµπουάν ντεκολοράν; 
120. Τι εργαλεία χρησιµοποιούµε για να κάνουµε mèches(µεζ); 
121. Ποιος είναι ο χρόνος αναµονής στο ντεκαπάζ; 
122. Πώς γίνεται το κούρεµα ντεγκραντέ; 
123. Πώς γίνεται το κούρεµα καρέ; 
124. Τι καλούνται χηµικά εγκαύµατα; 
125. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα του χώρου λουσίµατος; 
126. Τι πρέπει να προσέχουµε στη διακόσµηση της αίθουσας χτενίσµατος; 
127. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του χώρου λουσίµατος; 
128. Πώς αποστειρώνουµε τις χτένες; 
129. Πώς αποστειρώνουµε τις βούρτσες; 
130. Πώς αποστειρώνουµε ψαλίδια και µεταλλικά αντικείµενα; 
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131. Πώς δηµιουργείται η δυσοσµία στα ρούχα; 
132. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα προϊόντα για το λούσιµο. 
133. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα προϊόντα για το χτένισµα. 
134. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα προϊόντα για την περιποίηση των µαλλιών. 
135. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα προϊόντα για τις βαφές. 
136. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα προϊόντα για την περµανάντ. 
137. Από ποιες στοιβάδες αποτελείται η επιδερµίδα του τριχωτού της κεφαλής; 
138. Τι είναι η τρίχα και από τι αποτελείται; 
139. Ποια είναι τα εργαλεία του λουσίµατος; 
140. Ποιο σχήµα κουπ ενδείκνυται σε τριγωνικό σχήµα προσώπου; 
141. Ποια στοιχεία λαµβάνουµε υπόψη προκειµένου να δηµιουργήσουµε ένα νυφικό χτένισµα; 
142. Ποια στοιχεία λαµβάνουµε υπόψη προκειµένου να δηµιουργήσουµε ένα χτένισµα  

              επίδειξης; 
143. Ποιο σχήµα κουπ ενδείκνυται  σε οβάλ σχήµα προσώπου; 
144. Ποιο σχήµα κουπ  ενδείκνυται  σε αχλαδοειδές σχήµα προσώπου; 
145. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα είδη ψαλιδιών κουρέµατος. 
146. Να αναφέρετε ονοµαστικά  τα εργαλεία για βαφή. 
147. Να αναφέρετε ονοµαστικά  τα εργαλεία για την περµανάντ. 
148. Με ποιους τρόπους µπορούµε να κάνουµε mèches(µεζ); 
149. Πώς γίνεται η προετοιµασία του πελάτη για χτένισµα; 
150. Πώς γίνεται η προετοιµασία του πελάτη για κούρεµα; 
151. Πώς γίνεται η προετοιµασία του πελάτη για βαφή; 
152. Πώς γίνεται η προετοιµασία του πελάτη για περµανάντ; 
153. Να αναφέρετε τεχνικές που εφαρµόζονται στις εργασίες βαφών. 
154. Πώς γίνεται η προετοιµασία του χώρου για βαφή; 
155. Πώς χωρίζουµε τα µαλλιά για εφαρµογή βαφής; 
156. Τι ελέγχουµε στο τέλος εργασίας της περµανάντ; 
157. Να περιγράψετε συνοπτικά τα σφάλµατα µετά από εργασία περµανάντ. 
158. Ποια στάδια ακολουθούµε στην εργασία της περµανάντ; 
159. Ποιος είναι ο βασικός κανόνας επιτυχίας χτενίσµατος µε κυµατισµούς; 
160. Ποιο είναι το πλεονέκτηµα χρήσης στολών στο κοµµωτήριο; 
161. Ποιο είναι το πιο σηµαντικό αρχείο στο κοµµωτήριο και τι περιέχει; 
162. Πώς επιτυγχάνεται η υγιεινή του δέρµατος; 
163. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα αγγεία του δέρµατος. 
164. Ποιο είναι το εξωτερικό περίγραµµα µιας κόµµωσης; 
165. Τι ονοµάζουµε µορφή κόµµωσης; 
166. Τι ονοµάζουµε όγκο µιας κόµµωσης; 
167. Τι λαµβάνουµε υπόψη στο σχεδιασµό µιας κόµµωσης; 
168. Τι ονοµάζουµε οριζόντιες γραµµές; 
169. Τι ονοµάζουµε κατακόρυφες γραµµές; 
170. Τι ονοµάζουµε διαγώνιες γραµµές; 
171. Τι ονοµάζουµε χρωµατοµετρία; 
172. Τι ονοµάζουµε µίξη χρωµάτων; 
173. Ποια είναι τα βασικά χρώµατα της ύλης; 
174. Ποια είναι τα δευτερογενή χρώµατα; 
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175. Ποια είναι τα τριτογενή χρώµατα; 
176. Ποια ονοµάζονται χρώµατα µίξης δεύτερου βαθµού; 
177. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα χρώµατα; 
178. Ποια είναι τα συµπληρωµατικά ζεύγη χρωµάτων; 
179. Ποια είναι τα ζεστά χρώµατα; 
180. Ποια είναι τα ψυχρά χρώµατα; 
181. Τι ονοµάζουµε απόχρωση ; 
182. Τι ονοµάζουµε ένταση χρώµατος; 
183. Τι λαµβάνουµε υπόψη για το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση µιας κόµµωσης; 
184. Ποια είναι τα αντίθετα χρώµατα; 
185. Τι ονοµάζουµε αναλογία; 
186. Να αναφέρετε τα είδη χαρτιού σχεδιογραφίας. 
187. Ποια είναι η χρησιµότητα της εξέτασης του τριχωτού της κεφαλής; 
188. Ποια είναι η χρησιµότητα εξέτασης της διαµέτρου της τρίχας; 
189. Ποια είναι η χρησιµότητα εξέτασης της ποιότητας των µαλλιών; 
190. Ποιες είναι οι κυριότερες µορφές σαµπουάν; 
191. Σε ποιες µορφές συναντάµε τα σαµπουάν στο εµπόριο; 
192. Ποια είναι τα είδη ποιότητας της τρίχας; 
193. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούµε ζελέ στα µαλλιά ; 
194. Πότε χρησιµοποιούµε αφρό χτενίσµατος και γιατί; 
195. Τα κατσαρά µαλλιά κόβονται υγρά ή στεγνά και γιατί; 
196. Σε ποια σηµεία αποφεύγουµε την αραίωση των µαλλιών; 
197. Ποια είναι τα κλασσικά χτενίσµατα µε θερµό σίδερο; 
198. Ποιοι τύποι µαλλιών υπάρχουν; 
199. Περιγράψτε συνοπτικά πώς γίνεται το κρεπάρισµα. 
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