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ΤΟΜΕΑΣ :    ΥΓΕΙΑΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (13) 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (1304) 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :   ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :  13.04.03.1 

 
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 

1. ΑΓΓΛΙΚΑ 3  3 3  3 3  3 3  3 
2. ΧΡΗΣΗ Η/Υ  2 2  2 2       
3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2  2 2  2 2  2 2  2 
4. ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  2 2  2 2       
5. ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1  1          
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 
1  1          

7. ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
– ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  

1 1 2          

8. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2  2 2  2       
9. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  10 10  10 10  12 12  12 12

10. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ     2  2 2  2    
11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ - MARKETING 
      2  2 2  2 

12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

      2  2 2  2 

 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 10 15 25 9 14 23 11 12 23 9 12 21

 

 
 
Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης 
Coiffeur – Specialisé aux soins des cheveux 
 
β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών 
 
γ. ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Απολυτήριο Γενικού ή Τεχνικού ή Πολυκλαδικού Λυκείου 
 
δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Τέσσερα εξάμηνα 
 
ε. ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Ειδικός εφαρμογών αισθητικής 
Επαγγελματικό μακιγιάζ 
 
στ. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 Ο Κομμωτής – Τεχνικός περιποίησης κόμης με την υψηλή του κατάρτιση είναι 
ικανός στις κομμώσεις ανδρών και γυναικών καθώς και σε εργασίες περιποίησης 
κόμης, όπως αποχρωματισμός, βαφή, βοστρίχωση (περμανάντ), αποσγούρωση 
κ.λ.π. Η κατάρτισή του επεκτείνεται στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και 
μάρκετινγκ στο χώρο του κομμωτηρίου και στην αγορά. 
 Οι εργασίες των κομμωτών γίνονται σε χώρους εξοπλισμένους με ειδικά 
μηχανήματα και όργανα, τηρουμένων όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας. 
 
ζ. ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 Η κομμωτική, ένας επαγγελματικός κλάδος που απαιτεί υψηλή κατάρτιση και 
εξειδίκευση, καλύπτεται σήμερα μόνο από επαγγελματίες που δεν είναι πολλές 
φορές κατάλληλα καταρτισμένοι, στηριζόμενοι στην εμπειρική τους γνώση ή στην 
εκπαίδευση που έλαβαν από διάφορα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τα οποία ως 
γνωστόν δεν ελέγχονται για το επίπεδο των γνώσεων που προσφέρουν, ή από 
εκπαίδευση στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και τις ΤΕΣ Κομμωτικής, το πτυχίο των 
οποίων τους δίνει το δικαίωμα επαγγελματικής αποκατάστασης μετά από διετή 
τουλάχιστον εξάσκηση σε επαγγελματικούς χώρους. 
 Αποτελεί επομένως επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ΙΕΚ αντίστοιχης 
ειδικότητας που θα εφοδιάσει τους καταρτιζόμενους με τα κατάλληλα προσόντα για 
την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση και θα κατοχυρώνει τόσο τους ίδιους 
και τους πελάτες τους όσο και την ελληνική αγορά. 
 Ως γνωστόν, σημαντικό κομμάτι της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής 
αποτελούν σήμερα οι βιομηχανίες καλλυντικών. Από στατιστικά στοιχεία προκύπτει 
ότι το 25% του συνόλου παραγωγής καλλυντικών αποτελούν τα προϊόντα που 
αφορούν την περιποίηση της κόμης. Χιλιάδες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου 
προσωπικού στην κοσμετολογία της κόμης είναι απαιτητές τόσο στη βιομηχανία όσο 
και στην εμπορία των προϊόντων αυτών. 
 Στη σημερινή κοινωνία που η κόμμωση και η περιποίηση των 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 
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- Πωλήσεις προϊόντων κόμης (επισκέψεις, αντιπροσωπείες, σύμβουλοι χρήσης 
αυτών) 
- Ελεύθεροι επαγγελματίες – κομμωτήρια 
- Επικεφαλείς σε μεγάλες μονάδες πολυάριθμου προσωπικού (κομμωτήρια, 
εμπορικές εταιρίες) 
- Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, οίκοι μόδας. 
 
η. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
 Τα πτυχία επιπέδου 3 που θα χορηγούνται μετά την κατάρτιση, σύμφωνα με 
τα αναλυτικά προγράμματα που προσαρμόστηκαν στην ελληνική αγορά εργασίας, 
είναι απόλυτα συμβατά με τα αντίστοιχα των χωρών - μελών της Ε.Ε.  

Π.χ. ΓΑΛΛΙΑ: Ειδικότητα COIFFURE με τη χορήγηση Κρατικού Διπλώματος 
BREVET PROFESSIONEL (διάρκειας 4 εξαμήνων) 

ΑΓΓΛΙΑ: BTEC 
 
θ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
- Προγράμματα σπουδών Γαλλίας του BREVET PROFESSIONEL COIFFURE που 
επισυνάπτονται. 
- Προγράμματα σπουδών Γαλλίας CETRIFICAT D’ APTITUDE PROFESSIONELLE 
COIFFURE. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σελ. 5 



 
 

 
 

 
Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ – ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ) 

 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Τεχνολογία Κομμωτικής (θεωρία – επιδείξεις)» 

Περιεκτική ιστορική ανασκόπηση της κομμωτικής τέχνης. Συσχετισμός εμφάνισης 
προσώπου – κεφαλής με τη μορφή κομμωτικής φόρμας. Ενημέρωση για τα 
απαραίτητα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τα κομμωτήρια, διδασκαλία της 
τεχνικής χρήσης αυτών. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Η κόμμωση και η περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής ως ψυχολογική ανάγκη. 
2. Σχέση της κομμωτικής με συναφή επαγγέλματα. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
1. Η κομμωτική δια μέσου των αιώνων. Σύντομη αναδρομή 
2. Η κομμωτική κατά την αρχαιότητα 

α) Αρχαία Ελλάδα 
β) Αίγυπτος 
γ) Αρχαία Ρώμη 

3. Η κομμωτική το Μεσαίωνα 
4. Η κομμωτική την Αναγέννηση 
5. Η κομμωτική το 17ο και 18ο αιώνα 
6. Η κομμωτική στη σύγχρονη εποχή 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
1. Μελέτη του προσώπου 
2. Σχήμα και χαρακτηριστικά του προσώπου 
3. Οι τύποι του προσώπου – Ζώνες προσώπου 
4. Σχέση μορφής κόμμωσης και τύπου προσώπου 
5. Προσωπικότητα και κόμμωση 
6. Μελέτη του τριχωτού της κεφαλής και της φυσικής τρίχας 
7. Τα φυσικά χρώματα της τρίχας 
8. Χρωμομετρία 
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ 
1. Προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής του τριχωτού της κεφαλής – Σαμπουάν 

α) Σαμπουάν απλά 
β) Σαμπουάν ειδικά 
γ) Σαμπουάν συντήρησης 
δ) Σαμπουάν για πριν και μετά τον αποχρωματισμό, τη βαφή και την περμανάντ 
ε) Σαμπουάν θεραπευτικά για πριν και μετά τον αποχρωματισμό, τη βαφή και την 
περμανάντ 

2. Μαλακτικές κρέμες 
3. Αρωματικές λοσιόν 
4. Προϊόντα διαφοροποίησης του χρώματος 

α) Φύση προϊόντων 
β) Χρόνος εφαρμογής 
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γ) Προϊόντα προσωρινής, ημι-μόνιμης, μόνιμης χρώσεως (βαφής) 
δ) Φυσικά προϊόντα χρώσεως (HENNE) 
ε) FANTAISIES προϊόντα χρώσης (Λάκες – Ζελέ) 

5. Προϊόντα μερικού ή πλήρους αποχρωματισμού 
α) Οξυζενέ 
β) Λάδια 
γ) Ζελέ 
δ) Κρέμες αμμωνίας 
ε) Πούδρες 

6. Προϊόντα αλλαγής της φόρμας των τριχών 
7. Προϊόντα για την περμανάντ και την αποσγούρωση 
8. Προϊόντα οξειδωτικά (σταθεροποιητικά) για την περμανάντ και την αποσγούρωση 
9. Προϊόντα τόνωσης και ελαστικοποίησης της τρίχας (Υγρά – αφρώδη – ζελέ) 
10. Προϊόντα φινιρίσματος (λάκες – ζελέ – μπριγιαντίνες) 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 
1. Ομογενοποίηση των προϊόντων 
2. Σεβασμός πρωτοκόλλου προετοιμασίας και των οδηγιών 
3. Δοσολογία προϊόντων 
4. Ταχύτητα προετοιμασίας και εφαρμογής προϊόντος 
5. Προετοιμασία της επαρκούς δόσης του προϊόντος κατά περίπτωση 
6. Κανόνες υγιεινής – ασφάλειας κατά την εφαρμογή – τεστ 
7. Προετοιμασία κόμης για να δεχθεί το προϊόν 
8. Συστηματική πιστοποίηση της θερμοκρασίας του νερού κατά περίπτωση 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 1 ΩΡΑ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Υγιεινή – Πρόληψη ατυχημάτων» 
 Η κατανόηση της σημασίας της υγιεινής για τον κομμωτή και τον πελάτη. 
Υγιεινή του χώρου. Ενημέρωση για τα πιθανά ατυχήματα σε κομμωτήριο και για τους 
τρόπους άμεσης αντιμετώπισης αυτών. 
 
1. Τι είναι υγιεινή – η σημασία της. Περί αντισηψίας και ασηψίας. 
2. Διαρρύθμιση κομμωτηρίου με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων. 
3. Απρόβλεπτα ατυχήματα στο κομμωτήριο και πρώτες βοήθειες. 
4. Καθαριότητα στο κομμωτήριο – απολύμανση χώρων υγιεινής και εργαλείων. 
5. Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας – πρώτες βοήθειες. 
6. Προσεκτική χρήση των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων, βαφών κ.λ.π. – Δοκιμή 
(τεστ) πριν από τη χρησιμοποίησή τους στον πελάτη. 
7. Παρακολούθηση υγείας του προσωπικού. Προφύλαξη από πιθανές ασθένειες του 
επαγγέλματος (κιρσούς, αλλεργίες κ.λ.π.) 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Σχέδιο Ειδικότητας» 
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 Διδασκαλία του τρόπου σχεδίασης ενός αντικειμένου, προκειμένου να 
αποδοθεί σωστά σε σχέση με το χώρο και τη μορφή αυτού. Ειδικότερη και 
λεπτομερειακή σχεδιαστική αντιμετώπιση της κεφαλής. Μελέτη σε βάθος των 
μορφολογικών τύπων προσώπου και κεφαλής. Γραμμική μεταβολή του προσώπου 
και της έκφρασης με την κόμμωση. 
 
1. Όργανα σχεδίασης 
2. Γραμμή και ποιότητα γραμμής 
3. Στήσιμο του θέματος στο χαρτί 
4. Άξονας και τοποθετήσεις 
5. Τόνοι (σκιά, φως) 
6. Μετρήσεις εσωτερικές και εξωτερικές 
7. Κλίσεις, αναλογίες 
8. Στήσιμο θεμάτων ορθογωνίων στερεών 
9. Στήσιμο θεμάτων σφαιρικών 
10. Στήσιμο θεμάτων κυλινδρικών 
 
ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ 
1. Μελέτη αναλογιών μεταξύ του κρανίου και του προσώπου 
2. Μελέτη των χαρακτηριστικών του προσώπου 
3. Μελέτη του όγκου της κεφαλής και της κόμης υπό διαφορετικές γωνίες κατά 
πρόσωπο, οπισθίως και πλαγίως 
4. Μελέτη των στοιχείων του προσώπου σε σχέση με τη γενική αισθητική εικόνα 
5. Μελέτη των κυριότερων μορφολογικών τύπων προσώπου και κεφαλής 
6. Γραμμική τροποποίηση του ανάγλυφου του προσώπου και της έκφρασης με την 
κόμμωση. 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 1 ΩΡΑ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Στοιχεία ηλεκτρισμού – Μηχανήματα κομμωτηρίου» 
 Η μετάδοση γενικών γνώσεων για τον ηλεκτρισμό, τις δυνατότητες 
χρησιμοποίησής του στο κομμωτήριο και οι κίνδυνοι από τη χρήση ηλεκτρικών 
μηχανημάτων. Ποια ηλεκτρικά μηχανήματα υπάρχουν στο κομμωτήριο, η τεχνική της 
λειτουργίας και σωστής χρησιμοποίησης αυτών καθώς και η ανάγκη συντήρησής 
τους. 
 
1. Περί ηλεκτρισμού, τάσης, έντασης, αντίστασης, γείωσης 
2. Σωστή ηλεκτρική εγκατάσταση κομμωτηρίου – η σημασία αυτής 
3. Είδη ηλεκτρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο κομμωτήριο: 
περιγραφή, λειτουργία και βασική συντήρηση αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

α) Κάσκες – σεσουάρ 
β) Στεγνωτήρες χειρός – πιστολάκια 
γ) Στεγνωτήρες με ακτινοβολία 
δ) Βούρτσες και χτένες θερμαινόμενες 
ε) Μασιές 
στ) Μηχάνημα βοστρύχωσης – περμανάντ 
ζ) Μηχάνημα ατμού – βαέρ 
η) Αποστειρωτήρας εργαλείων 

4. Σωστή χρήση μηχανημάτων κομμωτηρίου για καλύτερη, μακροβιότερη και 
οικονομικότερη από πλευράς ρεύματος απόδοσή τους. 
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ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 1 ΩΡΑ Θ + 1ΩΡΑ Ε/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΙΚΤΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Γενική και Εφαρμοσμένη Ανατομία – Φυσιολογία» 
 Η μετάδοση γενικών γνώσεων για το κύτταρο, τους ιστούς, το νευρικό 
σύστημα, τις αισθήσεις και τις διάφορες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. 
Μολύνσεις από μικρόβια – αντίδραση του οργανισμού – εμβόλια. Ανατομική 
κατασκευή του ανθρώπινου σώματος γενικά και ειδικότερα της κεφαλής. 
 
1. Ανθρώπινο κύτταρο (δομή – λειτουργία – πολλαπλασιασμός) 
2. Οι ιστοί 

α) επιθηλιακός ιστός 
β) συνδετικός ιστός 
γ) μυϊκός ιστός (γενικά περί γραμμωτών μυών) 

3. Νευρικό σύστημα 
4. Νευρώνας (δομή και ιδιότητες) 
5. Τα αντανακλαστικά 
6. Κινητική λειτουργία νευρικού συστήματος 
7. Οι λειτουργίες των αισθήσεων 
8. Η λειτουργία της θρέψης 
9. Η κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου 
10. Η σύνθεση και ο ρόλος του αίματος 
11. Πέψη και οι ανάγκες του οργανισμού 
12. Λειτουργία της ανταλλαγής της ύλης και της απέκκρισης 
13. Παράγοντες μόλυνσης 
14. Διάφοροι τύποι μικροοργανισμών, μετάδοση και οδοί εισόδου στον οργανισμό 
15. Αντίσταση του οργανισμού στη μικροβιακή μόλυνση 
16. Μόλυνση και κυτταρική ανοσία 
17. Εμβολιασμός 
18. Ανατομία και μορφολογία της κεφαλής 
19. Φόρμα: χαρακτηριστικά και διαφορές μεταξύ των ατόμων 
20. Ανατομία: οστά, μύες, νεύρωση και κυκλοφορία. 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Δερματολογία» 
 Η ενημέρωση ειδικότερα για το δέρμα ως μέρος του ανθρώπινου οργανισμού, 
καθώς και για τις ποικίλες λειτουργίες αυτού. Οι τρίχες και οι όνυχες. 
 
1. Το δέρμα 
2. Ανατομία του δέρματος 
3. Επιδερμίδα 
4. Υποδερμίδα 
5. Κερατινοποίηση 
6. Χόριον 
7. Σύνθεση μελανίνης 
8. Αγγεία του δέρματος 
9. Νεύρα του δέρματος και νευρικές απολήξεις 
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10. Αδένες του δέρματος 
11. Ιδρωτοποιοί και σμηγματογόνοι αδένες 
12. Ορθωτήρας μυς 
13. Η τρίχα 

α) Ανατομία 
β) Θύλακας της τρίχας 
γ) Ρίζα 
δ) Ελεύθερο στέλεχος 
ε) Σμηγματογόνος αδένας 

14. Τα μαλλιά 
15. Το τριχωτό της κεφαλής 
16. Τα νύχια 
17. Οι λειτουργίες του δέρματος 

α) Προασπιστική 
β) Λειτουργία των αισθήσεων 
γ) Η ανταλλαγή της ύλης 
δ) Απορρόφηση – Απέκκριση 
ε) Μεταβολισμός 
στ) Σύνθεση βιταμίνης D 
ζ) Μεταβολισμός των λιπιδίων 

 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Η προβλεπόμενη ύλη για τον τομέα της ειδικότητας από το αντίστοιχο αναλυτικό 
πρόγραμμα Αγγλικών που εξέδωσε ο ΟΕΕΚ. 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 10 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Πρακτικές Ασκήσεις Κομμωτικής» 
 Η απόκτηση δυνατότητας χρησιμοποίησης και μεταφοράς στην πράξη των 
θεωρητικών γνώσεων των μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά το Α’ Εξάμηνο. Η 
Πρακτική άσκηση θα γίνεται επάνω σε κούκλες. 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 
 
Η προβλεπόμενη ύλη σε όλες τις ειδικότητες των ΙΕΚ. 
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Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  

 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Τεχνολογία Κομμωτικής» 
 Ενημέρωση για τα εργαλεία και αξεσουάρ κοπής μαλλιών. Θεωρητική 
κατάρτιση στην τεχνική κοπής των μαλλιών, ανδρών – γυναικών. Η προετοιμασία για 
το χτένισμα (λούσιμο κεφαλής – διαχωρισμός μαλλιών – επιλογή εξαρτημάτων 
κ.λ.π.) Οι τρόποι και τα όργανα στεγνώματος των μαλλιών. Το χτένισμα των υγρών 
μαλλιών, τα μέσα και η διαδικασία. Το χτένισμα των στεγνών μαλλιών, τα μέσα και η 
διαδικασία. Ιδιαίτερα χτενίσματα – η τεχνική και τα μέσα για την πραγματοποίησή 
τους. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΠΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ 
1. Κατάρτιση της τεχνικής καρτέλας κουρέματος 
2. Προετοιμασία του πελάτη 
3. Εκλογή κατάλληλων εργαλείων 
4. Προετοιμασία της κόμης 
5. Οργάνωση του πλάνου κοπής 
6. Στάδια κοπής μαλλιών 
7. Τρόπος χρήσης εργαλείων κοπής 
8. Ποιότητα της κίνησης του κομμωτή (ακρίβεια – ρυθμός – άνεση) 
9. Στάση κατά την εκτέλεση της κοπής κομμωτή – πελάτη 
10. Ισορροπία μήκους και ύψους κόμης σε σχέση με τις πλευρές και τον αυχένα 
11. Ομαλοποίηση όγκου κόμης 
12. Σεβασμός των κανόνων υγιεινής, ασφάλειας και εργονομίας 
13. Κουρέματα ανδρών: μαλλιά, γένια, μουστάκι 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ 
1. Λούσιμο μαλλιών 
2. Μαλακτικό μαλλιών 
3. Διαχωρισμός κόμης σε τούφες ανάλογα με τη φόρμα που θα δοθεί 
4. Εκλογή των κατάλληλων εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για το τύλιγμα 
(μπικουτί, χαρτάκια, πένσες, κλάμερ κ.λ.π.) 
5. Στέγνωμα της κόμης 

α) με τα δάκτυλα 
β) με στεγνωτήρα χειρός (πιστολάκι) 
γ) με βούρτσες θερμαινόμενες 
δ) με χτένες θερμαινόμενες 
ε) με μασιά 
στ) με κάσκες 
ζ) με ακτινοβολία 

6. Σεβασμός κανόνων υγιεινής, ασφάλειας και εργονομίας, θερμοκρασίας ζεστού 
αέρα και χρόνου στεγνώματος 
 
ΧΤΕΝΙΣΜΑ 
1. Εργαλεία και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά το χτένισμα (βούρτσες – 
χτένες – πένσες – φουρκέτες κ.λ.π.) 
2. Προετοιμασία της κόμης και έλεγχος της θερμοκρασίας της 
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3. Βούρτσισμα – κρεπάρισμα 
4. Τελικό φορμάρισμα κόμης 
5. Οπτικός αισθητικός έλεγχος του φορμαρίσματος 
6. Φιξάρισμα 
 
ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΣΕ ΣΤΕΓΝΑ ΜΑΛΛΙΑ 
1. Εργαλεία και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν 
2. Φορμάρισμα με στεγνωτήρα χειρός – πιστολάκι 
3. Φορμάρισμα με θερμαινόμενες βούρτσες και χτένες 
4. Φορμάρισμα με μασιά 
5. Βούρτσισμα – κρεπάρισμα 
6. Τελικό φορμάρισμα κόμης 
7. Οπτικός αισθητικός έλεγχος του φορμαρίσματος 
8. Φιξάρισμα 
 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ 
1. Κοτσίδες 
2. Κότσοι – SIGNONS 
3. POSTICHES 
4. Εφαρμογή περούκας 
5. Τοποθέτηση διακοσμητικών στα μαλλιά (κρύσταλλοι, φιόγκοι, χτενάκια, κοκαλάκια 
– στέκες, τιάρες, COIFFES κ.λ.π.) 
6. Χτενίσματα ανδρών 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΟΣ HAUTE COIFFURE 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Σχέδιο Ειδικότητας» 
 Αναλυτική μελέτη και απεικόνιση σε χαρτί της κόμμωσης ανδρών και 
γυναικών. Επιλογή χρωματισμού των μαλλιών ανάλογα με τα φυσικά χρώματα και 
χαρακτηριστικά του δέρματος του ατόμου. Οι νόμοι της αρμονίας των χρωμάτων. 
Σχεδίαση μοντέρνων χτενισμάτων. Αντιγραφή σχεδίου κόμμωσης. 
 
ΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ 
1. Μελέτη του φυτρώματος και της φυσικής κίνησης της κόμης 
2. Αναλυτική μελέτη κομμώσεων ανδρός συμπεριλαμβανομένου του γενείου και του 
μύστακος 
3. Μελέτη της γυναικείας κόμμωσης από διάφορες οπτικές γωνίες 
4. Γραμμική τροποποίηση της κόμμωσης κατά περίπτωση 
 
ΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 
1. Χρώμα κόμης σε σχέση με τα φυσικά χρώματα των χαρακτηριστικών και του 
δέρματος 
2. Νόμοι της αρμονίας των χρωμάτων 
3. Σχεδίαση χτενισμάτων εποχής 
4. Προσωπικές δημιουργίες χτενισμάτων 
5. Μελέτη και αντιγραφή σχεδίων κομμώσεων από φιγουρίνια 
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ΜΑΘΗΜΑ: ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Δερματολογία» 
 Εμβάθυνση των γνώσεων για την ανάπτυξη και τα ιδιαίτερα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά των μαλλιών. Γνώση των ιδιοτήτων των μαλλιών, των ανωμαλιών και 
των ασθενειών αυτών. Γνώση των ασθενειών και των διαταραχών που προέρχονται 
από την άσκηση του επαγγέλματος των κομμωτών. 
 
ΜΑΛΛΙΑ 
1. Κερατινοποίηση και μελάχρωση 
2. Ανάπτυξη και πτώση 
3. Φυσική απόχρωση 
4. Μορφολογικά χαρακτηριστικά 
5. Ιδιότητες 

α) Αντίσταση στην έλξη 
β) Ελαστικότητα 
γ) Πλαστικότητα 
δ) Ικανότητα απορρόφησης – απέκκρισης 
ε) Ηλεκτρικές ιδιότητες 
στ) Φυσικοί και χημικοί παράγοντες που μεταβάλλουν τις ιδιότητες των μαλλιών 

6. Κυριότερες ανωμαλίες και ασθένειες 
7. Ανωμαλίες του χρώματος 
8. Μερικός αποχρωματισμός των τριχών 
9. Αλβινισμός 
10. Λεύκανση των τριχών 
11. Ανωμαλίες συγγενούς αιτιολογίας 
12. Ανωμαλίες από εξωτερικούς παράγοντες 
13. Αλωπεκίες 
14. Υπερτρίχωση 
15. Σμηγματόρια 
16. Πυτιριάσεις 
17. Δερματίτιδες (σμηγματορροϊκές και εκζεματώδεις) 
18. Δερματοπάθεις (εριθυματώδεις λύκοι και ψωρίαση) 
19. Φθειρίαση 
20. Αλλεργικές αντιδράσεις 
21. Ανοσία 
22. Ασθένειες και διαταραχές που οφείλονται στην άσκηση του επαγγέλματος 

α) Δερματίτιδα των κομμωτών 
β) Διαταραχές στα χέρια και τα νύχια 
γ) Διαταραχές της αναπνοής 
δ) Διαταραχές κυκλοφορικές 
ε) Διαταραχές ορθοπεδικές 

 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Τεχνολογία Υλικών» 
 Η απόκτηση γενικών γνώσεων της χημικής σύστασης και των ιδιοτήτων των 
διαφόρων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κομμωτική. 
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1. Καταστάσεις της ύλης 
2. Δομή της ύλης – άτομο – μόριο – ιόν – σθένος 
3. Χημικές αντιδράσεις – καταλύτες 
4. Διαλύματα 
5. Τα οξέα 
6. Περί PH 
7. Οι βάσεις 
8. Τα άλατα 
9. Διαλύματα υπό κολλοειδή διασπορά – γαλακτώματα 
10. Τα σπρέυ 
11. Οι αφροί 
12. Τα απορρυπαντικά 
13. Εστέρες – σαπωνοποίηση 
14. Το νερό 

α) Χαρακτηριστικά 
β) Απιονισμένο και απεσταγμένο 
γ) Ιδιότητες του νερού που έχουν εφαρμογή στα προϊόντα της κόμης 

15. Αλκοόλες (διαλύματα – ιδιότητες που έχουν εφαρμογή στα προϊόντα της κόμης) 
16. Οξυζενέ και άλλα οξειδωτικά 
17. Ιδιότητες οξειδωτικών 
18. Αμμωνία – ιδιότητες που έχουν εφαρμογή στα προϊόντα της κόμης 
19. Τριγλυκολικό οξύ – ιδιότητες που έχουν εφαρμογή στα προϊόντα της κόμης 
20. Βενζοϊκά οξέα 
21. Λεκιθίνες – κήροι – έλαια (ζωικά – φυτικά) – Ιδιότητες που έχουν εφαρμογή στα 
προϊόντα της κόμης 
22. Κόμεα και ρητίνες 
23. Τα συντηρητικά, ο ρόλος τους και οι ιδιότητές τους που έχουν εφαρμογή στα 
προϊόντα της κόμης 
24. Αρωματικές ύλες, προέλευση και ιδιότητες που έχουν εφαρμογή στα προϊόντα 
της κόμης 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Η προβλεπόμενη ύλη για τον τομέα της ειδικότητας από το αντίστοιχο αναλυτικό 
πρόγραμμα Αγγλικών που εξέδωσε ο ΟΕΕΚ. 
 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 10 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Πρακτικές Ασκήσεις Κομμωτικής» 
 Η απόκτηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης και μεταφοράς στην πράξη 
των θεωρητικών γνώσεων των σχετικών μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά το Β’ 
Εξάμηνο. Η Πρακτική άσκηση θα γίνεται επάνω σε κούκλες. 
 
 
 

Σελ. 14 



 
 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 
 
Η προβλεπόμενη ύλη σε όλες τις ειδικότητες των ΙΕΚ. 
 
 

Σελ. 15 



 
 

 
 

 
Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Τεχνολογία Κομμωτικής (θεωρία – επιδείξεις)» 
 Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για την τεχνική της διαφοροποίησης των 
χρωμάτων των μαλλιών, ποιες οι απαραίτητες προκαταρκτικές προετοιμασίες και τα 
υλικά για τον αποχρωματισμό και τη βαφή των μαλλιών. Εκτέλεση του 
αποχρωματισμού και της βαφής μερικής ή ολικής. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ 
1. Κανόνες αλλαγής χρώματος της κόμης με βάση τη χρωμομετρία 
2. Μέτρηση του βαθμού αποχρωματοποίησης κατά περίπτωση 
3. Πιστοποίηση της φυσικής κατάστασης της κόμης (χρώμα – ποιότητα τρίχας – 
τριχωτού κεφαλής) και δυνατότητες εφαρμογής 
4. Τεστ ευαισθησίας 
5. Προετοιμασία τρίχας και τριχωτού κεφαλής πριν από την εφαρμογή των 
προϊόντων αποχρωματισμού 
6. Εφαρμογή προϊόντων αποχρωματισμού 

α) Μερικού 
β) Ολικού 

7. Προετοιμασία τρίχας και τριχωτού κεφαλής πριν από την εφαρμογή των 
προϊόντων της βαφής 
8. Εκλογή του κατάλληλου προϊόντος βαφής 
9. Εκτέλεση βαφής 

α) Μερικής (ρίζας) 
β) Ολικής 
γ) Λευκών μαλλιών 

 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Τεχνολογία Υλικών» 
 Η απόκτηση γνώσεων για τη σύνθεση, τις ιδιότητες και την τεχνολογική 
μορφή όλων των υλικών των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την περιποίηση 
και το χτένισμα των μαλλιών, καθώς και η σωστή χρήση και οι προφυλάξεις που 
πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρησιμοποίηση αυτών. 
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ 
 Θα αναφερθούν τα προϊόντα, οι ιδιότητές τους, η σύνθεσή τους, η 
τεχνολογική μορφή (υγρό – πούδρα – ζελέ κ.λ.π.), η σωστή τους χρήση και οι 
προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση τους: 
1. Σαμπουάν απλά 
2. Σαμπουάν ειδικά (αντιπυτιριδικά - αντισμηγματορροϊκά κ.λ.π.) 
3. Σαμπουάν συντήρησης 

Σελ. 16 



 
 

 
4. Σαμπουάν για πριν τον αποχρωματισμό, τη βαφή και την περμανάντ 
5. Σαμπουάν θεραπευτικά για πριν και μετά τον αποχρωματισμό, τη βαφή και την 
περμανάντ 
6. Ρεφλέ για τα άσπρα μαλλιά 
7. Μαλακτικές κρέμες 
8. Αρωματικές λοσιόν 
9. Προϊόντα για πριν και μετά την MISE EN PLIS 
10. Προϊόντα για την περμανάντ 
11. Προϊόντα για την αποσγούρωση 
12. Προϊόντα για τον αποχρωματισμό 
13. Προϊόντα για τη διαφοροποίηση του χρώματος (προσωρινής, ημιμόνιμης και 
μόνιμης βαφής) 
14. Φυσικά προϊόντα χρώσεως 
15. Προϊόντα ελαστικοποίησης και πλαστικοποίησης της τρίχας 
16. Προϊόντα φινιρίσματος (λάκες – ζελέ – μπριγιαντίνες) 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Οργάνωση και λειτουργία κομμωτηρίου – μάρκετινγκ» 
 Η ενημέρωση του σπουδαστή για τις οικονομικές προϋποθέσεις που 
προαπαιτούνται για τη λειτουργία κομμωτηρίου. Ο εξοπλισμός και τα υλικά που 
απαιτούνται, καθώς και οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις επιτυχούς λειτουργίας 
ενός καταστήματος κομμωτικής. Παροχή γενικών γνώσεων για την ψυχολογία των 
πελατών, των τύπων και της συμπεριφοράς τους. Θεωρητική κατάρτιση για την 
απόκτηση ικανότατου πωλητή. Η τεχνική των πωλήσεων. 
 
1. Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προτιθέμενου να ανοίξει κομμωτήριο 
2. Οικονομικές προϋποθέσεις, υπολογισμός κεφαλαίου για δαπάνες ενοικίου, 
διαρρυθμίσεων, εξοπλισμού με έπιπλα – μηχανήματα – συσκευές – εργαλεία – 
φάρμακα και υλικά, διαφήμισης, ποσού ασφαλείας, εξόδων πρώτων υλών 
3. Αγορά ειδών εξοπλισμού, όροι προμήθειας και ποιότητας αυτών 
4. Επιλογή τόπου και θέσεις για ίδρυση κομμωτηρίων – Έλεγχος για την πλήρωση 
των υγιεινών συνθηκών αυτού (ύδρευση – αποχέτευση – αερισμός – φωτισμός – 
θέρμανση – κλιματισμός – συνθήκες άνεσης) 
5. Οικονομική οργάνωση της επιχείρησης, τήρηση λογιστικών βιβλίων, έλεγχος 
πορείας της επιχείρησης, συμπεράσματα για το μέλλον της 
6. Σημασία της καθαριότητας, συστήματος και αποφυγής σπαταλών στην επιχείρηση 
7. Ψυχολογία της πελατείας 
8. Κύριοι τύποι της πελατείας και η συμπεριφορά τους 
9. Ικανότητες για πώληση 
10. Τεχνικές πώλησης 
11. Προσωπικότητα του πωλητή 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Επαγγελματική συμπεριφορά – Νομοθεσία» 

Σελ. 17 



 
 

 
 Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη δημιουργία κατάλληλης 
προσωπικότητας για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του κομμωτή. 
Ενημέρωση για τις νομικές υποχρεώσεις του επαγγελματία και εργοδότη κομμωτή.  
 
1. Προσωπικότητα του κομμωτή 
2. Σημασία εμφάνισης, αμφίεσης, ομιλίας και συμπεριφοράς γενικά προς τον πελάτη 
3. Διαφορές συμπεριφοράς προς τον πελάτη λόγω φύλου, ηλικίας, μόρφωσης και 
φυσικής κατάστασης αυτού 
4. Σύνταξη καρτέλας πελάτη – ημερολόγιο 
5. Χειρισμός των απαιτήσεων και παραπόνων του πελάτη 
6. Συμπεριφορά του εργοδότη προς το προσωπικό και αντιστρόφως 
7. Σεβασμός του εργοδότη και του προσωπικού προς το ωράριο εργασίας, την 
αξιοπρέπεια αμφοτέρων, αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ τους, αμοιβαία 
ανεκτικότητα, τήρηση των γενομένων συμφωνιών κ.λ.π. 
8. Σεβασμός του εργοδότη στις συνδικαλιστικές αρχές 
9. Σχέσεις με άλλους συναδέλφους επαγγελματίες, ευγενική άμιλλα μεταξύ τους 
10. Συνεργασία και προτίμηση προς τα γειτονικά καταστήματα πώλησης αγαθών και 
παροχής υπηρεσιών. 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Η προβλεπόμενη ύλη για τον τομέα της ειδικότητας από το αντίστοιχο αναλυτικό 
πρόγραμμα Αγγλικών που εξέδωσε ο ΟΕΕΚ. 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 12 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Πρακτικές Ασκήσεις Κομμωτικής» 
 Η απόκτηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης και μεταφοράς στην πράξη 
των θεωρητικών γνώσεων των σχετικών μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά το Γ’ 
Εξάμηνο. Η άσκηση θα γίνεται κατά ζεύγη μεταξύ των καταρτιζομένων ή σε άτομα 
που θα προσέρχονται σε συνεννόηση με τους ίδιους. 
 
 

Σελ. 18 



 
 

 
Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ – ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ) 

 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Τεχνολογία Κομμωτικής (θεωρία – επιδείξεις)» 
 Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για την τεχνική της περμανάντ και τα μέσα 
που πρέπει να εφαρμόζονται. Η κρύα – η χλιαρή περμανάντ. Θεωρητική κατάρτιση 
στην τεχνική της αποσγούρωσης, του μερικού αποχρωματισμού και της περιποίησης 
εξασθενημένων και προβληματικών μαλλιών. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ 
1. Προετοιμασία 
2. Πρόληψη ατυχημάτων 
3. Μελέτη της φύσης της τρίχας και του τριχωτού της κεφαλής 
4. Εκλογή κατάλληλων προϊόντων ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό σγούρωσης 
5. Εκλογή των μπικουτί 
6. Εκλογή της τεχνικής που θα ακολουθηθεί 
7. Αιτιολογία αποτυχίας 

ΚΡΥΑ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ 
ΧΛΙΑΡΗ ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ (με μηχάνημα) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΓΟΥΡΩΣΗΣ 
1. Προετοιμασία 
2. Πρόληψη ατυχημάτων 
3. Μελέτη της φύσης της τρίχας και του τριχωτού της κεφαλής 
4. Εκλογή κατάλληλων προϊόντων ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό σγούρωσης 
5. Εκλογή της τεχνικής που θα ακολουθηθεί 
6. Αιτιολογία αποτυχίας 
 
TEXNIΚΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ (MECHES – BALAYAGE) 
1. Προετοιμασία 
2. Πρόληψη ατυχημάτων 
3. Μελέτη της φύσης της τρίχας και του τριχωτού της κεφαλής 
4. Εκλογή κατάλληλων προϊόντων 
5. Διαχωρισμός σε τουφίτσες ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα 
6. Τούφες – ανταύγειες 
7. REFLETS 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ 
1. Αντιμετώπιση της ψαλίδας 
2. Αντιμετώπιση θλάσης τριχών 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Οργάνωση και λειτουργία κομμωτηρίου – μάρκετινγκ» 

Σελ. 19 



 
 

 
 Η απόκτηση γνώσεων για το τι είναι προϊόν γενικά, πώς πρέπει να 
παρουσιάζεται και να χρησιμοποιείται, τα κοστολογικά του στοιχεία. Η προώθηση του 
προϊόντος με τη διαφήμιση από τα ΜΜΕ, τα διάφορα έντυπα, τις εκθέσεις, τα 
καταστήματα κ.λ.π. Οι κατηγορίες των αγοραστών, τα κίνητρα. Η οργάνωση 
αποθήκης προϊόντων. 
 
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
1. Η ζωή του, η εμπορία του, η είσοδός του στην αγορά 

α) Τεχνική δημιουργία 
β) Σύλληψη της παρουσίασής του 
γ) Σύνταξη του τρόπου χρήσης 
δ) Καθορισμός της τιμής του κόστους 
ε) Σχεδιασμός των αγορών και της παραγωγής – πρώτες ύλες – διαφήμιση, 
συσκευασία 
στ) Εκπαίδευση του προσωπικού πώλησης 
ζ) Ανάλυση των αποτελεσμάτων εισόδου στην αγορά 

2. Η διαφήμισή του 
α) Μαζικά μέσα ενημέρωσης – τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, αφίσες 
β) Διαφήμιση στον τόπο πώλησης – ράφια, βιτρίνες, δοκιμαστικά δείγματα, 
έντυπα 
γ) Προώθηση των πωλήσεων στα μεγάλα καταστήματα, στη λιανική πώληση, στα 
μικρά μαγαζιά, σε εκθέσεις, σε κομμωτήρια 

3. Οργάνωση – κατανομή προσωπικού πωλήσεων 
4. Τεχνικές πώλησης για μια συγκεκριμένη πελατεία σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, 
την ψυχολογική κατάσταση, το κοινωνικό περιβάλλον, τις προτιμήσεις κ.λ.π. 
5. Τρόποι διερεύνησης των αναγκών 
6. Κατηγορίες αγοραστών (υπερκαταναλωτικός αγοραστής, αγοραστής λόγω 
ψυχολογικών αναγκών, αναποφάσιστος αγοραστής, συνειδητός αγοραστής) 
7. Οργάνωση – έκθεση προϊόντων 
8. Οργάνωση συγκεντρώσεων πληροφόρησης προσωπικού πωλήσεων 
9. Οργάνωση αποθήκης προϊόντων (κίνηση, στοκ, παραγγελίες, έλεγχος ποιότητας) 
10. Χρήση Η/Υ 
11. Πληροφόρηση και προώθηση των φροντίδων του κομμωτηρίου ανάλογα με τον 
πελάτη 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Επαγγελματική συμπεριφορά – Νομοθεσία» 
 Η ενημέρωση για τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις του επαγγελματία 
ή εργοδότη κομμωτή προς τρίτους. Οι σχετικές οικονομικές και αγορανομικές 
διατάξεις. Η τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα προηγούμενα προς τον Κ.Φ.Σ. 
1. Πρόσληψη προσωπικού, συμφωνία νόμιμης αμοιβής του, ασφάλιση αυτού, πιθανή 
εκπαίδευση και τοποθέτηση στην ανάλογη θέση 
2. Σχέσεις εργοδότη – εργαζομένων, πελατών, επιδίωξη αρμονικής συνεργασίας 
προς όφελος της επιχείρησης, παροχή ειδικού πριμ στο τέλος κάθε κερδοφόρου 
οικονομικού έτους στο προσωπικό 
3. Απόλυση, ωράριο, εβδομαδιαία άδεια, αργίες 
4. Υπηρεσίες του Δημοσίου σχετικές με το επάγγελμα του κομμωτή 
5. Νομοθεσία που αφορά την κομμωτική 
6. Δικαιολογητικά για τη λήψη αδείας κομμωτηρίου 

Σελ. 20 



 
 

 
7. Εργατική νομοθεσία 
8. Αστυνομικές και αγορανομικές διατάξεις 
9. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 
10. Επιμελητήρια 
11. Νομική μορφή επιχειρήσεων (Προσωπικής – εταιρικής μορφής) 
12. Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΦΣ. 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

 
Η προβλεπόμενη ύλη για τον τομέα της ειδικότητας από το αντίστοιχο αναλυτικό 
πρόγραμμα Αγγλικών που εξέδωσε ο ΟΕΕΚ. 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 12 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 

 
Στόχος του μαθήματος «Πρακτικές Ασκήσεις Κομμωτικής» 
 Η απόκτηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης και μεταφοράς στην πράξη 
των θεωρητικών γνώσεων των σχετικών μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά το Δ’ 
Εξάμηνο. Η άσκηση θα γίνεται κατά ζεύγη μεταξύ των καταρτιζομένων ή πάνω σε 
παρουσιαζόμενα μοντέλα. 
 

Σελ. 21 



 
 

 
 
 

 
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 
 

ΕΠΟΠΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ 
 

Σελ. 22 



 
 

 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
ΕΡΓ. 60τ.μ. ή 3τ.μ. ανά καταρτιζόμενο 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1. Καθρέπτες – καρέκλες – κονσόλες (1 ανά 4 καταρτιζόμενους) 
Στόχος: Η σωστή και λειτουργική εγκατάσταση των καταρτιζομένων στον 
εργαστηριακό χώρο. 
2. Κάσκες – σεσουάρ (1 ανά 12 καταρτιζόμενους) 
Στόχος: Το σε σύντομο χρόνο στέγνωμα των βρεγμένων μαλλιών ολόκληρης της 
κεφαλής. 
3. Στεγνωτήρες χειρός (πιστολάκια) (1 ανά 2 καταρτιζόμενους) 
Στόχος: Το στέγνωμα των μαλλιών πάνω σε βούρτσα ή χρησιμοποιώντας τα 
δάκτυλα. 
4. Μηχάνημα ατμού VAPER (1) 
Στόχος: Η παραγωγή ατμού που χρησιμοποιείται σε διάφορες κομμωτικές εργασίες. 
5. Κούκλες εργασίας (1 ανά 3 καταρτιζόμενους) 
Στόχος: Η εξάσκηση των καταρτιζομένων πάνω σε φυσικά μαλλιά στο αρχικό στάδιο 
διδασκαλίας. 
6. Στεγνωτήρας με ακτινοβολία (1) 
Στόχος: Η παραγωγή υπέρυθρης ακτινοβολίας για το στέγνωμα των μαλλιών. 
7. Λουτήρες (1 ανά 10 καταρτιζόμενους) 
Στόχος: Η χρησιμοποίησή του σε διάφορες εργασίες λουσίματος. 
8. Αποστειρωτήρας εργαλείων (1) 
Στόχος: Η αποστείρωση όλων των εργαλείων και εξαρτημάτων κομμωτικής, ώστε να 
τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. 
9. Βούρτσες και κτένες θερμαινόμενες (1 ανά 10 καταρτιζόμενους) 
10. Μασιά (1) 
11. Ψαλίδια – ξυράφια – λάμες (1 ανά είδος) 
12. Βούρτσες – κτένες διαφόρων ειδών 
13. Διάφορα εξαρτήματα (πινέλα, μπικουτί, φουρκέτες, τσιμπιδάκια, κάπες 
χτενίσματος, σκούφοι, φιλέ, κλάμερ κ.λ.π.) 
Στόχος: Όλα τα παραπάνω εργαλεία και εξαρτήματα σκοπό έχουν τη διευκόλυνση 
ορισμένων εργασιών κομμωτικής. 
 
ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1. Τηλεόραση και βίντεο (1) 
2. Προβολείς διαφανειών (2) 
Στόχος: Η προβολή ταινιών και διαφανειών για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας 
όλων των μαθημάτων και της πρακτικής του επαγγέλματος. 
 

Σελ. 23 



 
 

 
 
 
 
 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

 

Σελ. 24 



 
 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 
• Πτυχιούχος αισθητικός με εξειδίκευση στην κομμωτική και περιποίηση κόμης 
• Κομμωτής με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πενταετή 
• Πτυχιούχος ΙΕΚ κομμωτικής 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
• Πτυχιούχος Σχολής Καλών Τεχνών 
• Πτυχιούχος σχεδιαστής 
 
ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
• Ιατρός 
• Πτυχιούχος Νοσηλευτικής ΤΕΙ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 
• Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
• Πτυχιούχος Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος ΤΕΙ 
 
ΑΓΓΛΙΚΑ 
• Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
• Ιατρός 
 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
• Ιατρός Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
• Χημικός ΑΕΙ 
• Φαρμακοποιός ΑΕΙ 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
• Πτυχιούχος Οικονομολόγος ΑΕΙ 
• Πτυχιούχος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
• Πτυχιούχος Οικονομολόγος ΑΕΙ 
 

Σελ. 25 



 
 

 
 
 
 
 

 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΝΤΟΣΙΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. 
 
 
 

Σελ. 26 



 
 

 
 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ)  
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 
 
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ): 
• Σημειώσεις εκπαιδευτών 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
• Σημειώσεις εκπαιδευτών 
 
ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: 
• Υγιεινή, Θ. Γκουρνέλη 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ: 
• Στοιχεία ηλεκτρισμού Ευγενίδειου Ιδρύματος 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ: 
• Ανατομία – Φυσιολογία, Επαμεινώνδα Τσίγκα 
 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 
• Σημειώσεις Δερματολογίας Δ. Σωτηριάδη , Επίκουρου Καθηγητή ΑΠΘ 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ: 
• Σημειώσεις εκπαιδευτών 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ: 
• Σημειώσεις εκπαιδευτών 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
• Σημειώσεις εκπαιδευτών 
 

Σελ. 27 



 
 

 

Σελ. 28 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 
 
Οι ίδιες που αναφέρονται στο μάθημα Τεχνολογία Κομμωτικής. 


