
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΜΜΩΣΙΚΗ ΣΕΧΝΗ 

 

Η Κομμωτικι είναι ζνα επάγγελμα, ζντονα δθμιουργικό και 
ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο. 
Είναι θ τζχνθ που ςυνδζεται με τθν ελκυςτικι εμφάνιςθ των 
μαλλιϊν μασ, αναδεικνφοντασ και τονίηοντασ παράλλθλα τα 
χαρακτθριςτικά του προςϊπου. 
Ο επαγγελματίασ κομμωτισ επιτάςςει τθ δθμιουργικότθτα, τθ 
φανταςία, τθ διάκεςι του για πειραματιςμό, τθν ικανότθτα και 
τισ δεξιότθτζσ του, ςτθν υπθρεςία τθσ ομορφιάσ επί… κεφαλισ! 
Προτείνει νζεσ και πρωτότυπεσ κουπ και χτενίςματα, ςτοχεφοντασ 
ςτο καλφτερο αιςκθτικό αποτζλεςμα, ενϊ φροντίηει να διατθρεί 
τθν υγιεινι του δζρματοσ και του τριχωτοφ τθσ κεφαλισ, 
προςφζροντασ λφςεισ και εφαρμόηοντασ κεραπείεσ για 
προβλιματα, όπωσ θ τριχόπτωςθ, θ ξθροδερμία και θ πιτυρίδα. 
Ωσ επάγγελμα, κατατάςςεται ςτισ πρϊτεσ κζςεισ των top 10 
επαγγελμάτων με μεγάλθ ηιτθςθ, εξαςφαλίηοντασ ςτον/ςτθν 
επαγγελματία του είδουσ γριγορθ επαγγελματικι άνοδο και 
υψθλζσ αποδοχζσ. 

 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ 

Μπορείτε να εργαςτείτε ωσ: 

 Ελεφκεροι επαγγελματίεσ – ςε κομμωτιρια 
 Επικεφαλισ ςε μεγάλεσ μονάδεσ πολυάρικμου προςωπικοφ 

(κομμωτιρια, εμπορικζσ εταιρίεσ) 
 Θζατρο, κινθματογράφοσ, τθλεόραςθ, οίκουσ μόδασ. 
 Βιομθχανίεσ – εταιρίεσ προϊόντων κόμθσ 
 Πωλιςεισ προϊόντων κόμθσ (επιςκζψεισ, αντιπροςωπείεσ, 

ςφμβουλοι χριςθσ αυτϊν) 
 SPA 
 Ξενοδοχειακζσ μονάδεσ 
 Κρουαηιερόπλοια 
 Κομμωτιρια του εξωτερικοφ κακϊσ το πτυχίο τθσ Κομμωτικισ 

είναι αναγνωριςμζνο και εκτόσ Ελλάδοσ 



 

 

 

 

Σο 2ετές  πρόγραμμα της κομμωτικής τέχνης περιλαμβάνει: 

 Οργάνωςθ κομμωτθρίου – επικοινωνία 
 Marketing  
 Ιςτορία κομμωτικισ τζχνθσ 
 Τγιεινι  
 Πρϊτεσ βοικειεσ 
 Ανατομία 
 Δερματολογία  
 Μζκοδοι  λουςίματοσ  
 Μαςάη κεφαλισ  
 Μορφολογία τθσ τρίχασ  
 Προςωπομετρία  
 Χρωματολογία  
 Θεωρία Βαφϊν  
 Θεωρία περμανάντ 
 Χτενίςματα με ρόλλεχ 
 Σεχνικζσ χρϊματοσ: Βαφζσ – Ανταφγειεσ 
 Βραδινά – Νυφικά χτενίςματα 
 Χτενίςματα επιδείξεων – καλλιτεχνικά 
 Χτενίςματα με πιςτολάκι 
 Χτενίςματα με θλεκτρικά εργαλεία 
 Περμανάντ – Ιςιωτικι 
 Γυναικεία κουρζματα (κλαςςικζσ & νζεσ γραμμζσ)  
 Ανδρικά  κουρζματα (κλαςςικζσ & νζεσ γραμμζσ)  
 Παιδικά κουρζματα 

 

 

 

 



 

 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΜΜΩΣΙΚΗ ΣΕΧΝΗ 

 

 

Β΄ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ 

 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

ΩΡΕ 

ΑΝΑΣΟΜΙΑ - ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ 3Θ 

ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ 2Ε 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 2Θ 

ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ ΧΕΕΙ 2Θ 

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΣΟΜΕΑ 

2Ε 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΩΡΕ 
ΤΓΧΡΟΝΗ ΑΙΘΗΣΙΚΗ 1 4Ε + 1 Θ 

ΒΑΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 
ΚΟΜΜΩΣΙΚΗ Ι 

5 Ε 

 

 

 

 

 



 

 

Γ΄ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΩΡΕ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΟΜΙΑ-
ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

3Θ 

ΤΓΙΕΙΝΗ 3Θ 

ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 2Θ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΣΙΚΗ 
ΣΕΧΝΗ ΙΙ 

5Ε 

ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΑ ΧΣΕΝΙΜΑΣΑ 4Ε 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΙΩΝ ΙΙ 

5Ε 

 

Οι μακθτζσ τθσ ειδικότθτασ Κομμωτικισ ,αποκτοφν απολυτιριο 
λυκείου και πτυχίο Κομμωτικισ. τθ Γ λυκείου ζχουν τθ 
δυνατότθτα να υποβάλλουν αίτθςθ για να διαγωνιςτοφν ςτισ 
Πανελλαδικζσ εξετάςεισ και να διεκδικιςουν κζςεισ ςε ΑΕΙ και ΣΕΙ 
τθσ χϊρασ. Σα μακιματα που εξετάηονται είναι τα εξισ: 

-  Νζα Ελλθνικά 
-  Μακθματικά 
- Ανατομία 
- Τγιεινι 


