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Certified Manicure - Pedicure 
& Artificial Nails Specialist (CMPΑΝS)

Πιστοποιημένος Ειδικός Αισθητικής Άκρων
και Ονυχοπλαστικής
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“Η ομορφιά είναι μια υπόσχεση ευτυχίας.”
 Stendhal, 1783-1842, Γάλλος συγγραφέας

Η ονυχοπλαστική είναι η εφαρμογή νυχιών από τεχνητή ύλη στα φυσικά νύχια με επένδυση από μετάξι, ακρυλικό ή gel που σαν 
αποτέλεσμα δε διαφέρουν από τα φυσικά νύχια.
Τα ωραία, περιποιημένα νύχια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικείας προσωπικής φροντίδας αλλά και διαχρονική 
επιταγή της μόδας. Η επιθυμία της σύγχρονης γυναίκας να έχει κάθε στιγμή όμορφα άκρα και να είναι ελκυστική έχει οδηγήσει 
στην εξέλιξη των μεθόδων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αισθητική και την περιποίηση των άκρων. 

Σήμερα, η αισθητική των άνω και κάτω άκρων είναι ένας από τους πλέον ανεπτυγμένους και κερδοφόρους επαγγελματικούς 
κλάδους, γι’ αυτό η επιτυχία κάθε επαγγελματία του χώρου εξαρτάται αφενός από την ποιότητα εκπαίδευσης που έχει λάβει στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο, και η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος, αφετέρου από 
τον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει.

Η Acta, πρωτοπόρος στην πιστοποίηση ανθρώπινων δεξιοτήτων, παρουσιάζει σήμερα ένα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα 
πιστοποίησης για τεχνητά νύχια, το οποίο έχει σχεδιαστεί από καταξιωμένους επαγγελματίες της αισθητικής και της ομορφιάς.

Πιστοποίηση Αισθητικής

CerKfied Manicure - Pedicure CerKfied Manicure - Pedicure 
& ArKficial Nails Specialist& ArKficial Nails Specialist

Το CMPΑΝSCMPΑΝS δημιουργήθηκε από την ACTAACTA με σκοπό να 
πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει τις απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η τέχνη του μανικιούρ 
- πεντικιούρ και της ονυχοπλαστικής. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία που 
πρέπει να κατέχει ένας επαγγελματίας του χώρου και 
εξηγεί τις βασικές αρχές και τις σύγχρονες τεχνικές 
περιποίησης - αισθητικής άνω και κάτω άκρων.   

Το CMPΑΝS πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:Το CMPΑΝS πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:

§  Γνωρίζει τις βασικές αρχές της δερματολογίας και τη   
 φυσιολογία των μερών του δέρματος και των νυχιών
§  Αντιλαμβάνεται τυχόν δερματικά προβλήματα και να  
 κατευθύνει ανάλογα τον πελάτη του
§  Εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας και   
 αισθητικής που βασίζονται στον ηλεκτρισμό 
§  Προσφέρει πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας
§  Προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες καλλωπισμού  
 και θεραπείας άκρων
§  Αντιμετωπίζει αισθητικά προβλήματα των νυχιών 
§  Γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνικές ονυχοπλαστικής

Σε ποιους απευθύνεταιΣε ποιους απευθύνεται

Το CMPΑΝSCMPΑΝS απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να 
ξεκινήσει την καριέρα του στον κλάδο του μανικιούρ – 
πεντικιούρ και της ονυχοπλαστικής, καλύπτοντας όλες τις 
απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία ενός ινστιτούτου περιποί- 
ησης νυχιών ή για την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος 
του Ειδικού Αισθητικής Άκρων. Παράλληλα είναι ένα 
δυνατό χαρτί στα χέρια των πιστοποιημένων για την

www.acta.edu.gr
Αθήνα:Αθήνα:    
Βασ. Σοφίας 55, 11521, Τηλ: 210 7239770 
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Certified Manicure - Pedicure 
& Artificial Nails Specialist (CMPANS)

Πιστοποιημένος Ειδικός Αισθητικής Άκρων 
και Ονυχοπλαστικής

εύρεση εργασίας σε καταστήματα πώλησης καλλυ- 
ντικών προϊόντων για νύχια καθώς και σε κομμωτήρια 
στα οποία λειτουργει τμήμα με μανικιούρ - πεντικιούρ 
και ονυχοπλαστική.
Επιπλέον, με το πρόγραμμα αυτό έμπειροι επαγ- 
γελματίες μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που 
έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Το CMPΑΝS είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο Το CMPΑΝS είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο 
παρέχει στον κάτοχό του:παρέχει στον κάτοχό του:

§  Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να  
 ασκεί το επάγγελμά του
§  Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων     
 υπηρεσιών 
§  Απόκτηση ενός εφοδίου για την επαγγελματική   
 αποκατάσταση και καταξίωση κάθε αισθητικού.
      
Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 
ενότητες:ενότητες:

 1) Δερματολογία

 2) Ανατομία - Φυσιολογία

 3) Ηλεκτροτεχνία

 4) Πρώτες Βοήθειες & Βασικές Αρχές Υγιεινής και  
  Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας

 5) Μανικιούρ - Πεντικιούρ και Τεχνητά Νύχια

 6) Ξένη ορολογία - καλλυντικά

Αξιολόγηση του ΥποψηφίουΑξιολόγηση του Υποψηφίου
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής 
διαδικασίας, τη θεωρητική και την πρακτική. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής 
διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης. 
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