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Cer�fied Hair SpecialistCer�fied Hair Specialist

Το CΗSCΗS δημιουργήθηκε από την ACTA με σκοπό να πιστοποιεί 
ότι ο κάτοχός του διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες κομμωτικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να κατέχει ένας 
επαγγελματίας του χώρου και εξηγεί τις βασικές αρχές της 
κομμωτικής τέχνης.

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

§ Γνωρίζει τις βασικές αρχές της δερματολογίας και της  
 ανατομίας της τρίχας
§ Χρησιμοποιεί σωστά τα προϊόντα περιποίησης των   
 μαλλιών
§ Εφαρμόζει με τον καλύτερο τρόπο τα χτενίσματα, τα   
 υποκατάστατα μαλλιών και τα προϊόντα styling
§ Προσφέρει πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας
§ Γνωρίζει τις βασικές αρχές κουρέματος, κατσαρώματος  
 ή ισιώματος των μαλλιών
§ Αναγνωρίζει τους τύπους τρίχας και τις πλέον     
 ενδεδειγμένες αποχρώσεις βαφής που μπορεί να   
 εφαρμόσει
§ Διαθέτει τις βασικές αρχές λειτουργίας και οργάνωσης  
 ενός σύγχρονου κομμωτηρίου.

Σε ποιους απευθύνεταιΣε ποιους απευθύνεται

Το CΗSCΗS απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει 
την καριέρα του στον κλάδο της κομμωτικής, καλύπτοντας όλες 
τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία ενός κομμωτηρίου ή για την 
ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του κομμωτή. 
Επιπλέον, με το πρόγραμμα αυτό έμπειροι επαγγελματίες 
κομμωτές μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν 

“Μερικά από τα χειρότερα λάθη της ζωής μου ήταν κουρέματα.”
Jim Morrison, Αμερικανός τραγουδιστής ( 1943 - 1971 ) 

Περμανάντ, ντεκαπάζ, κουπ, εξτένσιον, καρέ, σαντρέ... Οι διάσημοι κομμωτές ανά τον κόσμο και οι εταιρείες καλλυντικών 
κατάφεραν να μας εξοικειώσουν με όλους αυτούς τους όρους κομμωτικής, ώστε να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι του λεξιλογίου 
μας. Χρώμα, ποιότητα, υφή, όγκος, μήκος, χτένισμα, λάμψη είναι προσδιοριστικοί παράγοντες μιας τέχνης που χάνεται στα βάθη 
των αιώνων, και που σήμερα είναι συνυφασμένη με την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων.

Η κομμωτική είναι από τους πλέον ανεπτυγμένους και κερδοφόρους επαγγελματικούς κλάδους, εφόσον τα μαλλιά και το χτένισμά 
τους είναι σε μεγάλο βαθμό προσδιοριστικός παράγοντας της προσωπικότητάς μας. Η επιτυχία κάθε επαγγελματία κομμωτή 
εξαρτάται από την ποιότητα της εκπαίδευσης την οποία έχει λάβει πάνω στο αντικείμενο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος, και από τον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει.

Η ACTA, πρωτοπόρος στην πιστοποίηση ανθρώπινων δεξιοτήτων, έρχεται σήμερα να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της 
ομορφιάς και της υγείας των μαλλιών, μέσα από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί από 
καταξιωμένους επαγγελματίες της κομμωτικής τέχνης.
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αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. 

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

§ Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να  
 ασκεί το επάγγελμά του
§ Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων     
 υπηρεσιών ομορφιάς
§ Απόκτηση ενός εφοδίου για την επαγγελματική   
 αποκατάσταση και καταξίωση κάθε κομμωτή.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 9Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 9
ενότητες:ενότητες:

 1. Δερματολογία / Ανατομία της τρίχας 

 2. Πρώτες βοήθειες / υγιεινή και ασφάλεια 
  στο χώρο  εργασίας 

 3. Λούσιμο / Προϊόντα περιποίησης μαλλιών κατά 
  το λούσιμο

 4. Χτενίσματα / Προϊόντα / Υποκατάστατα μαλλιών

 5. Επιμήκυνση των μαλλιών (extensions)

 6. Κουρέματα (κουπ)

 7. Κατσάρωμα ή ίσιωμα των μαλλιών με χημικά μέσα 

 8. Χρωματισμός και Αποχρωματισμός των μαλλιών

 9. Οργάνωση και διοίκηση κομμωτηρίου

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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Αθήνα:Αθήνα:    
Βασ. Σοφίας 55, 11521, Τηλ: 210 7239770 
Fax: 210 7239777, e-mail: info@acta.edu.gr 

Θεσσαλονίκη:Θεσσαλονίκη:  
Εγνατίας 1, 54630, Τηλ: 2310 510870
Fax: 2310 510871, e-mail: info@acta.edu.gr 


