Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013

Ν. 74(Ι)/2013
Ν. 74(Ι)/2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής

40(Ι) του 1999

μαζί με τους περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμους του 1999 και

111(Ι) του 2004.

2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμοι του 1999 έως 2013.

Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «εργασία
αισθητικού» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«“εργασία αισθητικού” σημαίνει την περιποίηση, φροντίδα,
διατήρηση και βελτίωση σε καλαίσθητη κατάσταση και
εμφάνιση του υγιούς δέρματος προσώπου και σώματος με
εφαρμογή εξωτερικά των κατάλληλων γι’ αυτό το σκοπό
φυσικών και τεχνητών μέσων και μεθόδων, όπως αυτές
διαμορφώνονται με την εξέλιξη της επιστήμης και της
τεχνολογίας, στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της
αισθητικής·»· και
(β) με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους :
«“αδειούχο ινστιτούτο” σημαίνει ινστιτούτο αισθητικής που
έχει καταχωρισθεί στον κατάλογο ινστιτούτων αισθητικής,
που τηρείται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1)
του άρθρου 7·
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“αδειούχος αισθητικός” σημαίνει εγγεγραμμένο αισθητικό,
ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος που ισχύει
κατά το χρόνο άσκησης του επαγγέλματος·
“αισθητικός με περιορισμένο τομέα δραστηριοτήτων”
σημαίνει εγγεγραμμένο αισθητικό, ο οποίος κατέχει άδεια
άσκησης

επαγγέλματος

σε

συγκεκριμένα

πεδία

δραστηριοτήτων που καθορίζονται με κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·
“ΚΥΣΑΤΣ” σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης
68(Ι) του 1996

Τίτλων Σπουδών, που ιδρύθηκε δυνάμει του περί

48(Ι) του 1998

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης

111(Ι) του 2000
219(Ι) του 2002
38(Ι) του 2003

Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

1(Ι) του 2004
26(Ι) του 2006
87(Ι) του 2009
107(Ι) του 2011
28(Ι) του 2012.

“ΣΕΚΑΠ”

σημαίνει

το

Συμβούλιο

Εκπαιδευτικής

Αξιολόγησης-Πιστοποίησης, που λειτουργεί δυνάμει του
67(Ι) του 1996

περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου, όπως

15(Ι) του 1997

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

67(Ι) του 1997
10(Ι) του 1999
193(Ι) του 2002
45(Ι) του 2003
25(Ι) του 2004
221(Ι) του 2004
198(Ι) του 2007
89(Ι) του 2008
88(Ι) του 2009
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1(Ι) του 2010
53(Ι) του 2013.

“τρίτη χώρα” σημαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος·».
Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 3 του
βασικού νόμου.

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη
λέξη «αισθητικών,» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «για
την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος,»·
(β) με

την

τροποποίηση

του

εδαφίου

(2)

αυτού,

ως

ακολούθως:

(i)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «ένα» (δεύτερη γραμμή), της
λέξης “τουλάχιστον”· και

(ii)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με
την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ):
«(γ)

Έξι (6) εγγεγραμμένους και αδειούχους

αισθητικούς, από τους οποίους οι τέσσερις (4)
εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου
και οι δύο (2) προτείνονται από τον Υπουργό, που
ασκούν την εργασία του αισθητικού για πέντε (5)
τουλάχιστον έτη:
Νοείται ότι οι έξι (6) αισθητικοί δεν πρέπει να
είναι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι ή διευθυντές σε σχολή
αισθητικής ή να είναι μέτοχοι ή εργαζόμενοι σε
εταιρεία εμπορίας ή πώλησης ειδών ή καλλυντικών
ή μηχανημάτων αισθητικής ή να έχουν οποιαδήποτε
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σχέση με τα πιο πάνω.»·

(γ)

με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού, της
τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως
μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται

ότι

η

θητεία

του

πρώτου

Συμβουλίου που διορίζεται με την έναρξη της
74(Ι) του 2013.

ισχύος του παρόντος Νόμου είναι για χρονική
περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.»·
και

(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (11) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (12):
«(12)

Σε

περίπτωση

τριών

(3)

συνεχόμενων

αδικαιολόγητων απουσιών των μελών από τις συνεδρίες,
αυτά διαγράφονται από το Συμβούλιο και στη θέση τους
διορίζονται άλλα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του
εδαφίου (2).».
Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 6 του
βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού, της λέξης
«εγγεγραμμένους»

(πρώτη

γραμμή),

με

τη

λέξη

«αδειούχους»·
(β) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (7)
αυτού, της λέξης «εγγεγραμμένο» (τέταρτη γραμμή), με τη
λέξη «αδειούχο»·
(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (9) αυτού, των
λέξεων «με την ένδειξη “εγγεγραμμένος αισθητικός”»
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(δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «που διευθύνει το
ινστιτούτο

αισθητικής,

με

την

ένδειξη

“αδειούχος

αισθητικός”»· και
(δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (9) αυτού, των
ακόλουθων νέων εδαφίων (10) και (11):
«(10) Κάθε αδειούχος αισθητικός, ο οποίος διευθύνει
ινστιτούτο

αισθητικής,

είναι

υποχρεωμένος

να

89(Ι) του 1996

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και

158(Ι) του 2001

Υγείας στην Εργασία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε

25(Ι) του 2002
41(Ι) του 2003
99(Ι) του 2003

τροποποιείται

ή

αντικαθίσταται,

καθώς

και

των

κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού:

33(Ι) του 2011.

Νοείται ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται
στα ινστιτούτα αισθητικής πρέπει να έχουν τη σήμανση
“CE”.

(11)

Άδεια

λειτουργίας

ινστιτούτου

αισθητικής

έχει

εγγεγραμμένος και αδειούχος αισθητικός, ο οποίος από
την 1η Ιανουαρίου 2017 -

(α)

κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική διετούς
τουλάχιστον διάρκειας, που εκδίδεται από σχολή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών

αισθητικής

πιστοποιημένο

από

το

είναι
ΣΕΚΑΠ

αξιολογημένοή

αντίστοιχο

οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος
σπουδών, καθώς και πρακτική άσκηση διάρκειας
τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, που αποκτήθηκε
μετά το τέλος των σπουδών σε ινστιτούτο αισθητικής
που λειτουργεί πέραν των πέντε (5) ετών· ή
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(β) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική τριετούς
τουλάχιστον διάρκειας, που εκδίδεται από σχολή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών

αισθητικής

πιστοποιημένο

από

είναι

το

αξιολογημένο-

ΣΕΚΑΠ

ή

αντίστοιχο

οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος
σπουδών, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται έξι (6)
μήνες πρακτικής άσκησης, καθώς και έξι (6) μήνες
πρακτικής άσκησης που αποκτήθηκε μετά το τέλος
των

σπουδών

σε

ινστιτούτο

αισθητικής

που

λειτουργεί πέραν των πέντε (5) ετών· ή

(γ)

κατέχει

τίτλο

σπουδών

στην

αισθητική

αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ ως ισότιμο προς
“δίπλωμα

ανώτερης

εκπαίδευσης”

ή

“πτυχίο

πανεπιστημιακού επιπέδου”, στον κλάδο/ειδίκευση
“Αισθητικού”.».
Τροποποίηση του

5. Το εδάφιο (3) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται

άρθρου 8 του

με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «, όπως αυτό

βασικού νόμου.

ενημερώθηκε,» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «, στο οποίο
αναφέρεται το ονοματεπώνυμο των εγγεγραμμένων αισθητικών
και η διεύθυνση επικοινωνίας,».

Τροποποίηση του

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 9 του
βασικού νόμου.

(α)

Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού, ως
ακολούθως:

(i)

Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α)
αυτού, της λέξης «και» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη
«που»·
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(ii)

με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού,
αμέσως μετά τη λέξη «Συλλόγου» (δεύτερη γραμμή),
της φράσης «ή εγγεγραμμένο ιατρό στο κράτος
μέλος

στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό, το

οποίο φέρει την επίσημη σφραγίδα του κράτους ή
του οργανισμού ή του φορέα που εργάζεται ο ιατρός
αυτός»·

(iii)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με
την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ):
«(δ)

έχει λευκό ποινικό μητρώο, που εκδίδεται στη
χώρα μόνιμης διαμονής του·»· και

(iv) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού, με
την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε):
«(ε) (i) κατέχει

τίτλο

σπουδών

στην

αισθητική

αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ ως ισότιμο
προς “δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης” ή
“πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου”, στον
κλάδο/ειδίκευση “Αισθητικού”· ή

(ii)

κατέχει
τριετούς
εκδίδεται

τίτλο

σπουδών

τουλάχιστον
από

στην

αισθητική

διάρκειας,

σχολή

που

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένοπιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο
οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος
σπουδών, στο οποίο περιλαμβάνονται έξι (6)
μήνες πρακτικής άσκησης που αποκτήθηκε
πριν από το τέλος των σπουδών· ή
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(iii)

κατέχει

τίτλο

σπουδών

στην

αισθητική

διετούς τουλάχιστον διάρκειας, που εκδίδεται
από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής
είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από το
ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα
που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, καθώς και
πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον έξι
(6) μηνών, που αποκτήθηκε μετά το τέλος
των σπουδών σε ινστιτούτο αισθητικής που
λειτουργεί πέραν των πέντε (5) ετών:
Νοείται ότι οι διατάξεις των υποπαραγράφων
(ii) και (iii) ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017:
Νοείται
εγγράφεται

περαιτέρω
στο

ότι,

μητρώο

πρόσωπο
με

βάση

που
την

υποπαράγραφο (iii), εγγράφεται ως «αισθητικός
με περιορισμένο τομέα δραστηριοτήτων», ο
οποίος τομέας καθορίζεται σε κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.»·

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη
λέξη «Συμβουλίου» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και
έπειτα

από

έγκριση

του

Υπουργού

Εργασίας

και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων»·

(γ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (3):
«(3) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου

31(Ι) του 2008.

(1) τηρούνται οι διατάξεις του περί Αναγνώρισης
των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως
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αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»·
και
(δ) με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.
Τροποποίηση

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 10

με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας με άνω και

του βασικού
νόμου.

κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης
επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο δεν απαντήσει
στον αιτητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3)
μηνών, δεν θεωρείται ότι ο αιτητής έχει εγγραφεί στο μητρώο και
δεν επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού στη
Δημοκρατία.».

Τροποποίηση του

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται

άρθρου 11 του

με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «τις πεντακόσιες

βασικού νόμου.

λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «τα χίλια ευρώ».

Τροποποίηση του

9. Το εδάφιο (5) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται

άρθρου 12 του

με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «τις πεντακόσιες

βασικού νόμου.

λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «τα χίλια ευρώ».

Αντικατάσταση

10. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 13

ακόλουθο νέο άρθρο 13:

του βασικού
νόμου.
«Παροχή
υπηρεσιών
αισθητικής

13.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, μετά από άδεια του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

από πολίτη

να επιτρέψει σε αισθητικό, πολίτη τρίτης χώρας,

τρίτης χώρας,

που επισκέπτεται τη Δημοκρατία, την παροχή

μετά από
άδεια του
Συμβουλίου.

υπηρεσιών

αισθητικής,

παραχωρώντας

προσωρινή άδεια άσκησης της αισθητικής.

του
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(2) Για την παροχή προσωρινής άδειας άσκησης
της αισθητικής πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση
ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα του
αισθητικού στο κράτος προέλευσής του και ότι δεν
του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, τη στιγμή της
προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων.
(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο των προσωρινών
αδειών άσκησης

της

αισθητικής,

που

εκδίδει

δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).».
Τροποποίηση του

11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου

άρθρου 14 του

τροποποιείται ως ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (i) της
παραγράφου (γ) αυτού, των λέξεων «και/ή περιποίηση
ευρυαγγείας» (πρώτη γραμμή)· και

(β)

με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της
παραγράφου

(ε)

αυτού,

με

την

ακόλουθη

νέα

υποπαράγραφο (ii):
«(ii) λέιζερ υψηλής ισχύος τύπου 3Β και 4:
Νοείται

ότι

οι

εγγεγραμμένοι

και

αδειούχοι

αισθητικοί εφαρμόζουν τις πρόνοιες της εκάστοτε σε
ισχύ νομοθεσίας που αφορά στη χρήση μηχανημάτων
οπτικής ακτινοβολίας·».
Τροποποίηση του

12. Το εδάφιο (2) του άρθρου 15 του βασικού νόμου

άρθρου 15 του

τροποποιείται ως ακολούθως:

βασικού νόμου.
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(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού, της
λέξης «εγγεγραμμένους» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη
«αδειούχους»· και
(β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (β)
αυτού, της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι οι τρεις (3) αισθητικοί δεν πρέπει να
είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές ή καθηγητές ή εργαζόμενοι σε
σχολή αισθητικής ή να είναι μέτοχοι ή εργαζόμενοι σε
εταιρεία εμπορίας ή πώλησης ειδών ή καλλυντικών
αισθητικής ή να είναι πωλητές ή αντιπρόσωποι ή έμποροι
ειδών αισθητικής.».

Τροποποίηση του

13.

άρθρου 21 του

ακολούθως:

Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (1):

«(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Υγείας, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη
74(Ι) του 2013.

της ισχύος του παρόντος Νόμου, συγκαλεί την
πρώτη τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου,
στην οποία δικαιούνται να παραστούν και να
ψηφίσουν όσα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένα
στο μητρώο που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18 Μαΐου
2007· και μετέπειτα, ο εκλεγμένος πρόεδρος
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του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, το
πρώτο δίμηνο κάθε έτους, συγκαλεί τακτική
γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων
αισθητικών που ασκούν το επάγγελμα στη
Δημοκρατία, σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται
με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του
Συλλόγου.»· και
(β)

με

την

τροποποίηση

του

εδαφίου

(5) αυτού,

ως

ακολούθως:

(i)

Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β)
αυτού, της λέξης «έξι» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη
«τεσσάρων»· και

(ii) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη αυτού, των
λέξεων «το Υπουργικό Συμβούλιο» (τρίτη και τέταρτη
γραμμή), με τις λέξεις «τον Υπουργό».
Τροποποίηση του

14. Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου

άρθρου 24 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων

βασικού νόμου.

«διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου» (δεύτερη και τρίτη
γραμμή), με τη λέξη «Σύλλογο».

Τροποποίηση του

15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

βασικού νόμου με

μετά το άρθρο 28 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 28Α:

την προσθήκη
νέου άρθρου
28Α.

«Μεταβατικές
διατάξεις.

28Α.-(1) Θεωρείται ότι κατέχει τα προσόντα και
δύναται να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο για να
εξασφαλίσει την εγγραφή στο μητρώο, πριν από την
1η Ιανουαρίου 2017 -
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(α) άτομο που ασκούσε και ασκεί αποδεδειγμένα
το επάγγελμα του αισθητικού καλή τη πίστει και
προσωπικά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000·
ή
(β) άτομο που μετά από την 1η Ιανουαρίου 2000 -

(i)

κατέχει

τίτλο

διετούς

σπουδών

τουλάχιστον

εκδόθηκε

από

στην

αισθητική

διάρκειας,

σχολή

που

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένοπιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο
οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος
σπουδών· ή
(ii) κατέχει

τίτλο

τριετούς
εκδόθηκε

σπουδών

τουλάχιστον
από

στην

αισθητική

διάρκειας,

σχολή

που

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένοπιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο
οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος
σπουδών.
(2) Δύναται να υποβάλει αίτηση για έκδοση άδειας
λειτουργίας ινστιτούτου αισθητικής η οποία να
ισχύει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017 (α) άτομο που ασκούσε και ασκεί αποδεδειγμένα
το επάγγελμα του αισθητικού καλή τη πίστει και
προσωπικά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000·

14
ή
(β) άτομο που από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως την
31η Δεκεμβρίου 2010 (i) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική
διετούς

τουλάχιστον

εκδόθηκε

από

διάρκειας,

σχολή

που

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένοπιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο
οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος
σπουδών

και

απόδειξη

άσκησης

του

επαγγέλματος για τουλάχιστον ένα (1)
χρόνο· ή
(ii) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική
τριετούς

τουλάχιστον

εκδόθηκε

από

διάρκειας,

σχολή

που

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένοπιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο
οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος
σπουδών· ή
(γ) άτομο που από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την
1η Ιανουαρίου 2017 (i) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική
διετούς
εκδόθηκε

τουλάχιστον
από

διάρκειας,

σχολή

που

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο-
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πιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο
οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος
σπουδών· ή
(ii) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική
τριετούς

τουλάχιστον

εκδόθηκε

από

διάρκειας,

σχολή

που

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένοπιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο
οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος
σπουδών.».

