Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 70(Ι)/2020
Αρ. 4762, 16.6.2020
Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 70(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2016
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
40(Ι) του 1999
111(Ι) του 2004
74 (I) του 2013
78 (Ι) του 2016.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμους του 1999 έως 2016
(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 2020.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«“βοηθός αισθητικός” σημαίνει φυσικό πρόσωπο που εργοδοτείται ως υπάλληλος του
εγγεγραμμένου αισθητικού και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βοηθών Αισθητικών δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 8Α∙
“Επιθεωρητής” σημαίνει Επιθεωρητή που ορίζεται στο άρθρο 25Α∙
“εργασία βοηθού αισθητικού” σημαίνει το χειρισμό μηχανημάτων, εξαιρουμένων των λέιζερ
υψηλής ισχύος τύπου 3Β και 4, από βοηθό αισθητικό υπό την εποπτεία αισθητικού, έπειτα
από υποβολή στην απαιτούμενη για το χειρισμό των εν λόγω μηχανημάτων κατάρτιση, την
εργασία σε καταστήματα καλλυντικών και την παροχή συμβουλών για τη χρήση των
καλλυντικών, καθώς και την αυτοεργοδότησή τους για υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ,
μακιγιάζ και περιποίηση προσώπου∙

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L117/1,
5.5.2017.

“Κανονισμός” σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ∙
“Μητρώο Βοηθών Αισθητικών” σημαίνει το μητρώο το οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων
του άρθρου 8Α∙

136(I) του 2015
47(Ι) του 2016.

“Φορέας” σημαίνει το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας
Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου·».

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ)
του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «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» (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «πέντε (5)
εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου και ο έκτος (6) είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του
Συλλόγου».

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

4. Το εδάφιο (11) του άρθρου 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(11) Άδεια λειτουργίας ινστιτούτου αισθητικής έχει εγγεγραμμένος και αδειούχος
αισθητικός, ο οποίος(α)

Kατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική τριετούς διάρκειας που εκδίδεται από σχολή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι
αξιολογημένο-πιστοποιημένο από το Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που
εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, στον οποίο περιλαμβάνονται έξι (6) μήνες πρακτικής
άσκησης και ο οποίος έχει εκδοθεί μετά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,
καθώς και πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης έξι (6) μηνών που αποκτήθηκε μετά το

τέλος των σπουδών σε ινστιτούτο αισθητικής που λειτουργεί πέραν των έξι (6) ετών∙ ή
(β)

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου 8Α.

κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική αναγνωρισμένο από το ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ ως ισότιμο
προς “δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης” ή “πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου”, στον
κλάδο/ειδίκευση “Αισθητικού”.».

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 8 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Μητρώο Βοηθών
Αισθητικών.
70(Ι) του 2020.

8Α.-(1) Ο Έφορος έχει καθήκον σε ένα χρόνο από την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικού)
Νόμου του 2020 να καταρτίσει και να τηρεί Μητρώο Βοηθών Αισθητικών,
στo οποίο εγγράφονται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε
προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σ' αυτό μαζί με άλλα στοιχεία, όπως
το Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο.
(2) Ο Έφορος διενεργεί στο Μητρώο Βοηθών Αισθητικών τις αναγκαίες
μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση ή τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα σ' αυτό και διαγράφει απ’
αυτό το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα
προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε, με βάση τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου.
(3) Αντίγραφο του Μητρώου Βοηθών Αισθητικών, στο οποίο αναφέρεται
το ονοματεπώνυμο των εγγεγραμμένων Βοηθών Αισθητικών και η
διεύθυνση επικοινωνίας, υπογράφεται από τον Έφορο και δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε
χρόνου.
(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Βοηθών
Αισθητικών εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι κατέχει τίτλο σπουδών στην
αισθητική διετούς τουλάχιστον διάρκειας, που εκδίδεται από σχολή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών στην
αισθητική είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από τον Φορέα ή αντίστοιχο
οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών.».

Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

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

(α)

Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (ε) του εδαφίου
(1) αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:
«(ii) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική τριετούς τουλάχιστον διάρκειας από
σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών
αισθητικής είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από το Φορέα ή αντίστοιχο
οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, στον οποίο
περιλαμβάνονται έξι (6) μήνες πρακτικής άσκησης και ο οποίος έχει εκδοθεί
μετά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, καθώς και πιστοποιητικό
πρακτικής άσκησης έξι (6) μηνών που αποκτήθηκε μετά το τέλος των
σπουδών σε ινστιτούτο αισθητικής που λειτουργεί πέραν των έξι (6) ετών.»∙

(β)

με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) και
των επιφυλάξεων αυτής∙ και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων νέων
εδαφίων:
«(4)(α) Το Συμβούλιο δύναται στις περιπτώσεις πολιτών κρατών μελών, να
ζητεί την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ’
ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας στην περίπτωση που(i)

η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτητής αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς
διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαίδευση που
καθορίζεται στο παρόν άρθρο∙ ή

(ii) η βεβαίωση επάρκειας του αιτητή αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς
διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαίδευση που
καθορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.
(β) Οι βεβαιώσεις επάρκειας πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
(i) Έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους η οποία
έχει ορισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις κανονιστικές πράξεις ή
διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους μέλους∙
(ii) πιστοποιούν την προετοιμασία του κατόχου για την άσκηση του
επαγγέλματος του αισθητικού.
(γ) Το Συμβούλιο παρέχει στον αιτητή την ευχέρεια επιλογής μεταξύ της
πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας.
(5)(α) Για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού και του βοηθού
αισθητικού στη Δημοκρατία απαιτείται καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
(β) Το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε ειδική
επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό για τη διαπίστωση του βαθμού
γνώσης της ελληνικής γλώσσας.».
Τροποποίηση
του άρθρου 12
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού
με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Κανένας αισθητικός δεν μπορεί να ανανεώσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εκτός
εάν τηρεί τουλάχιστον δέκα (10) μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στον τομέα της αισθητικής
για κάθε δυο (2) έτη στο πλαίσιο διάλεξης, ημερίδας, συνεδρίου ή εκπαιδευτικού σεμιναρίου.».

Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«φάρμακα» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «και ενέσιμα σκευάσματα».

(β)

με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού,
αμέσως μετά τον αριθμό «4» (πρώτη γραμμή), της φράσης «χωρίς την ειδική άδεια του
Συμβουλίου».

(γ)

με την αντικατάσταση στο τέλος της υποπαραγράφου (iv) της παραγράφου (ε) του
εδαφίου (1) αυτού της άνω τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως
μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, οι εγγεγραμμένοι αισθητικοί επιτρέπεται να χρησιμοποιούν λέξεις που
αφορούν προϊόντα που χρησιμοποιούν για αισθητικές εργασίες τα οποία
περιλαμβάνονται στις ομάδες προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του
άρθρου 1 του Κανονισμού και στο Παράρτημα XVI αυτού.»∙ και

(δ)
Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 21
του βασικού
νόμου.

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «τις πεντακόσιες λίρες» (τρίτη
γραμμή) με τη φράση και το χρηματικό ποσό «τα χίλια ευρώ (€1.000)».

9. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β)
αυτού της φράσης «τις πεντακόσιες λίρες» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση και το
χρηματικό ποσό «τα χίλια ευρώ (€1.000)».
10. Το εδάφιο (5) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

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

(β)

με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας με άνω και κάτω τελεία και με την
προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων:
«Νοείται περαιτέρω ότι οι επτά εγγεγραμμένοι αισθητικοί που αποτελούν το
διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου δεν δύναται 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 σχέση με τα πιο πάνω:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που αισθητικοί έχουν συγκεντρώσει
αριθμό ψήφων τέτοιο που τους επιτρέπει να διεκδικούν με ισοψηφία την εκλεγείσα με
τους λιγότερους ψήφους θέση(α)

Στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου∙

(β)

στα μέλη του Συλλόγου που μετέχουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο∙

(γ)

στους εκπροσώπους του Συλλόγου στο Συμβούλιο, δεν διεξάγεται εκ νέου
ψηφοφορία αλλά η θέση καταλαμβάνεται με κλήρωση.».

Τροποποίηση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

11. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού
της λέξης «Πέντε» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Τέσσερα».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων 25Α, 25Β
και 25Γ.

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη κάτω από το Μέρος VI - ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και πριν από το άρθρο 26 αυτού των ακόλουθων νέων άρθρων:

«Ορισμός
Επιθεωρητών.

25Α.-(1) Για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης και ελέγχου των διατάξεων
του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών, ο
Υπουργός δύναται να ορίζει και να εξουσιοδοτεί ομάδα επιθεωρητών η οποία
αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
(α)

Ένα τουλάχιστον μέλος του Συμβούλιου που προτείνεται από το
Συμβούλιο∙

(β)

δύο τουλάχιστον εγγεγραμμένους αισθητικούς οι οποίοι προτείνονται
από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου∙

(γ)

έναν τουλάχιστον Υγειονομικό Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας.

(2) Οποιαδήποτε δήλωση υπογραμμένη από τον Υπουργό που πιστοποιεί
ότι πρόσωπο ενεργεί δυνάμει εξουσιοδότησής του είναι δεκτή ως απόδειξη σε
οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.
Καθήκοντα
και ευθύνες
Επιθεωρητών.

25Β.-(1) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των Επιθεωρητών περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
(α)

Τη διερεύνηση, τη λήψη καταθέσεων και την εξασφάλιση
οποιασδήποτε άλλης μαρτυρίας αναγκαίας για τη στοιχειοθέτηση
ποινικών ή πειθαρχικών αδικημάτων δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών·

(β)

την εμφάνισή τους ως μάρτυρες ενώπιον δικαστηρίων ή του
Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά την εκδίκαση ποινικών ή πειθαρχικών
αδικημάτων αντίστοιχα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου
ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών·

(γ)

τη διενέργεια κάθε προπαρασκευαστικής πράξης, που κρίνεται
αναγκαία για την προώθηση ή επίτευξη της λήψης νομικών μέτρων
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει
να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει
αυτού εκδιδομένων κανονισμών∙

(δ)

την εξουσία, σε οποιονδήποτε εύλογο χρόνο και επιδεικνύοντας το
έγγραφο της εξουσιοδότησής τους, να εισέρχονται σε οποιοδήποτε

υποστατικό, το οποίο έχει αναρτημένη πινακίδα στην είσοδο που
υποδεικνύει την ιδιότητα του αισθητικού ή για το οποίο θεωρούν
εύλογα ότι ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται για σκοπούς άσκησης του
επαγγέλματος του αισθητικού και να απαιτούν από τον ιδιοκτήτη ή το
πρόσωπο το οποίο έχει την εποπτεία ή τον έλεγχο του υποστατικού
την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων σχετίζονται με την άσκηση
του επαγγέλματος του αισθητικού, καθώς και την παροχή
οποιωνδήποτε πληροφοριών κρίνονται αναγκαίες για τον έλεγχο και τη
διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των
δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.
(2) Ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο το οποίο έχει την εποπτεία ή τον έλεγχο
του υποστατικού υποχρεούται να οδηγήσει τους επιθεωρητές στον τόπο
εργασίας προς επιθεώρηση.
(3) Ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο το οποίο έχει την εποπτεία ή τον έλεγχο
του υποστατικού, που παραλείπει να πράξει ως ανωτέρω, είναι ένοχος
ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (€2000) ευρώ ή και στις δύο αυτές
ποινές.
Εξουσία
έρευνας.

Τροποποίηση
του άρθρου 27
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 28Α
του βασικού
νόμου.

25Γ. Επιθεωρητής, ο οποίος έχει εξουσία έρευνας δυνάμει των διατάξεων
του άρθρου 25Β ή έχει εξουσιοδοτηθεί με δικαστικό ένταλμα, για την εκτέλεση
της έρευνας, δύναται(α)

Nα κατακρατήσει, να κατάσχει ως υποκείμενα σε δήμευση ή να
μετακινήσει οποιαδήποτε εμπορεύματα ή και να κατακρατήσει ή να
κατάσχει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν
τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, τα οποία εντοπίστηκαν στο
υποστατικό και για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δυνατό να
χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς
οποιασδήποτε ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας· ή και

(β)

να ερευνήσει ή να μεριμνήσει για την έρευνα οποιουδήποτε προσώπου
το οποίο βρίσκεται στο υποστατικό για το οποίο εύλογα πιστεύει ότι
έχει στην κατοχή του τέτοια εμπορεύματα ή αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή
στοιχεία.».

13. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ)
αυτού της φράσης «τις πεντακόσιες λίρες» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση και το
χρηματικό ποσό «τα χίλια ευρώ (€1.000)».
14. Το άρθρο 28Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017»
(τρίτη γραμμή)∙

(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«(β) άτομο το οποίο κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική διετούς ή τριετούς διάρκειας
που εκδόθηκε από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας το πρόγραμμα
σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο - πιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή το
Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, ο
οποίος έχει εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου
2000 έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.»∙

(γ)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «η οποία να ισχύει, πριν από την 1 η
Ιανουαρίου 2017» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)∙

(δ)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:

«(β) άτομο που κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική-

(ε)

(i)

διετούς διάρκειας που εκδόθηκε 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, ο οποίος έχει εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου 2000 έως το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 2010-2011, καθώς
και απόδειξη άσκησης του επαγγέλματος για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο· ή

(ii)

διετούς διάρκειας που εκδόθηκε από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο
από το ΣΕΚΑΠ ή το Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο
τίτλος σπουδών, ο οποίος έχει εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει
από το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 2010-2011
έως το τέλος της
ακαδημαϊκής χρονιάς 2016-2017∙ ή

(iii)

τριετούς διάρκειας που εκδόθηκε από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο - πιστοποιημένο
από το Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος
σπουδών, ο οποίος έχει εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου 2000 έως το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 2016-2017.»∙ και

με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού.

