Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 81(Ι)/2021
Αρ. 4835, 29.4.2021
Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 81(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2020
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
40(Ι) του 1999
111(Ι) του 2004
74(Ι) του 2013
78(Ι) του 2016
70(Ι) του 2020.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμους του 1999 έως 2020 (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 2021.

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

(α)

Με τη διαγραφή του όρου «αισθητικός με περιορισμένο τομέα δραστηριοτήτων» και του
ορισμού αυτού· και

(β)

με τη διαγραφή, στο τέλος του ορισμού του όρου «εργασία βοηθού αισθητικού», της
φράσης «και περιποίηση προσώπου».

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (ε) αυτού, της
ακόλουθης νέας επιφύλαξης ως πρώτης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, η αναφερόμενη πιο πάνω “ειδική άδειαˮ σημαίνει την άδεια που εκδίδεται
από το Συμβούλιο σε εγγεγραμμένο αισθητικό και αφορά στη χρήση μηχανημάτων λέιζερ
τύπου 3Β και 4, μόνο για σκοπούς αποτρίχωσης και τελεί υπό τους όρους, τα κριτήρια, τις
προϋποθέσεις και τα προσόντα που απαιτείται να κατέχει εγγεγραμμένος αισθητικός, τα
οποία καθορίζονται με Κανονισμούς:»· και
(β)

Τροποποίηση
του άρθρου 28
του βασικού
νόμου.

με την προσθήκη στην υφιστάμενη επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται» (πρώτη
γραμμή), της λέξης «περαιτέρω».

4. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου
(2) αυτού, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της
ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(ε) καθορίζουν τη διαδικασία, τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που απαιτείται
να κατέχει εγγεγραμμένος αισθητικός για την εξασφάλιση της ειδικής άδειας που
προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του
άρθρου 14.».

Τροποποίηση
του άρθρου 28Α
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 28Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «20162017» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «2019-2020»·

(β)

με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2)
αυτού, της φράσης «2016-2017» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «2019-2020»· και

(γ)

με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2)
αυτού, της φράσης «2016-2017» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «2019-2020».

