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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ - ΠΟΔΙΩΝ 

1.α. Φωτοαντίγραφο πτυχίου επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και 

κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ. «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας- 

Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμου τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής. 
ή. 

β. Φωτοαντίγραφο Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 

μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. 

«Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών. 
ή 
γ. Φωτοαντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και 

κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας ΙΕΚ «Τεχνικός Αισθητικής Ποδολογίας – 

Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμου τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής. 

ή 

δ. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης 

επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων 

(600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό 

με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και βεβαίωση προυπηρεσίας 

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα ή οποία αποκτήθηκε πριν ή 

μετά από την αποφοίτηση ή και κατά την διάρκεια της φοίτησης και πιστοποίηση 

από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

ή 

ε. προκειμένου για τους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, 

φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πιστοποίησης τους μετά την επιτυχή συμμετοχή 

τους στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε Π (εξετάσεις της περίπτωσης δ’), και βεβαίωση 

προυπηρεσίας τριών (3) ετών και άνω έως τις 31/12/2017 ή βεβαίωση εννιακοσίων 

(900) ημερομισθίων με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή 

πιστοποιητικο προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο αναγγέλων δεν 

έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή πράξη σχετική με την άσκηση της 

επαγγελματικής του ιδιότητας 



3.Παράβολο Δημοσίου 8 €  

4.Παράβολο Χαρτοσήμου 30 €  

6. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων 

χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών. 

5. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/4.04.2012 Υ.Α. - ΦΕΚ 1199 Β΄). 

 


