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Ο περί Εγγραφής Κοµµωτών και Κουρέων Νόµος 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 28(Ι) του 2003
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται
139(Ι) του 2009 Νόµοι του 2003 µέχρι 2011.
82(Ι) του 2011.

ως οι περί Εγγραφής Κοµµωτών και Κουρέων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

406760632

Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο—
«Βοηθός κοµµωτής» ∆ιαγράφηκε από το 3(α) του 82(Ι) του 2011.
«βοηθός κουρέας» ∆ιαγράφηκε από το 3(α) του 82(Ι) του 2011
«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία·
«εγγεγραµµένος

κοµµωτής» σηµαίνει τον κοµµωτή που είναι εγγεγραµµένος στο
Μητρώο δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου·
«εγγεγραµµένος

κουρέας» σηµαίνει τον κουρέα που είναι εγγεγραµµένος στο
Μητρώο δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου·
3(β) του 82(Ι) του «Επιθεωρητής»
2011. άρθρου 12Α·

σηµαίνει Επιθεωρητή που ορίζεται από το Συµβούλιο, δυνάµει του

3(β) του 82(Ι) του «καθορισµένο» σηµαίνει
2011. παρόντος Νόµου·

καθορισµένο σε κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του

«κοµµωτήριο»

σηµαίνει τον κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο όπου παρέχονται από
κοµµωτή οι υπηρεσίες που περιγράφονται στον ορισµό του όρου «κοµµωτής» και
2(α) του 139(Ι) του πληροί όλες τις υγειονοµικές συνθήκες που απαιτούνται από τις αρµόδιες
2009. Υγειονοµικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή των ∆ήµων εντός των οποίων
λειτουργούν.·
«κοµµωτής» σηµαίνει το πρόσωπο που παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών στη
γυναικεία και/ή ανδρική κόµµωση, όπως κουρέµατα και κτενίσµατα (απλά, µόδας,
καλλιτεχνικά) βαφές, αποχρωµατισµούς, κατσαρώµατα, ισιώµατα, αποχρώσεις,
ανταύγειες και συναφείς τεχνικές και καλλιτεχνικές εργασίες, που έχουν σχέση µε
την περιποίηση της κόµης, την τοποθέτηση και πλήρεις υπηρεσίες σε µικρές και
κανονικές περούκες·
«κουρέας»

σηµαίνει το πρόσωπο που ασχολείται µε το κόψιµο, λούσιµο, κτένισµα
της κόµης και ή το ξύρισµα ανδρών·
«κουρείο»

σηµαίνει τον κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο όπου παρέχονται από
κουρέα οι υπηρεσίες που περιγράφονται στον ορισµό του όρου «κουρέας» και
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2(β) του 139(Ι) του
2009.

πληροί όλες τις υγειονοµικές συνθήκες που απαιτούνται από τις αρµόδιες
Υγειονοµικές. Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή των ∆ήµων εντός των οποίων
λειτουργούν ·
«µαθητευόµενος

κοµµωτής» σηµαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες
σε κοµµωτήριο υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κοµµωτή και/ή είναι µαθητής
δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής σχολής του δηµοσίου και/ή ιδιωτικής σχολής και
εργάζεται παράλληλα µε τις σπουδές του·
«µαθητευόµενος κουρέας» σηµαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες σε
κουρείο υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κουρέα και/ή είναι µαθητής
δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής σχολής του δηµοσίου και/ή ιδιωτικής σχολής και
εργάζεται παράλληλα µε τις σπουδές του·
«Μητρώο»
άρθρο 6·

σηµαίνει το Μητρώο κοµµωτών και κουρέων που τηρείται µε βάση το

3(β) του 82(Ι) του «Οµοσπονδία» σηµαίνει την Παγκύπρια
2011. ιδρύεται µε βάση το άρθρο 17·

Οµοσπονδία Κοµµωτών και Κουρέων που
38427233

«Συµβούλιο»

σηµαίνει το Συµβούλιο Εγγραφής Κοµµωτών και Κουρέων που
ιδρύεται µε βάση το άρθρο 3·
«Σύνδεσµος» ∆ιαγράφηκε µε το 3(α) του 82(Ι) του 2011.
3(β) του 82(Ι) του «Υγειονοµικός Επιθεωρητής» σηµαίνει Επιθεωρητή ή λειτουργό που ορίζεται από
2011. τις αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή των ∆ήµων εντός των

οποίων λειτουργούν, δυνάµει του άρθρου 12E·

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συµβούλιο 3.— (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου καθιδρύεται Συµβούλιο Εγγραφής
Εγγραφής. Κοµµωτών και Κουρέων, µε έδρα και κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία, το οποίο
3(α) του 139(Ι) του είναι αρµόδιο για την εγγραφή κοµµωτών και κουρέων, καθώς και για τη χορήγηση
2009.

άδειας λειτουργίας κοµµωτηρίων και κουρείων και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες
εξουσίες και αρµοδιότητες χορηγούνται σ΄αυτό δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου και των εκδιδόµενων δυνάµει αυτού Κανονισµών:
Νοείται ότι, το Συµβούλιο Εγγραφής, όπου τούτο κρίνεται από το ίδιο λειτουργικά
σκόπιµο, δύναται να λειτουργεί γραφεία και υπηρεσίες και σε οποιεσδήποτε άλλες
επαρχίες.

3(β) του 139(Ι) του (2) Το Συµβούλιο αποτελείται από τα εξής µέλη:
2009.

(α) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού·

(β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας·
3(γ) του 139(Ι) του (γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2009.
488581240

3(δ) του 139(Ι) του (δ) έξι κοµµωτές και/ή κουρείς, οι οποίοι ασκούν το επάγγελµά τους για δέκα (10)
2009. τουλάχιστον χρόνια και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας

Οµοσπονδίας Κοµµωτών και Κουρέων, νοουµένου ότι τα πιο πάνω πρόσωπα τηρούν
τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3Α των περί Ορισµένων Νοµικών Προσώπων
149 του 1988
∆ηµοσίου ∆ικαίου (∆ιορισµός ∆ιοικητικών Συµβουλίων) Νόµων του 1988 µέχρι
26 του 1989

201(Ι) του 2002. 2002·
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Τα µέλη του Συµβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, για περίοδο
τριών ετών.
(3)

Μέσα σε δεκαπέντε µέρες από το διορισµό του Συµβουλίου από το Υπουργικό
Συµβούλιο συγκαλείται συνεδρία του Συµβουλίου κατά την οποία τα µέλη του
4(α) του 82(Ι) του εκλέγουν ένα από τα έξι αιρετά µέλη ως πρόεδρο του Συµβουλίου.
(4)

2011.

(5)(α) Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου και µεριµνά για την
τήρηση των πρακτικών.

3(ε) του 139(Ι) του (β) Ο πρόεδρος υποχρεούται
2009. αίτηση τριών µελών του:

να συγκαλεί συνεδρία του Συµβουλίου, µετά από

Νοείται ότι, ο πρόεδρος δύναται να συγκαλεί συνεδρίες σε τόπο και χρόνο που
ήθελε αποφασίσει για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του Συµβουλίου.
(γ) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύµατος του ΙΙροέδρου και
για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία ή το προσωρινό κώλυµα, τα µέλη του Συµβουλίου

εκλέγουν ένα από τα αιρετά µέλη για να ενεργεί ως πρόεδρος κατά τη διάρκεια της
απουσίας ή του προσωρινού κωλύµατος.
3(στ) του 139(Ι) του (δ) Σε περίπτωση παραίτησης εκλελεγµένου
2009. θέσεων εκλελεγµένων µελών στο Συµβούλιο,

µέλους ή κένωσης µε άλλον τρόπο
οι κενωθείσες θέσεις αναπληρούνται
από τους επιλαχόντες και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν αποδέχονται οι
επιλαχόντες, διεξάγονται πρόωρες εκλογές µε σκοπό την πλήρωση των κενωθεισών
θέσεων στο Συµβούλιο.

3(ζ) του 139(Ι) του (6) Πέντε άτοµα αποτελούν απαρτία. Απαραίτητη
2009. εκπροσώπους των τριών Υπουργείων.
4(β) του 82(Ι) του
2011. (7) Το Συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία των

είναι η παρουσία ενός από τους

παρευρισκόµενων µελών και σε
περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

3(η) του 139(Ι) του
2009.

Το Συµβούλιο ρυθµίζει το ίδιο τα της εσωτερικής λειτουργίας του και τη
διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του σύµφωνα µε τον Νόµο
και τους Κανονισµούς.
(8)

(9) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας του Συµβουλίου δεν επηρεάζεται
από τη χηρεία θέσης µέλους του, εφόσον ο αριθµός των µελών τα οποία έχουν
3(θ) του 139(Ι) του εναποµείνει δεν είναι µικρότερος των πέντε.
2009.

3(ι) του 139(Ι) του (10) Ο πρόεδρος και τα µέλη του
2009. Συµβουλίου ως αντιµισθία ποσό για

540157794

Συµβουλίου λαµβάνουν από το Ταµείο του
κάθε συνεδρία έκαστος, καθώς και ένα ποσό
ανά χιλιόµετρο, για τη µετάβαση έκαστου µέλους από τον τόπο εξασκήσεως του
επαγγέλµατος του στον τόπο συνεδρίασης, ως έξοδα διακίνησης, τα οποία
υπολογίζονται µε βάση τις εκάστοτε σε ισχύ εγκυκλίους του Τµήµατος ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Προσωπικού, του Υπουργείου Οικονοµικών.
Το Συµβούλιο δύναται να εκπροσωπεί την Κύπρο αναφορικά µε τις
αρµοδιότητές του, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
(11)

Α

4 του 139(Ι) του 3 .- (1) Το
2009. διαδοχή και

Συµβούλιο αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε συνεχή
κοινή σφραγίδα και µε την εξουσία να αποκτά, να κατέχει και να
Νοµική οντότητα διαθέτει περιουσία, να ενάγει και να ενάγεται µε την επωνυµία του και να πράττει
του Συµβουλίου. ό,τιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου.
5 του 82(Ι) του
2011.

(2) Το Συµβούλιο τηρεί δικό του Ταµείο µε την επωνυµία «Ταµείο Συµβουλίου»,
στο οποίο κατατίθενται υποχρεωτικά –
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(α) όλα τα τέλη εγγραφής επαγγελµατικών αδειών και αδειών λειτουργίας·
(β) όλα τα δυνάµει του παρόντος Νόµου και/ή τα δυνάµει των Κανονισµών που
εκδίδονται µε βάση το άρθρο 24 του Νόµου, πληρωτέα και εισπραττόµενα από το
Συµβούλιο ποσά·
(γ) κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο Συµβούλιο και κάθε άλλο έσοδο που
εισπράττεται δυνάµει του παρόντος Νόµου·
(δ) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Συµβουλίου·
(ε) όλα τα ποσά που προκύπτουν από την επιβολή διοικητικού προστίµου·
(3) Το Ταµείο του Συµβουλίου είναι υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του
Συµβουλίου.
(4) Από το Ταµείο του Συµβουλίου δύναται να πληρώνονται (α) τα έξοδα λειτουργίας του Συµβουλίου·
(β) επιχορηγήσεις προς το Οµοσπονδία·
(γ) οποιαδήποτε ποσά καθίστανται νοµικά

πληρωτέα συνέπεια της άσκησης
οποιουδήποτε καθήκοντος ή αρµοδιότητας του Συµβουλίου.
Πρώτη συγκρότηση 4.—(1) Το Συµβούλιο συγκροτείται µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη της ισχύος
του Συµβουλίου. του παρόντος Νόµου.
(2) Για την πρώτη συγκρότηση του Συµβουλιου, πρόσωπα, που διορίζονται µε βάση
την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, επιλέγονται από τον Υπουργό,
µετά από υπόδειξη της Οµοσπονδίας Γυναικείων και Ανδρικών Κοµµώσεων
Κύπρου, µεταξύ των προσώπων που ασκούν το επάγγελµα του κοµµωτή ή του
κουρέα για δέκα τουλάχιστο χρόνια, και κατά την κρίση του Υπουργού δικαιούνται
να εγγραφούν στο Μητρώο:

Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά κατέχουν το αξίωµα µέχρι το διορισµό των προσώπων
που υποδεικνύονται από την Οµοσπονδία.
Λειτουργία 5.—(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, η εργασία κοµµωτή ή
κουρείων και κουρέα πραγµατοποιείται µέσα σε κοµµωτήρια ή κουρεία που ιδρύονται και
κοµµωτηρίων. λειτουργούν µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(β) Σε ειδικές περιπτώσεις, η εργασία του κουρέα ή του κοµµωτή µπορεί να
πραγµατοποιηθεί εκτός κουρείου ή κοµµωτηρίου, όπως σε γαµήλιες ή άλλες
παραδοσιακές τελετές:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές η εργασία διενεργείται από εγγεγραµµένο
κοµµωτή ή κουρέα.
(2) Κανένα κοµµωτήριο ή κουρείο δεν µπορεί να λειτουργεί, εκτός αν έχει
εξασφαλίσει άδεια που χορηγήθηκε δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και
µόνο σύµφωνα µε τους όρους που διαλαµβάνονται σ’ αυτή.
(3) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κοµµωτηρίου και/ή κουρείου, το Συµβούλιο
πρέπει να ικανοποιηθεί ότι—
(α )

Το κοµµωτήριο ή το κουρείο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση εγκαθίσταται
και λειτουργεί σε δικό του ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά διαρρυθµισµένο
5(α) του 139(Ι) του γι’ αυτό το σκοπό και έχει εξασφαλίσει πολεοδοµική άδεια από την αρµόδια αρχή, η
2009. οποία να συνάδει µε τη χρήση του υποστατικού ως κουρείου ή κοµµωτηρίου:
5(β) του 139(Ι) του
2009.

Νοείται ότι, σε χώρο ή υποστατικό, στο οποίο χορηγείται άδεια λειτουργίας
κοµµωτηρίου ή κουρείου, το οποίο παρέχει επίσης και υπηρεσίες για εφαρµογή
νυχιών και/ή λειτουργεί ως ινστιτούτο αισθητικής, τηρείται το ίδιο ωράριο
λειτουργίας που καθορίζεται από το Νόµο για τα κοµµωτήρια και/ή κουρεία.
(β )

πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτόν.
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Ο τύπος της άδειας λειτουργίας κοµµωτηρίου ή κουρείου και της αίτησης που
υποβάλλεται γι’ αυτή καθορίζονται µε κανονισµούς.
(4)

6(α) του 82(Ι) του (5) Τα κοµµωτήρια
2011. κουρείς.

ή κουρεία διευθύνονται από εγγεγραµµένους κοµµωτές ή

(6) Η άδεια λειτουργίας κοµµωτηρίου ή κουρείου παρέχεται για συγκεκριµένο χώρο
και αναρτάται σε εµφανές σηµείο µέσα σ’ αυτά.

Σε κάθε κοµµωτήριο ή κουρείο αναρτάται πινακίδα σε εµφανές σηµείο, στην
οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του κουρέα ή κοµµωτή µε την ένδειξη
«εγγεγραµµένος κουρέας» ή «εγγεγραµµένος κοµµωτής», ανάλογα µε την
περίπτωση.
(7)

6(β) του 82(Ι) του (8) Εκτός από την περίπτωση αλλαγής τόπου λειτουργίας κοµµωτηρίου ή
2011. η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κοµµωτηρίου ή κουρείου ισχύει διά

κατόχου της, υπό την προϋπόθεση ότι –

866812407

κουρείου,
βίου του

(i) κατά τη διενέργεια ειδικού ελέγχου από Επιθεωρητές που γίνεται κάθε πέντε (5)
έτη, δε διαπιστώνονται ανεπανόρθωτες φθορές στο υποστατικό, εντός του οποίου
λειτουργεί το κοµµωτήριο ή κουρείο ή φθορές που ο ιδιοκτήτης αρνείται να
επανορθώσει, και
(ii) κατά τη διενέργεια υγειονοµικού ελέγχου από Υγειονοµικό Επιθεωρητή που
γίνεται κάθε δύο (2) έτη δε διαπιστώνεται καταστρατήγηση οποιωνδήποτε ουσιωδών
υγειονοµικών διατάξεων.

Τήρηση Μητρώου. 6.—(1) Το Συµβούλιο Εγγραφής τηρεί—
(α )

Μητρώο εγγεγραµµένων κοµµωτών και κουρέων στο οποίο καταχωρούνται τα
ονόµατα, οι διευθύνσεις και τα προσόντα των εγγεγραµµένων κοµµωτών και
κουρέων,
(β) Μητρώο κοµµωτηρίων και κουρείων στο οποίο καταχωρούνται οι διευθύνσεις, η
ονοµασία των αδειούχων κοµµωτηρίων και των κουρείων, ο αριθµός άδειας του
κοµµωτηρίου ή του κουρείου, τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των κοµµωτών και
κουρέων που εργάζονται σ’ αυτά:

Νοείται ότι τα πιο πάνω αναφερόµενα Μητρώα πρέπει να καταρτισθούν το αργότερο
µέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου.
(2) Το Συµβούλιο Εγγραφής διενεργεί στα Μητρώα τις αναγκαίες µεταβολές.

Προσόντα εγγραφής 7.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο µε
στο Μητρώο. καταβολή του καθορισµένου δικαιώµατος, αν ικανοποιήσει το Συµβούλιο ότι—

την

(α) Είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του είναι

σύζυγος ή τέκνο πολίτη της ∆ηµοκρατίας και έχει τη συνήθη διαµονή του στην
Κύπρο:

Νοείται ότι µε την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
εφαρµόζονται οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στην
ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών πολιτών των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
6(α) του 139(Ι) του
2009.

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συµβούλιο δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να
επιτρέψει για όση περίοδο καθορίσει το Συµβούλιο, την εγγραφή στο Μητρώο
προσώπου, το οποίο αν και δεν είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο
πολίτη της ∆ηµοκρατίας που έχει τη συνήθη διαµονή του στην Κύπρο ή υπήκοος
άλλου κράτους µέλους, πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο
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(β) του εδαφίου (1)·
6(β) του 139(Ι) του
2009.

(β )

κατέχει δίπλωµα ή πιστοποιητικό αναγνωρισµένης δευτεροβάθµιας
επαγγελµατικής σχολής, διετούς τουλάχιστον φοίτησης, στην ειδικότητα του
κοµµωτή και/ή κουρέα και έχει την ακόλουθη πείρα:
(i) κουρέας: ένα χρόνο άσκησης του επαγγέλµατος,
(ii) κοµµωτής: δύο χρόνια άσκησης του επαγγέλµατος·
(γ) ασκούσε το επάγγελµα του κοµµωτή ή κουρέα τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, αφού προσκοµίσει τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που καθορίζονται από το Συµβούλιο:

Νοείται ότι σε περίπτωση νοµικού προσώπου, το Συµβούλιο πρέπει να πεισθεί ότι τα
ανωτέρω ισχύουν σε σχέση µε έναν από τους διευθυντές του νοµικού προσώπου.
Πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν τα απαιτούµενα προσόντα που αναφέρονται
στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) δύναται να εγγραφούν στο Μητρώο αν,
αποδεδειγµένα, έχουν την ακόλουθη πείρα:
(2)

(i) Κουρέας: τέσσερα χρόνια άσκησης του επαγγέλµατος.
(ii) κοµµωτής: πέντε χρόνια άσκησης του επαγγέλµατος.
6(γ) του 139(Ι) του (3)(α) Το
2009. προσοντούχα

Συµβούλιο συστήνει Εξεταστική Eπιτροπή αποτελούµενη από
άτοµα που ορίζονται από αυτό και, όπου κρίνει σκόπιµο, µε απόφαση
της πλειοψηφίας του, δύναται να διεξάγει θεωρητική και/ή γραπτή εξέταση των
υποψηφίων προς εγγραφή για σκοπούς διακρίβωσης των προσόντων εγγραφής.
(β) Τα πρόσωπα που απαρτίζουν την Εξεταστική Επιτροπή δικαιούνται σε αµοιβή
που καθορίζεται από τον Υπουργό, µετά από εισήγηση του Συµβουλίου, µε
γνωστοποίησή του, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(γ) Τα πρόσωπα που απαρτίζουν την Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να είναι
αναγνωρισµένοι εξεταστές που να έχουν τύχει τέτοιας αναγνώρισης από άλλα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν διετή τουλάχιστον εµπειρία ως
εξεταστές.

7 του 82(Ι) του 7A. Τηρουµένων των διατάξεων του
2011. ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στη

άρθρου 5 του παρόντος Νόµου, για σκοπούς
∆ηµοκρατία, εφαρµόζονται οι πρόνοιες των
Ελεύθερη παροχή άρθρων 9 µέχρι 11 του περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµου,
υπηρεσιών. όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
31(Ι) του 2008.
Εγγραφή. 8.—(1) Οποιοσδήποτε επιθυµεί να εγγραφεί στο Μητρώο υποβάλλει αίτηση προς το
Συµβούλιο στον καθορισµένο τύπο.
8 του 82(Ι) του (2)(α) Το Συµβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για κάθε αίτηση χωρίς καθυστέρηση
2011. και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσµίας τριών µηνών, η οποία αρχίζει από τη

χρονική στιγµή της υποβολής όλων των απαιτούµενων εγγράφων:

Νοείται ότι, η προθεσµία των τριών (3) µηνών δύναται να παραταθεί µία ακόµα
φορά, από το Συµβούλιο, για ένα (1) ακόµη µήνα, µετά από δέουσα αιτιολόγηση, η
οποία κοινοποιείται στον αιτούντα πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσµίας:
380195736

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση του Συµβουλίου
εντός της προθεσµίας που προβλέπεται ή παρατείνεται σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο,
η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.
(β )

Για κάθε αίτηση χορήγησης άδειας αποστέλλεται το ταχύτερο προς βεβαίωση
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παραλαβής στην οποία καθορίζεται –
(i) η προβλεπόµενη στην παράγραφο (α) προθεσµία απάντησης,

τα µέσα έννοµης προστασίας που διαθέτει ο αιτητής σε περίπτωση αρνητικής
απάντησης της αρµόδιας αρχής,

(ii)

ανάλογα µε την περίπτωση και όπου αυτό εφαρµόζεται, δήλωση ότι, σε
περίπτωση µη απάντησης εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, η άδεια θεωρείται
ότι έχει χορηγηθεί.

(iii)

(γ) Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτητής ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά
µε την ανάγκη υποβολής συµπληρωµατικών εγγράφων και ο χρόνος που καθορίζεται
στο εδάφιο (2), εντός του οποίου πρέπει να εξετασθεί η αίτηση αναστέλλεται µέχρι
την προσκόµιση των απαιτούµενων εγγράφων.
(δ) Σε περίπτωση που αίτηση απορριφθεί λόγω µη τήρησης των απαιτούµενων
διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αιτητής ενηµερώνεται το ταχύτερο για την απόρριψή
της.

Το Συµβούλιο αποφασίζει για οποιοδήποτε θέµα και εγγράφει στο οικείο
Μητρώο κάθε αιτητή ο οποίος ικανοποιεί το Συµβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα που
καθορίζονται από το άρθρο 7 και µε την καταβολή του καθορισµένου τέλους
εγγραφής εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύµφωνα µε τον καθορισµένο
τύπο:
(3)

7 του 139(Ι) του
2009.

Νοείται ότι, η ισχύς της άδειας κοµµωτή και/ή κουρέα λογίζεται ότι αρχίζει µε την
προσκόµιση στο Συµβούλιο της σχετικής απόδειξης της Οµοσπονδίας ότι η
συνδροµή έχει καταβληθεί.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άσκηση του 9.—(1) Μετά την πάροδο δώδεκα µηνών
επαγγέλµατος. Νόµου, κανένα πρόσωπο δεν µπορεί—

από την έναρξη της ισχύος του παρόντος

9(α) του 82(Ι) του (α)
2011.

να ασκεί εργασία κοµµωτή ή κουρέα, περιλαµβανοµένης και της εργασίας
κοµµωτή ή κουρέα σε κέντρα εφαρµογής και/ή προσθήκης µαλλιών ή να προβάλλει
τον εαυτό του ως κοµµωτή ή κουρέα·
(β )

να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε όνοµα, επωνυµία ή τίτλο, στον οποίο
περιλαµβάνονται οι λέξεις «κουρέας», «κοµµωτής» ή «κουρείο» ή «κοµµωτήριο»
και/ή παρόµοιες ή παρεµφερείς λέξεις ή να διατηρεί κοµµωτήριο ή κουρείο·
(γ) να εισπράπει ή να διεκδικεί οποιαδήποτε αµοιβή για υπηρεσίες που
προσφέρθηκαν υπό την ιδιότητα του ως κοµµωτή ή ως κουρέα·

εκτός αν είναι εγγεγραµµένο ως κοµµωτής και/ή κουρέας και δεν του επιβλήθηκε η
ποινή της αναστολής της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος του κοµµωτή ή κουρέα.
Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1)
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δυο ποινές µαζί.

(2)

Άδεια άσκησης του 10.—(1) Κανένας εγγεγραµµένος κοµµωτής ή
επαγγέλµατος. επάγγελµα του κοµµωτή ή κουρέα, αντίστοιχα,

κουρέας δεν µπορεί να ασκεί το
εκτός αν έχει εξασφαλίσει από το
Συµβούλιο ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στον καθορισµένο τύπο και µε την
καταβολή του καθορισµένου τέλους.
Κανένας κοµµωτής ή κουρέας δεν µπορεί να αποκτήσει άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος, εκτός αν έχει εγγραφεί ως κοµµωτής ή κουρέας και εκδοθεί σε σχέση
(2)
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προς αυτό η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.
Κανένας κοµµωτής ή κουρέας δεν µπορεί να αποκτήσει άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος, εκτός αν είναι αποδεδειγµένα µόνιµος κάτοικος Κύπρου, εκτός αν
τύχει εφαρµογής η επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7.
(3)

(4) Η ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος λήγει την
∆εκεµβρίου κάθε έτους.

31η

ηµέρα του µηνός

(5) Κάθε εγγεγραµµένος, κοµµωτής ή κουρέας που ασκεί το επάγγελµα του κοµµωτή
ή του κουρέα, αντίστοιχα, χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας ασκήσεως
επαγγέλµατος, που να ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης του επαγγέλµατος, είναι

ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.
547504246

Άσκηση του 11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο µπορεί να
επαγγέλµατος µε επιτρέψει την άσκηση του επαγγέλµατος του κοµµωτή και/ή του κουρέα σε πρόσωπο
άδεια του που επισκέπτεται τη ∆ηµοκρατία για σκοπούς επίδειξης σε διοργανωµένους
Συµβουλίου. διαγωνισµούς κοµµωτικής σεµινάρια ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση.
8 του 139(Ι) του
2009.
10 του 82(Ι) του 12.-(1) Απαγορεύεται σε κοµµωτή ή κουρέα2011.

Απαγορευτικές
διατάξεις.

(α )

να παρέχει υπηρεσίες σε πελάτη/πελάτιδα το οποίο, εν γνώσει του ακολουθεί
οποιαδήποτε ιατρική θεραπευτική αγωγή για πάθηση ή δερµατική νόσο που έχει
σχέση µε το κεφάλι και τα µαλλιά και που µπορεί να επηρεάσει την πάθηση αυτή,
χωρίς παραπεµπτικό µε πλήρη ιατρική διάγνωση από εγγεγραµµένο ιατρό,
(β )

να ασκεί το επάγγελµα του κοµµωτή/κουρέα κατ’ οίκον, εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5,
(γ )

να πωλεί και/ή εκθέτει προς πώληση τρόφιµα ή ποτά για ευρύτερη κατανάλωση
εντός του κοµµωτηρίου ή κουρείου,
(δ )

να πωλεί και/ή εκθέτει προς πώληση και/ή άλλως πως διαθέτει προϊόντα άλλα
από προϊόντα κοµµωτικής,
(ε )

να επιτρέπει τη µόνιµη ή/και προσωρινή παρουσία κατοικίδιων ζώων εντός του
κοµµωτηρίου ή κουρείου, εκτός εάν πρόκειται για σκύλο που είναι συνοδός τυφλού.
(2) ∆εν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία κοµµωτηρίων ή κουρείων –
(α) εντός πολυκαταστηµάτων,
(β )

360703229

εντός οποιασδήποτε δηµόσιας ή ιδιωτικής υπηρεσίας ή ξενοδοχείου,
γυµναστηρίου, ινστιτούτου αισθητικής ή οποιουδήποτε άλλου χώρου, εκτός εάν
αυτά έχουν εφοδιασθεί µε άδεια λειτουργίας και πληρούν τους όρους της άδειας
καθώς και τις διατάξεις του Νόµου,
(γ) πέραν του πρώτου και δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας,

εκτός εάν –
(i) χώρος εντός του οποίου πρόκειται να εγκατασταθούν έχει χαρακτηρισθεί από την

αρµόδια πολεοδοµική αρχή ως χώρος κύριας χρήσης για κοµµωτήριο ή κουρείο· και
(ii) την περίπτωση πολυκατοικίας, το κοµµωτήριο ή κουρείο έχει δική του
ανεξάρτητη είσοδο, εκτός της κοινής εισόδου της πολυκατοικίας, και δεν
επικοινωνεί µε υπνοδωµάτια ή άλλους χώρους και παρέχεται γραπτή βεβαίωση του
διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι επιτρέπεται η λειτουργία του κουρείου ή
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κοµµωτηρίου εντός αυτής.
11 του 82(Ι) του
2011.

∆ιορισµός
Επιθεωρητών, και
καθήκοντα και
ευθύνες αυτών.

12Α.-(1) Το

Συµβούλιο δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή λειτουργούς του (στο
εξής αναφερόµενοι ως «Επιθεωρητές») το καθήκον του ελέγχου της συµµόρφωσης
ή αποτελεσµατικής εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει
αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών.
(2) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Επιθεωρητή περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:
(α )

Τη διερεύνηση, λήψη καταθέσεων και εξασφάλιση οποιασδήποτε άλλης
µαρτυρίας αναγκαίας για τη στοιχειοθέτηση ποινικών ή πειθαρχικών παραβάσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού
εκδιδοµένων Κανονισµών·
663232743

(β) την υποχρέωση να εµφανίζονται ως µάρτυρες ενώπιον των δικαστηρίων ή του
Συµβουλίου κατά την εκδίκαση ποινικών ή, ανάλογα µε την περίπτωση,
πειθαρχικών παραβάσεων δυνάµει του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων Κανονισµών·
(γ) τη διενέργεια κάθε άλλης 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 εκδιδόµενων Κανονισµών.

11 του 82(Ι) του
2011.

Εξουσία εισόδου
για σκοπούς
ελέγχου.

12Β.-(1)

Επιθεωρητής, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων και ευθυνών του
δυνάµει του άρθρου 12Α, έχει εξουσία, σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα και
επιδεικνύοντας το έγγραφο της εξουσιοδότησής του, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε
υποστατικό εκτός εκείνου που χρησιµοποιείται ως κατοικία, το οποίο πιστεύει
εύλογα ότι χρησιµοποιείται για σκοπούς άσκησης του επαγγέλµατος του κοµµωτή
ή κουρέα και να απαιτεί από τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο το οποίο φαίνεται να έχει
την εποπτεία ή τον έλεγχο του υποστατικού την παρουσίαση οποιωνδήποτε
εγγράφων, καθώς και την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών που κρίνονται
αναγκαίες για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του
παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών.
(2) Όταν από την επιθεώρηση δυνάµει του εδαφίου (1), ο Επιθεωρητής σχηµατίσει
εύλογη πεποίθηση ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκηµα δυνάµει του παρόντος
Νόµου, τότε αυτός µπορεί να κατάσχει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλη µαρτυρία ή
να πάρει αντίγραφα αυτών αν πιστεύει ότι µπορούν να χρειαστούν για
αποδεικτικούς σκοπούς σε µελλοντική ποινική διαδικασία και γενικά έχει εξουσία
να ενεργήσει στη συγκεκριµένη περίπτωση ως εάν να ήταν αστυνοµικός ανακριτής
κατά τη διερεύνηση ποινικού αδικήµατος.

11 του 82(Ι) του
2011.

∆ικαστικό
ένταλµα έρευνας.

12Γ.-(1)

466764807

Τηρουµένων κατά τα λοιπά των σχετικών µε την έκδοση και εκτέλεση
δικαστικών ενταλµάτων έρευνας διατάξεων της Ποινικής ∆ικονοµίας, Επαρχιακός
∆ικαστής µε βάση ένορκη καταγγελία (α) αφού ικανοποιηθεί ότι υπάρχει βάσιµος λόγος να πιστεύει(i) ότι οποιαδήποτε αντικείµενα, βιβλία ή έγγραφα, τα οποία Επιθεωρητής έχει
εξουσία δυνάµει του άρθρου 12B να επιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε
υποστατικά και ότι η επιθεώρησή τους είναι πιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά
στοιχεία για τη διάπραξη αδικήµατος δυνάµει του παρόντος Νόµου· ή
(ii) ότι έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκηµα δυνάµει του παρόντος
Νόµου σε οποιαδήποτε υποστατικά· και
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(β) αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι η είσοδος στα υποστατικά έχει εµποδισθεί ή είναι
πιθανόν να εµποδισθεί,

δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλµα που να επιτρέπει στον Επιθεωρητή να
εισέλθει στα υποστατικά.
110306799

(2) Επιθεωρητής που εισέρχεται σε υποστατικά δυνάµει του παρόντος άρθρου
µπορεί να έχει µαζί του ή συνοδεύεται από τέτοια άλλα πρόσωπα,
περιλαµβανοµένων αστυνοµικών οργάνων ή τέτοιο εξοπλισµό που αυτός θέλει
θεωρήσει απαραίτητο για τη συγκεκριµένη περίπτωση.
11 του 82(Ι) του
2011.

12∆.-(1) Πρόσωπο το οποίο -

Παρακώλυση
εντεταλµένου
Επιθεωρητή και
Υγειονοµικού
Επιθεωρητή.
(α) παρακωλύει Επιθεωρητή από του να ενεργήσει σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο,
ή
(β) παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απαίτηση που του απευθύνει
δικαιωµατικά ο Επιθεωρητής, δυνάµει του άρθρου 12B, ή
(γ )

454766273

χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον Επιθεωρητή οποιαδήποτε
άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ήθελε ζητήσει αυτός κατά την
άσκηση των εξουσιών του δυνάµει του άρθρου 12B,
είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες ευρώ (€2000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(2) Πρόσωπο το οποίο, κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που του
ζητήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 12B, προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή
δήλωση, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες ευρώ (€2000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
11 του 82(Ι) του
2011.

Υγειονοµικός
έλεγχος από
Υγειονοµικούς
Επιθεωρητές.

12Ε.-(1)

Ο υγειονοµικός έλεγχος στα κοµµωτήρια, κουρεία ανατίθεται σε
Υγειονοµικούς Επιθεωρητές που ορίζονται από τις Υγειονοµικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας ή των ∆ήµων εντός των οποίων λειτουργούν για τον σκοπό
αυτό.
(2) Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες των Υγειονοµικών
Επιθεωρητών είναι οι ίδιες µε αυτές που ισχύουν για τους Επιθεωρητές και
αναφέρονται στα άρθρα 12Α(2), 12Β και 12Γ.
283631503

(3) Πρόσωπο το οποίο (α )

παρακωλύει Υγειονοµικό Επιθεωρητή από του να ενεργήσει σύµφωνα µε τον
παρόντα Νόµο, ή

(β )

παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απαίτηση που του απευθύνει
δικαιωµατικά ο Υγειονοµικός Επιθεωρητής δυνάµει του άρθρου 12B, ή
(γ )

χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον Υγειονοµικό Επιθεωρητή
οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα αυτός ήθελε ζητήσει
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κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάµει του άρθρου 12B,
είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ίδιες
ποινές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12∆.
147804856

Πρόσωπο το οποίο, κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που του
ζητήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 12B, προβαίνει εν γνώσει του σε ανακριβή
δήλωση, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις
ίδιες ποινές που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12∆.
(4)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πειθαρχικό 13. Το Συµβούλιο ασκεί πειθαρχική εξουσία στους εγγεγραµµένους
Συµβούλιο. κοµµωτές, καλούµενο σε τέτοια περίπτωση Πειθαρχικό Συµβούλιο.

κουρείς και

Πειθαρχική δίωξη ασκείται εναντίον κουρέα ή κοµµωτή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

Πειθαρχική δίωξη. 14.

(α) Αν καταδικαστεί από αρµόδιο δικαστήριο για αδίκηµα που περιλαµβάνει έλλειψη
τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα,
(β )

αν κατά την κρίση του Συµβουλίου παρουσίασε, κατά την άσκηση του
επαγγέλµατος, διαγωγή επονείδιστη ή ασυµβίβαστη µε το επάγγελµα του κουρέα ή
του κοµµωτή, ή
(γ) αν παραβεί τις επιβαλλόµενες υποχρεώσεις από τον παρόντα Νόµο ή τους
Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση αυτόν.
12 του 82(Ι) του
2011.

Πειθαρχική
έρευνα.

14Α.-(1) Εάν

καταγγελθεί στο Συµβούλιο ότι εγγεγραµµένος κοµµωτής ή κουρέας
δυνατόν να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκηµα, το Συµβούλιο µεριµνά αµέσως
όπως διεξαχθεί έρευνα από µέλος του Συµβουλίου (στο εξής αναφερόµενο ως «ο
ερευνών λειτουργός».).
(2) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο κατά δε την υπ’ αυτού
διεξαγωγή της έρευνας κέκτηται εξουσία όπως ακούσει οποιουσδήποτε µάρτυρες ή
λάβει έγγραφες καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.
690477669

Ο καταγγελθείς εγγεγραµµένος κοµµωτής ή κουρέας δικαιούται να γνωρίζει
την κατ’ αυτού υπόθεση, παρέχεται δε σε αυτόν η ευκαιρία όπως εισακουσθεί.
(3)

(4) Μετά τη συµπλήρωση της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει έκθεση
στον Πρόεδρο του Συµβουλίου, ο οποίος τη διαβιβάζει στο νοµικό σύµβουλο του
Συµβουλίου για γνωµοδότηση.
(5) Ο νοµικός σύµβουλος συµβουλεύει το Συµβούλιο κατά πόσο δύναται να
διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του καταγγελθέντος, σε περίπτωση δε
καταφατικής γνωµοδοτήσεως, προβαίνει στις διατυπώσεις της κατηγορίας.
(6) Μόλις ληφθεί η υπό του νοµικού συµβούλου διατυπωθείσα πειθαρχική
κατηγορία, το Συµβούλιο επιλαµβάνεται αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 14Β.
12 του 82(Ι) του
2011.

Πειθαρχική
διαδικασία.

14Β.-(1) Μέσα σε δύο (2) εβδοµάδες από την ηµεροµηνία λήψεως της πειθαρχικής
κατηγορίας, το Συµβούλιο µεριµνά όπως εκδοθεί κλήση, κατά τον καθορισµένο
τύπο και επιδοθεί προς τον καταγγελθέντα κατά τον καθορισµένο τρόπο.
94380617

(2) Η υπό του Συµβουλίου εκδίκαση της υπόθεσης διεξάγεται, τηρουµένων των
αναλογιών, κατά τον ίδιο τρόπο όπως η ακρόαση ποινικής υποθέσεως που
εκδικάζεται συνοπτικώς:
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Νοείται ότι, το Συµβούλιο δύναται να αποδεχθεί οποιαδήποτε µαρτυρία, έστω και
εάν αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.
(3) Το Συµβούλιο δύναται να (α )

καλεί µάρτυρες και απαιτεί την προσέλευσή τους, καθώς και την προσέλευση
του καταγγελθέντος, όπως γίνεται σε συνοπτικά διεξαγόµενες δίκες·

(β) απαιτεί την προσαγωγή παντός εγγράφου που σχετίζεται µε την κατηγορία.

474407613

(4) Κάθε απόφαση του Συµβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να
υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

Πειθαρχικές 15. Αν κοµµωτής ή κουρέας—
κυρώσεις.
(α) Καταδικαστεί για αδίκηµα
αισχρότητα·

το οποίο ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική

(β )

ευρεθεί, κατόπιν έρευνας του Συµβουλίου, ένοχος ανέντιµου ή επονειδίστου
διαγωγής ή επέδειξε µε την ιδιότητα του ως κοµµωτής ή ως κουρέας διαγωγή που δε
συνάδει µε το επάγγελµα του· ή
(γ )

αποδειχθεί ότι ενεγράφη ως κοµµωτής ή κουρέας ή ότι του παρεσχέθη άδεια µε
ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις.
το Συµβούλιο µπορεί, ανάλογα µε την περίπτωση, να διατάξει τη διαγραφή του
ονόµατος του από το Μητρώο ή την αναστολή της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος
του και κοινοποιεί αυτή την απόφασή του στον ενδιαφερόµενο µε συστηµένη
επιστολή:
Νοείται ότι το Συµβούλιο µπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο, είτε αυτεπάγγελτα είτε µε
αίτηση του ενδιαφερόµενου προσώπου, να διατάξει την επανεγγραφή του ονόµατος
αυτού του προσώπου στο Μητρώο, ατελώς ή µε την καταβολή τέλους που θα
καθορίσει το Συµβούλιο.
Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από απόφαση του Συµβουλίου µπορεί
τριάντα µέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σ’ αυτόν, µε έγγραφη
προσφυγή του στον Υπουργό, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι προς υποστήριξη να
προσβάλει αυτή την απόφαση.

Ιεραρχική 16.—(1)
προσφυγή. µέσα σε

Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή το ταχύτερο δυνατό, και αφού ακούσει ή
δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα ή το δικαιούχο ή τον εκπρόσωπό του να
υποστηρίξουν τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει επ’
αυτής και κοινοποιεί αµέσως την απόφαση του στον προσφεύγοντα:
(2)

Νοείται ότι ο Υπουργός µπορεί να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του
Υπουργείου του όπως εξετάσει ορισµένα θέµατα που αναφύονται κατά την εξέταση
της προσφυγής και υποβάλει σ’ αυτόν το πόρισµα αυτής της εξέτασης πριν την
έκδοση της απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.
Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση του Υπουργού µπορεί να
προσφύγει στο δικαστήριο.
(3)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ
Ίδρυση 17.—(1) Ιδρύεται Παγκύπριος Οµοσπονδία Κοµµωτών και Κουρέων που
Οµοσπονδίας. αποτελείται από όλους τους εγγεγραµµένους κοµµωτές και κουρείς που ασκούν το
13(α) του 82(Ι) επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία, ο οποίος, από την ηµεροµηνία έναρξη ισχύος του περί
του 2011. Εγγραφής Κοµµωτών και Κουρέων (Τροποποιητικού) Νόµου του 2011,
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82(Ι) του 2011.

µετονοµάζεται σε «Οµοσπονδία».

13(β) του 82(Ι) (2) Η Οµοσπονδία µπορεί να ιδρύει Επαρχιακούς
του 2011. αρµοδιότητες καθορίζονται από το Συµβούλιο.

Συνδέσµους των οποίων οι

Τακτική Γενική 18.—(1) Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Συνέλευση της Τουρισµού εντός έξι µηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, και
Οµοσπονδίας. ακολούθως ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας µέχρι την
31η Ιανουαρίου κάθε τρίτου έτους, συγκαλεί, σε τόπο και χρόνο που αποφασίζει ο
ίδιος, τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραµµένων κοµµωτών και κουρέων
που ασκούν το επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία.
(2)(α)

Για τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης αποστέλλεται πρόσκληση σε
όλα τα δικαιούµενα να παραστούν και να ψηφίσουν πρόσωπα.
496619105

(β )

Η πρόσκληση, στην οποία αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης,
αποστέλλεται τουλάχιστο δέκα µέρες πριν τη Γενική Συνέλευση:
Νοείται ότι αντί της πρόσκλησης µπορεί να γίνει δηµοσίευση σε δύο τουλάχιστον
ηµερήσιες πρωινές εφηµερίδες:
14 του 82(Ι) του
2011.

Νοείται ότι, όσοι έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να δείχνουν την επαγγελµατική τους
ταυτότητα και να υπογράφουν για τη λήψη του ψηφοδελτίου.
(3)(α)

Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας ή σε περίπτωση
απουσίας ή ανικανότητας του, ένα µέλος που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση
προεδρεύει της συνέλευσης.
9(α) του 139(Ι) του (β) Εκατό παρόντα µέλη συνιστούν απαρτία:
2009.

Νοείται ότι αν µέσα σε µισή ώρα από την καθορισµένη ώρα της τακτικής γενικής
συνέλευσης δε σχηµατιστεί η απαρτία που αναφέρεται στην παράγραφο (β), τότε τα
παρόντα µέλη συνιστούν απαρτία.
Οι αποφάσεις για όλα τα θέµατα λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των
παρόντων και ψηφιζόντων κοµµωτών και κουρέων και σε περίπτωση ισοψηφίας ο
πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(4)

Η τακτική γενική συνέλευση της Οµοσπονδίας προβαίνει µεταξύ άλλων στην
εκλογή—

(5)

9(β) του 139(Ι) του (α) Έξι εγγεγραµµένων κοµµωτών
2009. Οµοσπονδία στο Συµβούλιο· και

ή και κουρέων για να εκπροσωπούν την

9(γ) του 139(Ι) του (β) δεκαέξι εγγεγραµµένων κοµµωτών ή και κουρέων που αποτελούν
2009. Συµβούλιο της Οµοσπονδίας και οι οποίοι εκλέγονται µε βάση την

το ∆ιοικητικό
αναλογία του
αριθµού των εγγεγραµµένων κοµµωτών και κουρέων που είναι εγγεγραµµένοι σε
κάθε επαρχία, ως ήθελε καθοριστεί µε κανονισµούς.

9(δ) του 139(Ι) του (6) Υποψήφιο αιρετό µέλος του Συµβουλίου
2009. συµφέροντα είτε ο ίδιος είτε συγγενής του

πρέπει να µην έχει εµπλεκόµενα
πρώτου ή δεύτερου βαθµού σε
οποιαδήποτε εµπορική, επαγγελµατική ή άλλη δραστηριότητα που έχει άµεση ή
έµµεση σχέση µε τις δραστηριότητες του Συµβουλίου, είτε προσωπικά είτε µέσω
οποιουδήποτε νοµικού προσώπου, το οποίο δυνατόν να µετέχει σε ποσοστό
συµµετοχής είτε του ιδίου είτε συγγενή του πρώτου βαθµού ή δεύτερου βαθµού
πέραν του 1%.

∆ιοικητικό 19.—(1) Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας διαρκεί
Συµβούλιο της µέχρι τη διενέργεια των επόµενων εκλογών.
Οµοσπονδίας.
(2) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας εκλέγει από τα µέλη του τον
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πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραµµατέα και τον ταµία του.
(3) Πέντε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας αποτελούν απαρτία.

Οι αποφάσεις για όλα τα θέµατα λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των
παρόντων και ψηφιζόντων κοµµωτών και κουρέων και σε περίπτωση ισοψηφίας ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας έχει δεύτερη ή νικώσα
ψήφο.
(4)

(5)(α)

Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας συγκαλεί τις
συνεδριάσεις και οφείλει να συγκαλεί συνεδρίαση κατόπιν γραπτού αιτήµατος τριών
τουλάχιστο µελών του στην οποία αναφέρονται οι λόγοι σύγκλησης της συνεδρίας
και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη.
(β) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος προεδρεύει της συνεδρίας

και σε περίπτωση απουσίας του αντιπροέδρου τα παρόντα µέλη εκλέγουν µεταξύ
τους τον προεδρεύοντα της συνεδρίας.
15 του 82(Ι) του (6) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας ρυθµίζει όλες τις εργασίες του, τον
2011. τρόπο σύγκλησής του, τη διαδικασία συνεδριάσεών του και τα θέµατα εκλογών των

µελών του, µε εσωτερικούς κανονισµούς.

130607187

Έκτακτη Γενική 20.—(1) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας συγκαλεί έκτακτη γενική
Συνέλευση. συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιµο ή όταν τούτο ζητηθεί µε γραπτή αίτηση από το
δέκα τοις εκατόν των µελών της Οµοσπονδίας.

Η αίτηση για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης περιγράφει το σκοπό της
συνέλευσης και υπογράφεται από τους υποβάλλοντες την αίτηση.
(2)

Συνδροµή προς την 21. Τα µέλη της Οµοσπονδίας καταβάλλουν
Οµοσπονδία. καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

συνδροµή το ύψος της οποίας

Εξουσία 22. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας εξετάζει όλα τα θέµατα που άπτονται
∆ιοικητικού του επαγγέλµατος των κοµµωτών και κουρέων και προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση
Συµβουλίου. µε αυτά όπως το ίδιο θεωρεί σκόπιµο και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας της
διάταξης αυτής έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλµατος·
(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη διεκπεραίωση των αρµοδιοτήτων του·
(γ )

επιλαµβάνεται οποιουδήποτε θέµατος σχετικού µε το επάγγελµα του κοµµωτή
και του κουρέα· και
(δ )

επιλαµβάνεται θεµάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις
πάνω στην ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά το επάγγελµα των Κοµµωτών και
Κουρέων.

10 του 139(Ι) του
2009.

Γραφείο και
προσωπικό
Οµοσπονδίας.

22Α. - (1) Η Οµοσπονδία έχει το δικό του Γραφείο, καθώς και επαρκές προσωπικό
για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του.

Οι υπάλληλοι του Γραφείου της Οµοσπονδίας διορίζονται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και υπόκεινται στο διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
(2)

Η στελέχωση και διάρθρωση της υπηρεσίας και των θέσεων της Οµοσπονδίας,
η λειτουργία και διοίκηση του Γραφείου του, οι όροι υπηρεσίας και τα ωφελήµατα,
ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται µε
(3)
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Κανονισµούς.
10 του 139(Ι) του
2009.

Καταρτισµός
προϋπολογισµού
και τήρηση
βιβλίων και
λογαριασµών.

22Β.-(1) Για κάθε οικονοµικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
∆εκεµβρίου καταρτίζεται προϋπολογισµός από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο οποίος
υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Ταµίας της Οµοσπονδίας τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασµούς και
κατάσταση λογαριασµών τηςη Οµοσπονδίας για την περίοδο η οποία αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31 ∆εκεµβρίου και υποβοηθάται στα καθήκοντά του από
ιδιώτη ελεγκτή, οι υπηρεσίες του οποίου εκµισθώνονται από την Οµοσπονδία.
(2)

10 του 139(Ι) του
2009.

Ταµείο της
Οµοσπονδίας.

22Γ.-(1) Η Οµοσπονδία έχει δικό της Ταµείο στο οποίο κατατίθενται:

564275264

(α) όλα τα ποσά των συνδροµών που εισπράττονται από το Συµβούλιο για
λογαριασµό της Οµοσπονδίας, για σκοπούς διευκόλυνσης των κοµµωτών και/ή
κουρέων, οι οποίοι πληρώνουν µέσω τραπεζικών ιδρυµάτων·
(β) όλες οι συνεισφορές ή δωρεές προς την Οµοσπονδία για εξυπηρέτηση των
σκοπών του·
(γ) όλες οι εισφορές των µελών της Οµοσπονδίας.
(2) Από το Ταµείο της Οµοσπονδίας καταβάλλονται –
(α) οι απολαβές του προσωπικού της Οµοσπονδίας·
(β) τα επιδόµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου·
(γ) το τοκοχρεωστικό οποιουδήποτε δανείου που συνάπτεται από την Οµοσπονδία·
(δ) όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία της Οµοσπονδίας και την εκπλήρωση των
σκοπών της έξοδα και γενικά οποιοδήποτε ποσό είναι νόµιµα οφειλόµενο·

16 του 82(Ι) του
2011.

(ε) τυχόν συνεισφορές προς Επαρχιακούς Συνδέσµους ·
(στ) οποιαδήποτε έξοδα για την εξασφάλιση ιατρικής περίθαλψης των µελών της
σύµφωνα µε Σχέδιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης, όταν ήθελε αποφασίσει γι’
αυτό η Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας.

10 του 139(Ι) του
2009.

22∆.

10 του 139(Ι) του
2009.

22.Ε-(1)

Εκπροσώπηση
της Οµοσπονδίας.

Έκδοση
Κανονισµών
Οµοσπονδίας.

Σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία η Οµοσπονδία εκπροσωπείται
νόµιµα από τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας, στην απουσία ή/και κωλυοµένου αυτού
από τον Αντιπρόεδρο της, στην απουσία ή/και κωλυοµένου και αυτού από
οποιοδήποτε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεόντως εξουσιοδοτηµένο
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Η Οµοσπονδία δύναται, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, να
εκδίδει Κανονισµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, που θα
προβλέπουν τη δηµιουργία Ταµείου, το οποίο καλείται «Ταµείο Συντάξεων
Κοµµωτών και Κουρέων», για τη χορήγηση συντάξεων και χορηγηµάτων για µέλη
της Οµοσπονδίας που αποσύρονται από το επάγγελµα του κοµµωτή ή του κουρέα
και που έχουν συνεισφορά στο Ταµείο (στον παρόντα Νόµο αναφερόµενων ως «οι
εισφορείς») και στην περίπτωση θανάτου τους στις χήρες και στα ορφανά τους.
(2) Οι Κανονισµοί που εκδίδονται σύµφωνα µε το παρόν Μέρος προβλέπουν (α) για την εγκαθίδρυση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Συντάξεων
Κοµµωτών και Κουρέων και την έκδοση εσωτερικών κανονισµών που διέπουν τη
διαδικασία που ακολουθείται στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του

Copyright © Leginet Ltd 2002-2011. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use

Ταµείου Συντάξεων Κοµµωτών και Κουρέων·
(β) για τις εξουσίες και τα καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου
Συντάξεων Κοµµωτών και Κουρέων·
(γ) για τις επενδύσεις των χρηµάτων του Ταµείου Συντάξεων Κοµµωτών και
Κουρέων αναφορικά µε τον εκάστοτε διενεργούµενο έλεγχο και εκτίµηση του
Ταµείου Συντάξεων Κοµµωτών και .Κουρέων, ώστε αυτό να είναι επαρκές για την
αντιµετώπιση των υποχρεώσεών του
943874061

(δ) για το ποσό των εισφορών και την πληρωµή τους στο Ταµείο Συντάξεων
Κοµµωτών και Κουρέων από κοµµωτές και κουρείς και για τον τρόπο της
συλλογής των εισφορών αυτών, καθώς και για τις συνέπειες λόγω της µη
πληρωµής των εισφορών αυτών·
(ε) για τους όρους χορήγησης συντάξεων και χορηγηµάτων προς τους εισφορείς ή
προς τις/τους χήρες/ους και τα ορφανά τους και για τον τρόπο υπολογισµού των
συντάξεων και χορηγηµάτων·
(στ) για τα στοιχεία τα οποία παρέχονται από τους εισφορείς και τις/τους
χήρες/ους και τα ορφανά τους·
(ζ) για τις απαγορεύσεις της εκχώρησης, επιβάρυνσης ή κατάσχεσης οποιασδήποτε
σύνταξης ή χορηγήµατος·
(η) για τις συνθήκες µε τις οποίες σύνταξη που χορηγήθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις των εν λόγω Κανονισµών τερµατίζεται ή διακόπτεται·
700768589

(θ) για την τήρηση των αναγκαίων λογαριασµών του Ταµείου Συντάξεων
Κοµµωτών και Κουρέων και για τον τρόπο ελέγχου του·
(ι) για τις συνθήκες µε τις οποίες διαλύεται το Ταµείο Συντάξεων Κοµµωτών και
Κουρέων και της, σε τέτοια περίπτωση, πορείας που θα ακολουθηθεί ως και για τον
τρόπο διάθεσης του Ταµείου Συντάξεων·
(ια) για αναφυόµενα και συµπληρωµατικά θέµατα των οποίων η ρύθµιση κρίνεται
αναγκαία ή σκόπιµη για τους σκοπούς του Ταµείου Συντάξεων Κοµµωτών και
Κουρέων.
10 του 139(Ι) του
2009.
Ιατροφαρµακευ-

τικό Σχέδιο προς
όφελος των
µελών.

22ΣΤ.

Η Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας δύναται να καθορίσει το ποσό που
θα καταβάλλεται από τα µέλη του για κάθε έτος για σκοπούς σύναψης µε
εγκεκριµένη ασφαλιστική εταιρεία Ιατροφαρµακευτικού Σχεδίου προς όφελος των
µελών:
Νοείται ότι, οποιοδήποτε αναγκαίο επιπλέον ποσό καταβάλλεται από το Ταµείο
της Οµοσπονδίας:
Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς σύναψης συµφωνίας παροχής
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης πρέπει να προηγηθεί δηµόσια προσφορά.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

17(α) του 82(Ι) του 23.— (1) Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από
2011. Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών

930512249

τις διατάξεις του παρόντος
είναι ένοχο αδικήµατος και,
Αδικήµατα και αν δεν προβλέπεται ειδικά άλλη ποινή, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
ποινές. ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
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(2) Όποιος—
(α )

Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την
εγγραφή του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο·
(β )

µε ψευδείς παραστάσεις παρουσιάζει τον εαυτό του ως εγγεγραµµένο κουρέα ή
κοµµωτή ή λαµβάνει ή χρησιµοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνοµα, χαρακτηριστικό ή
προσθήκη µε την οποία συνάγεται αυτό·
(γ )

ασκεί το επάγγελµα του κουρέα ή του κοµµωτή κατά παράβαση των διατάξεων
του παρόντος Νόµου·
(δ )

ενώ είναι εγγεγραµµένος κουρέας ή κοµµωτής και απαγορεύτηκε σε αυτόν η
άσκηση του επαγγέλµατος κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως ασκεί το επάγγελµα,
είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει
17(β) του 82(Ι) του χίλια ευρώ (€1.000,00) ή και στις δύο ποινές µαζί.
2011.

Α

18 του 82(Ι) του 23 .-(1) Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται ποινικό αδίκηµα δυνάµει
2011. των άρθρων 9 και 23, δύναται, κατόπιν µονοµερούς (ex parte) αίτησης, να διατάξει -

∆ιάταγµα
εκδικάζοντος
δικαστηρίου.

(α )

τη διενέργεια ή την αποφυγή διενέργειας οποιασδήποτε πράξης σχετικής µε το
εκδικαζόµενο αδίκηµα, ή
(β )

το κλείσιµο ή την αναστολή της λειτουργίας οποιουδήποτε κοµµωτηρίου ή
κουρείου συνδεόµενου µε το εκδικαζόµενο αδίκηµα, αµέσως ή εντός τέτοιας
προθεσµίας και κάτω από τέτοιους όρους, όπως το δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιµο
να καθορίσει, µέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά µε την οποία έχει
ασκηθεί η ποινική δίωξη.
Επιπρόσθετα από την επιβολή της ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 9, το
δικαστήριο ενώπιον του οποίου καταδικάζεται πρόσωπο για αδίκηµα που
αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, δύναται να διατάξει το καταδικαζόµενο πρόσωπο –
(2)

(α) να διακόψει ή να αναστείλει οποιεσδήποτε ενέργειες ή πρακτικές που σχετίζονται
µε το ποινικό αδίκηµα για το οποίο έχει καταδικαστεί,
(β) να κλείσει και διατηρήσει κλειστό οποιοδήποτε κοµµωτήριο ή κουρείο σε σχέση

µε το οποίο έχει διαπραχθεί το ποινικό αδίκηµα για το οποίο έχει καταδικασθεί
αµέσως ή εντός τέτοιας προθεσµίας και κάτω από τέτοιους όρους, όπως το
δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο να καθορίσει στο διάταγµα, µε σκοπό
την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των
δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών.
177499532

Έκδοση 24.—(1) Το Συµβούλιο, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, εκδίδει
κανονισµών. κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για τη

ρύθµιση κάθε θέµατος το οποίο µε βάση τον παρόντα Νόµο χρειάζεται ή επιδέχεται
καθορισµού και για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), κανονισµοί
που εκδίδονται µε βάση το παρόν άρθρο:
(α) Ρυθµίζουν τη δεοντολογία των επαγγελµάτων του κοµµωτή και του κουρέα,
(β) καθορίζουν τους τύπους και τα τέλη που προνοούνται από τον παρόντα Νόµο,
(γ )

προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου των επαγγελµάτων του
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κοµµωτή και του κουρέα στη ∆ηµοκρατία, και
(δ) καθορίζουν —

τους απαραίτητους όρους και τις προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας
των κοµµωτηρίων και κουρείων,

(i)

(ii) οποιοδήποτε ζήτηµα το οποίο µε βάση τον παρόντα Νόµο επιδέχεται
καθορισµού.

Α

19 του 82(Ι) του 24 . Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των
2011. εκδιδόµενων Κανονισµών, για οποιοδήποτε θέµα που αφορά

δυνάµει αυτού
στην παροχή
Εφαρµογή των υπηρεσιών κοµµωτικής στη ∆ηµοκρατία και δε ρυθµίζεται από τις πρόνοιες του
προνοιών του περί παρόντος Νόµου, εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών, οι πρόνοιες του περί
της Ελευθερίας
Εγκατάστασης της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης
Παρόχων Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
Υπηρεσιών και της αντικαθίσταται.

Ελεύθερης
Κυκλοφορίας των
Υπηρεσιών Νόµου.
76(I) του 2010.

Έναρξη της ισχύος 25. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2003.
του παρόντος
Νόµου.
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