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Ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμος 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 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 ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων
Νόμος 2003.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο—
«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την
εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή ·
«βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την
εποπτεία και καθοδήγηση κουρέα ·
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία ·
«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 ·
«κομμωτήριο» σημαίνει τον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο όπου παρέχονται από
κομμωτή οι υπηρεσίες που περιγράφονται στον ορισμό του όρου «κομμωτής» και
πληροί όλες τις υγειονομικές συνθήκες που απαιτούνται από το Υπουργείο Υγείας ·
«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 πληροί
όλες τις υγειονομικές συνθήκες που απαιτούνται από το Υπουργείο Υγείας ·
«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» σημαίνει το Μητρώο κομμωτών και κουρέων που τηρείται με βάση το
άρθρο 6 ·
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«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων που
ιδρύεται με βάση το άρθρο 3 ·
«Σύνδεσμος» σημαίνει τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Κομμωτών και Κουρέων
που ιδρύεται με βάση το άρθρο 17 ·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
3.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής
Κομμωτών και Κουρέων το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή κομμωτών και
κουρέων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κομμωτηρίων και κουρείων
και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σ' αυτό
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(2) Το Συμβούλιο αποτελείται από—
(α) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού ·

Συμβούλιο
Εγγραφής.

(β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας ·
(γ) πέντε κομμωτές και ή κουρείς, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμά τους για
πέντε τουλάχιστο χρόνια πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόμου, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου
Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων.
(3) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, για
περίοδο τριών ετών.
(4) Μέσα σε δεκαπέντε μέρες από το διορισμό του Συμβουλίου από το Υπουργικό
Συμβούλιο συγκαλείται συνεδρία του Συμβουλίου κατά την οποία τα μέλη του
εκλέγουν ένα από τα πέντε αιρετά μέλη ως πρόεδρο του Συμβουλίου.
(5)(α) Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και μεριμνά για την
τήρηση των πρακτικών.
(β) Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία του Συμβουλίου, μετά από
αίτηση τριών μελών του.
(γ) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου
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.
(6) Τέσσερα άτομα αποτελούν απαρτία. Απαραίτητη είναι η παρουσία ενός από
τους εκπροσώπους των δύο Υπουργείων.
(7) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών και σε
περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
(8) Το Συμβούλιο ρυθμίζει το ίδιο τα της εσωτερικής λειτουργίας του και τη
διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.
(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 εναπομείνει δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων.
4.—(1) Το Συμβούλιο συγκροτείται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Νόμου.

Πρώτη
συγκρότηση
του
Συμβουλίου.
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(2) Για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, 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:

Λειτουργία
κουρείων και
κομμωτηρίων.

Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά κατέχουν το αξίωμα μέχρι το διορισμό των
προσώπων που υποδεικνύονται από το Σύνδεσμο.
5.—(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η εργασία κομμωτή ή
κουρέα πραγματοποιείται μέσα σε κομμωτήρια ή κουρεία που ιδρύονται και
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 γι' αυτό το σκοπό:
Νοείται ότι ο χώρος αυτός μπορεί να είναι ανεξάρτητο και πλήρως αυτόνομο
μέρος κατοικίας με βάση πρόνοιες που θα καθοριστούν σε κανονισμούς, και να
έχει εξασφαλίσει την απαιτουμένη από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
άδεια · και
(β) πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.
(4) Ο τύπος της άδειας λειτουργίας κομμωτηρίου ή κουρείου και της αίτησης που
υποβάλλεται γι' αυτή καθορίζονται με κανονισμούς.
(5) Για να λειτουργήσει κομμωτήριο ή κουρείο είναι απαραίτητη η απασχόληση σ'
αυτό εγγεγραμμένου κομμωτή ή κουρέα, αντίστοιχα.
(6) Η άδεια λειτουργίας κομμωτηρίου ή κουρείου παρέχεται για συγκεκριμένο
χώρο και αναρτάται σε εμφανές σημείο μέσα σ' αυτά.
(7) 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.

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

Προσόντα
εγγραφής στο
Μητρώο.

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του
είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του
στην Κύπρο:
Νοείται ότι με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανα φέρονται
στην ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών πολιτών των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ·
(β) κατέχει δίπλωμα ή πιστοποιητικό αναγνωρισμένης δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής σχολής 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.
(2) 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:
(i) Κουρέας : τέσσερα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος,
(ii) κομμωτής: πέντε χρόνια άσκησης του επαγγέλματος.
8.—(1) Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο υποβάλλει αίτηση προς το
Συμβούλιο στον καθορισμένο τύπο.
(2) Το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει για αυτή το ταχύτερο δυνατό,
και σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την υποβολή της.
(3) 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.

Εγγραφή.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
9.—(1) Μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόμου, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί—
(α) Να ασκεί εργασία κομμωτή ή κουρέα ή να προβάλλει τον εαυτό του ως κομμωτή
ή κουρέα ·

Άσκηση του
επαγγέλματος.
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(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 εισπράττει ή να διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που
προσφέρθηκαν υπό την ιδιότητά 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.
(2) 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.
Άδεια
άσκησης του
επαγγέλματος.

10.—(1) Κανένας εγγεγραμμένος κομμωτής ή κουρέας δεν μπορεί να ασκεί το
επάγγελμα του κομμωτή ή κουρέα, αντίστοιχα, εκτός αν έχει εξασφαλίσει από το
Συμβούλιο ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον καθορισμένο τύπο και με την
καταβολή του καθορισμένου τέλους.
(2) Κανένας κομμωτής ή κουρέας δεν μπορεί να αποκτήσει άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος, εκτός αν έχει εγγραφεί ως κομμωτής ή κουρέας και εκδοθεί σε σχέση
προς αυτό η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
(3) 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.

Άσκηση του
επαγγέλματος με
άδεια του
Συμβουλίου.

(4) Η ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λήγει την 31η ημέρα του μηνός
Δεκεμβρίου κάθε έτους.
(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.
11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο μπορεί να
επιτρέψει την άσκηση του επαγγέλματος του κομμωτή και/ή του κουρέα σε πρόσωπο
που επισκέπτεται τη Δημοκρατία για σκοπούς επίδειξης σε διοργανωμένους
διαγωνισμούς κομμωτικής.

12. Απαγορεύεται σε κομμωτή ή κουρέα—
(α) Να παρέχει υπηρεσίες της ειδικότητάς του σε οποιοδήποτε άτομο, εν γνώσει του ότι
αυτό βρίσκεται κάτω από ιατρική παρακολούθηση ή πάσχει από δερματική πάθηση
και χρήζει θεραπείας, χωρίς τη συμβουλή του θεράποντος ιατρού του,

Απαγορευτικές
διατάξεις.

(β) να χορηγεί και/ή χρησιμοποιεί φάρμακα , και
(γ) να χρησιμοποιεί—
(i) ολική ή μερική αναισθητοποίηση στην εφαρμογή αισθητικών περιποιήσεων
και/ή μεθόδων,
(ii) σκευάσματα των οποίων απαγορεύεται η χρήση από τις αρμόδιες
κυβερνητικές υπηρεσίες, και
(iii) λέξεις που έχουν σχέση με την ιατρική σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση που
τοποθετεί έξω από το υποστατικό του ή σε ανακοινώσεις ή διαφημίσεις του.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
13. Το Συμβούλιο ασκεί πειθαρχική εξουσία στους εγγεγραμμένους κουρείς και
κομμωτές, καλούμενο σε τέτοια περίπτωση Πειθαρχικό Συμβούλιο.
14. Πειθαρχική δίωξη ασκείται εναντίον κουρέα ή κομμωτή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(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.
15. Αν κομμωτής ή κουρέας—
(α) Καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική
αισχρότητα ·

Πειθαρχικό
Συμβούλιο.
Πειθαρχική
δίωξη.

Πειθαρχικές
κυρώσεις.

(β) ευρεθεί, κατόπιν έρευνας του Συμβουλίου, ένοχος ανέντιμου ή επονειδίστου
διαγωγής ή επέδειξε με την ιδιότητά του ως κομμωτής ή ως κουρέας διαγωγή
που δε συνάδει με το επάγγελμά 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 επανεγ - γραφή του ονόματος
αυτού του προσώπου στο Μητρώο, ατελώς ή με την καταβολή τέλους που θα καθορίσει
το Συμβούλιο.
16.—(1) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από απόφαση του Συμβουλίου μπορεί
μέσα σε 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.
(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή το ταχύτερο δυνατό, και αφού ακούσει ή
δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα ή το δικαιούχο ή τον εκπρόσωπο του να
υποστηρίξουν τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει επ' αυτής
και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή τον στον προσφεύγοντα:
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.
(3) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση του Υπουργού μπορεί να
προσφύγει στο δικαστήριο.

Ιεραρχική
προσφυγή.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ
Ίδρυση
Συνδέσμου.

Τακτική Γενική
Συνέλευση του
Συνδέσμου.

17.—(1) Ιδρύεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Κομμωτών και Κουρέων που αποτελείται
από όλους τους εγγεγραμμένους κομμωτές και κουρείς που ασκούν το επάγγελμα στη
Δημοκρατία.
(2) Ο Σύνδεσμος μπορεί να ιδρύει επαρχιακές επιτροπές των οποίων οι
αρμοδιότητες καθορίζονται από το Συμβούλιο.
18.—(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, και
ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 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 Δημοκρατία.
(2)(α) Για τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης αποστέλλεται πρόσκληση σε
όλα τα δικαιούμενα να παραστούν και να ψηφίσουν πρόσωπα.
(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.
(3)(α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ή σε περίπτωση
απουσίας ή ανικανότητάς του, ένα μέλος που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση
προεδρεύει της συνέλευσης.
(β) Τριάντα παρόντα μέλη συνιστούν απαρτία:
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.
(4) 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.
(5) Η τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου προβαίνει μεταξύ άλλων στην
εκλογή—
(α) Πέντε εγγεγραμμένων κομμωτών ή και κουρέων για να εκπροσωπούν το
Σύνδεσμο στο Συμβούλιο · και
(β) είκοσι δύο εγγεγραμμένων κομμωτών ή και κουρέων που αποτελούν το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και οι οποίοι εκλέγονται με βάση την
αναλογία του αριθμού των εγγεγραμμένων κομμωτών και κουρέων που είναι
εγγεγραμμένοι σε κάθε επαρχία, ως ήθελε καθοριστεί με κανονισμούς.

Διοικητικό
Συμβούλιο του
Συνδέσμου.

19.—(1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου διαρκεί
μέχρι τη διενέργεια των επόμενων εκλογών.
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο,
τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία του.
(3) Πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου αποτελούν απαρτία.
(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των
παρόντων και ψηφιζόντων κομμωτών και κουρέων και σε περίπτωση ισοψηφίας ο
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
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(5)(α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 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.
(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ρυθμίζει τις εργασίες, τον τρόπο
σύγκλησης και τη διαδικασία των συνεδριάσεών του.
20.—(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συγκαλεί έκτακτη γενική
συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή όταν τούτο ζητηθεί με γραπτή αίτηση από το
δέκα τοις εκατόν των μελών του Συνδέσμου.
(2) Η αίτηση για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης περιγράφει το σκοπό της
συνέλευσης και υπογράφεται από τους υποβάλλοντες την αίτηση.
21. Τα μέλη του Συνδέσμου καταβάλλουν συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται
από τη γενική συνέλευση.

Έκτακτη
Γενική
Συνέλευση.

22. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται
του επαγγέλματος των κομμωτών και κουρέων και προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με
αυτά όπως το ίδιο θεωρεί σκόπιμο και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διάταξης
αυτής έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

Εξουσία
Διοικητικού
Συμβουλίου.

Συνδρομή προς
το Σύνδεσμο.

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος ·
(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη διεκπεραίωση των αρμοδιότη - τών 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.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
23.—(1) Οποιοσδήποτε παραβαίνει οποιαδήποτε των διατάξεων του παρόντος
Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση
για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
(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 τις
τριακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Αδικήματα και
ποινές.
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24.—(1) Το Συμβούλιο, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει
κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 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
κομμωτή και του κουρέα στη Δημοκρατία, και

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

(δ) καθορίζουν—
(i) τους απαραίτητους όρους και τις προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας
των κομμωτηρίων και κουρείων,
(ii) οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο επιδέχεται
καθορισμού.
25. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2003.

