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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. Πεδίο εφαρμογής  
Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται 

για επιχειρήσεις που η δραστηριότητα τους αντιστοιχεί σε αυτή των παρακάτω ειδών καταστημάτων: 

1. Κομμωτήρια 

2. Κουρεία 

3. Καταστήματα περιποίησης χεριών και ποδιών 

4. Εργαστήρια δερματοστιξίας  
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1.2. Σκοπός 

Αυτές οι οδηγίες σχεδιάστηκαν για τη διευκόλυνση αυτών που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια δραστηριότητα 

του παραπάνω πεδίου εφαρμογής, παρέχοντας πληροφορίες από τη σχετική νομοθεσία, εφαρμοστικές διατάξεις, 

κανονισμούς κλπ. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει για την πληρέστερη ενημέρωσή του να ανατρέξει στη σχετική 

νομοθεσία που παρατίθεται στο τέλος των οδηγιών, ώστε από μόνος του ή συμβουλευόμενος και τους αρμόδιους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας (βλ. Κεφ. Διαδικασία) να αποφασίζει για την επαρκέστερη και αποτελεσματικότερη, σε 

σχέση και με το κόστος, δομής της επιχείρησής του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία) 
Κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης και εφόσον στην Υπηρεσία έχουν διαβιβαστεί τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, θα πραγματοποιείται αυτοψία στην επιχείρηση προκειμένου 

να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι της ισχύουσας Νομοθεσίας. Στη συνέχεια θα αποστέλλεται η σχετική 

γνωμοδότηση (θετική ή αρνητική) προς την αδειοδοτούσα αρχή.  

2.2. Προδιαγραφές για τη θετική γνωμοδότηση χορήγησης άδειας 
Οι επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής αυτών των οδηγιών, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω γενικές αλλά και 

ειδικές για την κάθε περίπτωση προδιαγραφές οι οποίες θα ελέγχονται κατά την αδειοδότηση. 

2.2.1. Οίκημα - εμβαδόν 

Το οίκημα θα πληροί τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού.  

 Κομμωτήριο - Κουρείο: Το κατάστημα θα έχει ελάχιστο εμβαδόν 8 τ.μ, για (1) θέση και 12 τ.μ. για (2) θέσεις. 

Για κάθε επιπλέον θέση πρέπει να διαθέτει  3 τ.μ. ανά κάθισμα. 

 Κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών: Το κατάστημα θα έχει ελάχιστο εμβαδόν 15 τ.μ, με ελάχιστο χώρο 

εργασίας  τα 4 τ. μ. ανά θέση και απόσταση 1 μέτρο τουλάχιστον. Πρέπει να υπάρχει χώρος αναμονής έτσι 

ώστε να παρεμποδίζεται οπτική επαφή με τον χώρο παροχής των υπηρεσιών περιποίησης. Σε περίπτωση 

μικτών καταστημάτων  τότε απαιτούνται 4 τ.μ. ανά θέση εργασίας, σε μόνιμα διαχωρισμένο χώρο από το 

υπόλοιπο κατάστημα.  

 Εργαστήρια δερματοστιξίας :  

Ο χώρος εργασίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον 15 τ.μ., για μία θέση εργασίας. 

Για την προσθήκη επιπλέον  θέσεων εργασίας θα πρέπει να υπάρχει χώρος 10 τ.μ. τουλάχιστον, για κάθε μία 

επιπλέον θέση εργασίας. Οι χώροι της κάθε θέσης εργασίας πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και να 

χωρίζονται μεταξύ τους με κατάλληλο χώρισμα (τοίχο ή άλλη στέρεη κατασκευή) μέχρι ύψους 2 μέτρων 

τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ο χώρος εργασίας με περισσότερες από μία θέσεις είναι ενιαίος, η κάθε μια θέση 

εργασίας θα απομονώνεται από τις άλλες με ειδική συρόμενη κατασκευή. 

 Ο χώρος αναμονής πελατών είναι υποχρεωτικός για τα εργαστήρια δερματοστιξίας, θα έχει εμβαδό τουλάχιστον 

10 τ.μ., και θα είναι τελείως απομονωμένος από τον χώρο εργασίας με τοίχο. Ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για την αναμονή των πελατών και των συνοδών τους.   

2.2.2. Δάπεδα 

Το δάπεδο της επιχείρησης θα είναι κατάλληλο και καλής κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που 

μπορεί κατά περίπτωση να είναι αναγκαίες όπως να είναι ανθεκτικό, λείο, αδιαπότιστο, μη εύθριπτο, συνεχές και  

μη ολισθηρό. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι οι χώροι να έχουν δάπεδο από το ίδιο υλικό. 
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Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα εύκολου και αποτελεσματικού καθαρισμού και απολύμανσης. Για το λόγο αυτό, 

οι ενώσεις των δαπέδων με τους τοίχους συνιστάται να είναι στρογγυλεμένες, με συμπαγή κατασκευή ώστε να μη 

δημιουργείται κενό όπου μπορεί να φωλιάσουν παράσιτα (μυρμήγκια, κατσαρίδες κλπ). 

2.2.3. Τοίχοι - Οροφές  

 Σε όλους τους χώρους οι τοίχοι θα είναι καλής κατασκευής, κατά προτίμηση λείοι και δε θα ευνοούν τη 

συσσώρευση σκόνης. Προς το σκοπό αυτό είναι χρήσιμη η στρογγυλοποίηση των ενώσεων μεταξύ των 

τοίχων με συμπαγή κατασκευή, ώστε να μη δημιουργείται κενό όπου μπορεί να φωλιάσουν παράσιτα 

(μυρμήγκια, αράχνες κλπ). 

 Η επιφάνεια των οροφών, ψευδοροφών ή η εσωτερική επιφάνεια της στέγης θα πρέπει να είναι λεία και 

συνεχής, χωρίς κενά και να κατασκευάζεται από υλικό και με τρόπο που να μην επιτρέπει τη συσσώρευση 

σκόνης. 

 Οι οροφές προτείνεται να υδροχρωματίζονται (όταν είναι τσιμεντοκονία). Τυχόν ξύλινες οροφές θα πρέπει 

να είναι ελαιοχρωματισμένες ή στιλβωμένες.  

 Η παρουσία μούχλας ή υγρασίας στις οροφές και τους τοίχους μπορεί να είναι αιτία για αρνητική 

γνωμοδότηση της Υπηρεσίας κατά τον έλεγχο αδειοδότησης.  

2.2.4. Παράθυρα - Πόρτες 

Σε όλους τους χώρους οι πόρτες και τα παράθυρα θα είναι καλής κατασκευής, κατά προτίμηση λείας επιφάνειας 

ώστε να μπορούν να καθαρίζονται αποτελεσματικά και δε θα ευνοούν τη δημιουργία οξειδώσεων.  

2.2.5. Εξοπλισμός 

Κομμωτήρια-κουρεία  

Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται διαφορετική, καθαρή πετσέτα που μπορεί να είναι μιας χρήσης. Οι καθαρές 

πετσέτες θα φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορετικό χώρο από τις χρησιμοποιημένες-

ακάθαρτες 

Καταστήματα περιποίησης χεριών και ποδιών 

Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία θα είναι μιας χρήσης και θα διατηρούνται απολύτως καθαρά εντός κλειστών 

προθηκών. Αν δεν είναι μιας χρήσης θα αποστειρώνονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικό κλίβανο. Όσα σκεύη ή 

εργαλεία δεν μπορούν να αποστειρωθούν θα καθαρίζονται με απορρυπαντικό και νερό και στη συνέχεια θα 

απολυμαίνονται με κατάλληλα σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Επίσης τα χρησιμοποιούμενα υλικά 

περιποίησης όπως κρέμες, βερνίκια νυχιών κ.λ.π. θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ 

Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται καθαρή πετσέτα ή πετσέτα μιας χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες θα φυλάσσονται 

εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορετικό χώρο από τις χρησιμοποιημένες-ακάθαρτες 

 

Εργαστήρια δερματοστιξίας 

Ο απαραίτητος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια δερματοστιξίας ορίζεται αναλυτικά στην ισχύουσα 

νομοθεσία (βλ. κεφ. Σχ. Νομοθεσία) 

Απαραίτητα μηχανήματα, όργανα, συσκευές και σκεύη για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου δερματοστιξίας, 

όπως το καθένα απ’ αυτά ορίζεται στο άρθρο 1 της Υ1γ/ΓΠ/οικ.21172/03 (ΦΕΚ Β 306/14-3-03)παρούσας, είναι τα 

παρακάτω: 

1. Δερματοστίκτης 

2. Λαβές δερματοστίκτη. 
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3. Μπάρες βελονών 

4. Βελόνες. 

5. Τροφοδοτικό ρεύματος. 

6. Πετάλι. 

7. Συσκευή καθαρισμού. 

8. Αποστειρωτής. 

9. Πάγκος εργασίας. 

10. Ψεκαστήρας αποστειρωμένου νερού. 

11. Απολυμαντικό υγρό. 

12. Κάδος απορριμάτων. 

13. Δοχείο απόρριψης βελονών. 

14. Καλάϊ ανοξείδωτο. 

15. Μεγεθυντικός φακός. 

16. Πλαστικά καπάκια, σπάτουλες, ξυραφάκια, γάντια, στάμπες μιας χρήσης. 

17. Καταπραϋντική καλλυντική αλοιφή. 

2.2.6. Ύδρευση 

Σε όσες βρύσες της επιχείρησης απαιτείται, θα υπάρχει ταυτόχρονη παροχή ζεστού και κρύου νερού με μίκτη. Αυτό 

είναι υποχρεωτικό τουλάχιστον για τις βρύσες των αποχωρητηρίων. 

Επιπλέον για τα εργαστήρια δερματοστιξίας θα υπάρχει υποχρεωτικά σε κάθε θέση εργασίας και πλησίον του 

πάγκου εργασίας νιπτήρας με εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού με ρυθμιζόμενο κρουνό (μπαταρία). 

2.2.7. Αποχέτευση  

Όταν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, η σύνδεση με αυτό είναι υποχρεωτική. Όταν δεν υπάρχει 

αποχετευτικό δίκτυο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Πολεοδομικού Κανονισμού. 

2.2.8. Απορρίμματα 

 Θα υπάρχουν επαρκείς για τις ανάγκες της επιχείρησης κάδοι απορριμμάτων, που θα διαθέτουν κάλυμμα 

με ποδόπληκτρο ή αυτόματο (π.χ. φωτοκύτταρο) μηχανισμό ανοίγματος και οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται 

μόνο για το σκοπό αυτό, αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης.  

 Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι από υλικό ανθεκτικό και εύκολα πλενόμενο. 

 Θα εξασφαλίζεται η έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων ώστε να μη συσσωρεύονται στους κάδους. 

Τα απορρίμματα θα απομακρύνονται στο τέλος λειτουργίας κάθε ημέρας. 

 Οι κάδοι απορριμμάτων θα παραμένουν κλειστοί όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

 Ο καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων θα εντάσσεται στο πρόγραμμα καθαριότητας της επιχείρησης και 

θα περιλαμβάνει απολύμανση. 

 Ειδικότερα για τα εργαστήρια δερματοστιξίας οι χρησιμοποιημένες βελόνες απορρίπτονται σε ειδικό δοχείο 

το οποίο προειδοποιεί για το περιεχόμενό του. Στη συνέχεια το δοχείο αποστέλλεται στο πλησιέστερο 
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νοσοκομείο, ή σε άλλη περίπτωση στο πλησιέστερο εργαστήριο ή φαρμακείο, που εξυπηρετείται από 

νοσοκομείο για την απόρριψη ιατρικής φύσεως απορριμμάτων. 

2.2.9. Φωτισμός 

 Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν επαρκή φυσικό ή και τεχνητό φωτισμό σε όλους τους χώρους για τη 

διαπίστωση του επιπέδου καθαριότητας. 

 Η ένταση του φωτισμού είναι τέτοια που επιτρέπει την ευχερή εκτέλεση των εργασιών, αλλά δεν προκαλεί 

θάμβωση. 

 Τυχόν καλύμματα των λαμπτήρων πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται προκειμένου να καθαρίζονται. 

2.2.10. Αερισμός 

 Ο αέρας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης θα πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται επαρκώς, ώστε να 

επιτυγχάνεται η απομάκρυνση των αναθυμιάσεων που προκύπτουν από τη χρήση χημικών προϊόντων 

(βαφές κλπ) αλλά και για να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα για τους θαμώνες.  

 Όταν ο επαρκής εξαερισμός δε μπορεί να επιτευχθεί με φυσικό τρόπο, τότε θα εγκαθίσταται μηχανολογική 

εγκατάσταση.  

 Απαιτείται αυτόνομο σύστημα εξαερισμού στα αποχωρητήρια, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικού 

εξαερισμού. Το βεντιλατέρ θα τοποθετείται στο κυρίως διαμέρισμα και όχι στον προθάλαμο των 

αποχωρητηρίων. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις ο εξαερισμός γίνεται προς τον εξωτερικό χώρο. 

2.2.11. Αποχωρητήρια  

Αποχωρητήρια πελατών 

 Όλες οι επιχειρήσεις των παρουσών οδηγιών πρέπει να διαθέτουν αποχωρητήρια για τους πελάτες τους.  

 Τα αποχωρητήρια θα διαθέτουν προθάλαμο, όπου θα εγκαθίσταται ο νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών 

και ο παρελκόμενος εξοπλισμός, δηλαδή (κατ’ελάχιστο) υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες από χαρτί ή ύφασμα 

μιας χρήσης ή αεροστεγνωτήρας χεριών και κλειστός κάδος απορριμμάτων με κάλυμμα που ανοίγει 

ποδοκίνητα ή με φωτοκύτταρο. 

 Στο νιπτήρα θα παρέχεται κάθε στιγμή κατά τη λειτουργία της επιχείρησης ζεστό νερό.  

 Μεταξύ του προθαλάμου και του κυρίως διαμερίσματος θα μεσολαβεί πόρτα που θα μπορεί να κλειδώνει. 

Πόρτα θα υπάρχει και στην είσοδο - έξοδο του προθαλάμου. Οι πόρτες και τα κουφώματα θα έχουν καλή 

συναρμογή και δε θα αφήνουν κενά πάνω ή κάτω και στα πλαϊνά. Οι πόρτες αυτές δε θα επιτρέπουν την 

οπτική επαφή με το εσωτερικό των χώρων του προθαλάμου και του αποχωρητηρίου. Κάθε άλλη περίπτωση 

μπορεί να επιφέρει αρνητική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας για χορήγηση άδειας. 

 Τα τοιχώματα, οι πόρτες και το δάπεδο των αποχωρητηρίων θα είναι επενδυμένα με υλικά που επιτρέπουν 

τον καθαρισμό με υγρή μέθοδο. Θα εξασφαλίζουν στεγανότητα και αντοχή στη χρήση απορρυπαντικών και 

απολυμαντικών σκευασμάτων.    

 Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις θα συνδέονται αποκλειστικά με το σύστημα αποχέτευσης, όπως προβλέπουν 

οι ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις. Θα εξασφαλίζουν την πλήρη και ταχεία απομάκρυνση των λυμάτων 

χωρίς διαφυγές και την αποτροπή δημιουργίας οσμών (π.χ. σιγμοειδείς σωλήνες όπου απαιτείται).  

 Οι τοίχοι, τα δάπεδα, η οροφή, οι πόρτες, τα παράθυρα και ο εξοπλισμός (όσα εφαρμόζουν) θα πληρούν 

τους γενικούς όρους του αντίστοιχου κεφαλαίου των παρουσών οδηγιών.  

Αποχωρητήρια ΑμεΑ 

 Τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης στους χώρους και τις υπηρεσίες των 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια όλες οι επιχειρήσεις συστήνονται να 

προβλέπουν τους χώρους και τα μέσα για την πλήρη εξυπηρέτησή τους. 
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 Στον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό τίθενται προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και τους χώρους 

εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία. Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να προβούν στην κατασκευή 

των χώρων και των μέσων εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία ή/και των εμποδιζόμενων ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτές τις 

προδιαγραφές. 

 Με απόφαση που θα ληφθεί από τα αρμόδια Υπουργεία και θα κοινοποιηθεί στις Υπηρεσίες και στο κοινό, 

θα προσδιοριστούν οι κατηγορίες των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα προβαίνουν 

υποχρεωτικά στην κατασκευή των χώρων και των μέσων εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία.   

Αποχωρητήρια προσωπικού 

 Οι επιχειρήσεις των παρουσών οδηγιών που απασχολούν (ή προβλέπεται ότι θα απασχολούν μετά τη λήψη 

της άδειας λειτουργίας) πάνω από 5 άτομα προσωπικό ανά βάρδια, πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερο 

αποχωρητήριο αποκλειστικής χρήσης από το προσωπικό. Η διαπίστωση του αριθμού εργαζομένων θα 

γίνεται από την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο (κατάσταση προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας, 

αυτοψία ή άλλο). 

 Οι επιχειρήσεις των παρουσών οδηγιών που απασχολούν έως 5 άτομα προσωπικό, δεν έχουν υποχρέωση 

να διαθέτουν ξεχωριστό αποχωρητήριο προσωπικού. Στις περιπτώσεις αυτές οι εργαζόμενοι θα 

χρησιμοποιούν το ή τα αποχωρητήρια των πελατών. 

 Ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης δεν είναι προσωπικό κατά την έννοια που τίθεται στα 

προηγούμενα και επομένως δεν προσμετρώνται στον αριθμό των απασχολούμενων κατά βάρδια ατόμων. 

 Οι προδιαγραφές των αποχωρητηρίων προσωπικού είναι όμοιες με αυτές των αποχωρητηρίων πελατών. 

2.2.12. Αποδυτήρια 

 Οι επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής των παρουσών οδηγιών θα διαθέτουν επαρκή αποδυτήρια, 

ανάλογου με τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων εμβαδού. Στα αποδυτήρια θα υπάρχει ένα ερμάρι 

για κάθε εργαζόμενο. 

  Οι επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής των παρουσών οδηγιών που απασχολούν (ή προβλέπεται ότι θα 

απασχολούν μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας) πάνω από 5 άτομα προσωπικό ανά βάρδια, πρέπει να 

διαθέτουν ξεχωριστά αποδυτήρια ανδρών και γυναικών, όταν εργάζονται ταυτόχρονα άντρες και γυναίκες. 

 Η διαπίστωση του αριθμού εργαζομένων θα γίνεται από την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο 

(κατάσταση προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας, αυτοψία ή άλλο). 

 Ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης δεν είναι προσωπικό κατά την έννοια που τίθεται στα 

προηγούμενα και επομένως δεν προσμετρώνται στον αριθμό των απασχολούμενων κατά βάρδια ατόμων. 

 Ο διαχωρισμός των αποδυτηρίων μεταξύ ανδρών και γυναικών δε θα αποτελεί σε καμία περίπτωση 

κριτήριο για την επιλογή ατόμων του ενός ή του άλλου φύλου κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. 

Για το λόγο αυτό η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί σε μικρές επιχειρήσεις να δέχεται το διαχωρισμό των 

αποδυτηρίων με απλή κατασκευή. 

 Οι τοίχοι, τα δάπεδα, η οροφή, οι πόρτες, τα παράθυρα και ο εξοπλισμός (όσα εφαρμόζουν) θα πληρούν 

τους γενικούς όρους του αντίστοιχου κεφαλαίου των παρουσών οδηγιών.  

2.2.13. Γενικοί όροι 

Εκτός από όσα ως αυτό το σημείο αναφέρθηκαν, ως προϋπόθεση για τη θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας 

τίθενται και οι παρακάτω γενικοί όροι: 

1) Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των κομμωτηρίων, κουρείων και καταστημάτων περιποίησης χεριών και ποδιών 

πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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2) Το προσωπικό που έχει προσληφθεί θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένο ανάλογα με τα καθήκοντά του και αν 

δε διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος θα επιτηρείται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή από άτομο της 

επιχείρησης που διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

3) Πρέπει να έχει σχεδιαστεί και τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα καθαριότητας (βλ. υποχρεώσεις κατά τη 

λειτουργία) με αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού. Τα απορρυπαντικά – απολυμαντικά διαθέσιμα προς 

έλεγχο. 

4) Πρέπει να υπάρχει ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Όλες οι βρύσες θα πρέπει να διαθέτουν ζεστό νερό με 

μίκτη. 

5) Πιστοποιητικά ή βιβλιάρια υγείας του επιχειρηματία και όλων των εργαζομένων. 

Επιπλέον για τα εργαστήρια δερματοστιξίας απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας των  χρησιμοποιούμενων 

χρωμάτων και βαφών από τον αρμόδιο επίσημο Φορέα της Χώρας προέλευσής τους ή από σχετική βεβαίωση 

Κρατικού Φορέα, από την οποία θα προκύπτει ότι η επιχείρηση παρασκευής των προϊόντων αυτών λειτουργεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες στη Χώρα προέλευσης διατάξεις. 
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Κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων του πεδίου εφαρμογής αυτών των οδηγιών, θα ελέγχονται από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες όλες οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε η άδεια (βλ. όλα τα προηγούμενα Κεφάλαια) 

Επιπλέον για τα εργαστήρια δερματοστιξίας ο δερματοστικτοποιός υποχρεούνται: 

1. Να διενεργεί τη δερματοστιξία μόνο σε άτομα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για 

τους κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να διενεργείται μόνο παρουσία κηδεμόνα και να υπάρχει έγγραφη σχετική 

συγκατάθεση από αυτόν. 

2. Να μην παρέχει συμβουλές περί υγιών ή μη καταστάσεων του σώματος, καθώς και οποιαδήποτε ιατρική 

γνωμάτευση. 

3. Να μη διενεργεί ιατρικές πράξεις, ούτε με υπόδειξη, ή με καθοδήγηση, ή με συνεργασία ιατρού οποιασδήποτε 

ειδικότητας. 

4. Να μη προβαίνει, κατ’οποιονδήποτε τρόπο, σε αφαίρεση της δερματοστιξίας. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1. Η υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/ΦΕΚ 2718/τ.β’./8-10-2012 Υπουργική Απόφαση «Υγειονομικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών» 

2. ΠΔ 133/2005 - ΦΕΚ 193/Α'/2.8.2005 «Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη 

περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι ίδρυσης 

και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων.» 

3. Η υπ’ αριθμ Υ1γ/Γ.Π./9516/29-1-2009 Υπουργική Απόφαση «Αδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης 

χεριών και ποδιών» 

4. Η υπ’ αριθμ  Υ1γ/ΓΠ/οικ.21172/03 (ΦΕΚ Β 306/14-3-03) : Περί υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων 

ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων δερματοστιξίας (tattoo). 
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