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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ   
  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι  

  

  

 
                                  

  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦH ΘΕΜΑΤA  

  

1. Συνοπτικός τίτλος.  

  

ΜΕΡΟΣ Ι   

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

  

2. Ερμηνεία.   

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου και πεδίο εφαρμογής.  

  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ   

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΟΠΟΙΩΝ, ΔΙΑΠΕΡΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  

ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ   

  

4. Συμβούλιο Εγγραφής Δερματοστικτοποιών, Διαπερνητών Σώματος και Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και 

Διαπέρνησης Σώματος.  

5. Πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου.  

6. Ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου.  

7. Διορισμός Εφόρου.  

  
  

Αριθμός 
  4 8 1 5   Τετάρτη ,  10   Μαρτ ίου  20 21   123   
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8. Καθήκοντα Εφόρου.  

  

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ  

  

9. Γενικές αρχές λειτουργίας εργαστηρίου.  

10. Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας εργαστηρίου.  

11. Προϋποθέσεις λειτουργίας εργαστηρίου δερματοστιξίας ή διαπέρνησης σώματος.  

12. Εξοπλισμός εργαστηρίου δερματοστιξίας.  

13. Χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο δερματοστιξίας.  

14. Εξοπλισμός εργαστηρίου διαπέρνησης σώματος.  

  

ΜΕΡΟΣ ΙV   

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ  

  

15. Εντεταλμένοι επιθεωρητές.  

16. Εξουσία εισόδου και επιθεώρηση.  

17. Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας.    

  

ΜΕΡΟΣ V   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΟΠΟΙΩΝ, ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΕΡΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ  

  

18. Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών και στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Διαπερ-

νητών Σώματος.  

19. Προσόντα για εγγραφή στα Μητρώα.  

20. Εγγραφή στο Μητρώο Ασκουμένων.  

  

  

ΜΕΡΟΣ VΙ   

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΝΗΤΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

  

21. Άσκηση επαγγέλματος.  

22. Άσκηση του επαγγέλματος της δερματοστιξίας και της διαπέρνησης σώματος μετά από ειδική άδεια του 

Συμβουλίου.   

23. Προσωρινή παροχή υπηρεσιών από πολίτες κρατών μελών.  

24. Υποχρεώσεις εγγεγραμμένου δερματοστικτοποιού και εγγεγραμμένου διαπερνητή σώματος.  

25. Τήρηση αρχείων.  

26. Απαγορεύσεις.  

  

ΜΕΡΟΣ VΙΙ   

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

  

27. Πειθαρχικό Συμβούλιο.  

28. Πειθαρχική δίωξη.  

29. Πειθαρχική έρευνα.  

30. Πειθαρχική διαδικασία.  

31. Πειθαρχικές ποινές.  

  

ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ   

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ  

  

32. Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος.   
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33. Γενική συνέλευση.  

34. Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.  

35. Έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου.  

36. Συνδρομή στο Σύλλογο.  

37. Εξουσίες διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου.  

  

ΜΕΡΟΣ ΙΧ  

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

  

38. Δόλιες ή εσφαλμένες καταχωρίσεις.  

39. Αδικήματα και ποινές.  

40. Κανονισμοί.  

41. Μεταβατικές διατάξεις.  

                                                   Ν. 20(Ι)/2021  

Ο περί Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 

2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 

του Συντάγματος.  

  
Αριθμός 20(Ι) του 2021  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ  

   

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

    

Συνοπτικός τίτλος.  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών 

Σώματος και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.  

    

  ΜΕΡΟΣ Ι  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

      

Ερμηνεία.  2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-  

      

  «ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.  

      

  «αποστειρωτής» σημαίνει τον επαγγελματικό κλίβανο που χρησιμοποιείται για να αποστειρωθούν οι 

λαβές δερματοστίκτη,  οι μπάρες βελόνων που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη και το ενιαίο σώμα 

βελόνων μίας χρήσης.   

      

  «αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.  

      

  «βελόνες» σημαίνει τις ειδικές μεταλλικές ανοξείδωτες βελόνες μίας χρήσης για δερματοστιξία, οι οποίες 

προσκολλώνται με συνδετήρα μεταξύ τους και εφαρμόζονται σε καλούπι βελόνων.  

      

  «γάντια μίας χρήσης» σημαίνει τα αποστειρωμένα γάντια που χρησιμοποιούνται για κάθε πρόσωπο 

ξεχωριστά κατά την παροχή υπηρεσιών.    

      

  «δερματοστίκτης» ή «κεφαλή δερματοστιξίας» σημαίνει το ειδικό μηχάνημα στο οποίο εφαρμόζονται οι 

λαβές, οι μεταλλικές μπάρες των βελόνων και οι βελόνες μέσω του οποίου ο δερματοστικτοποιός 

χαράζει και δημιουργεί ανεξίτηλα και μόνιμα σχέδια, όπως παραστάσεις, σύμβολα και σημεία πάνω 

στο ανθρώπινο δέρμα∙  

    

  «δερματοστιξία» σημαίνει την τέχνη της μόνιμης και ανεξίτηλης δημιουργίας διαφόρων σχεδίων, όπως 

παραστάσεις, σύμβολα και σημεία πάνω στο ανθρώπινο δέρμα διά της χαράξεως, μέσω ειδικού 

μηχανήματος ή με τη χρήση ειδικής βελόνας∙  

    



126  
  

  «δερματοστιξία για αισθητικούς σκοπούς» σημαίνει το μόνιμο μακιγιάζ στα χείλη, το μόνιμο μακιγιάζ 

στα μάτια, το ημιμόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια και αποκατάσταση στο στήθος του περιγράμματος, 

σχήματος και χρώματος της θηλής.  

    

  «διαπέρνηση σώματος» σημαίνει τη δημιουργία ανοίγματος στο σώμα προσώπου, για να τοποθετηθεί 

κόσμημα∙  

    

  «εγγεγραμμένος  δερματοστικτοποιός » σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.  

    

  «εγγεγραμμένος διαπερνητής σώματος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο 

Εγγεγραμμένων Διαπερνητών Σώματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.  

      

  «εγκεκριμένο εργαστήριο δερματοστιξίας» σημαίνει το εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εγκεκριμένων  

Εργαστηρίων Δερματοστιξίας εργαστήριο δερματοστιξίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου .  

    

  «εγκεκριμένο εργαστήριο διαπέρνησης σώματος» σημαίνει το εγγεγραμμένο, στο Μητρώο 

Εγκεκριμένων Εργαστηρίων Διαπέρνησης Σώματος, εργαστήριο διαπέρνησης σώματος δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου.  

      

  

  

  

  

Επίσημη   

Εφημερίδα της   

«καταπραϋντική καλλυντική αλοιφή» σημαίνει καλλυντικό προϊόν σύμφωνα με τις πρόνοιες του  

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 

Νοεμβρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα, το οποίο χρησιμοποιείται για την επάλειψη του σημείου, 

το οποίο μόλις έχει δερματοστιχθεί.  

  
Ε.Ε.: L 342, 
22.12.2009,   

σ.59.   

  «λαβές δερματοστίκτη» σημαίνει τις λαβές που εφαρμόζουν βιδωτά στο δερματοστίκτη, στις οποίες 

εισάγονται οι μπάρες βελόνων.   

    

  «Μητρώα» σημαίνει το Μητρώο Εγκεκριμένων Εργαστηρίων Δερματοστιξίας, το Μητρώο Εγκεκριμένων 
Εργαστηρίων Διαπέρνησης Σώματος, το Μητρώο Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών, το  

Μητρώο Εγγεγραμμένων Διαπερνητών Σώματος και το Μητρώο Ασκουμένων∙  

    

  «μπάρες βελόνων» σημαίνει τις μπάρες από τις οποίες αφαιρείται το ενιαίο σώμα βελόνων, αφού 

ολοκληρωθεί ένα σχέδιο δερματοστιξίας.  

      

  «πάγκος εργασίας» σημαίνει την επίπεδη και λεία επιφάνεια, η οποία είναι κατασκευασμένη από μη 

πορώδες και μη απορροφητικό υλικό, όπως είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας και το πλαστικό γυαλί.  

    

  «Σύλλογος» σημαίνει τον Παγκύπριο Σύλλογο Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών και Διαπερ-νητών  

Σώματος, που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32∙  

    

  «Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Δερματοστικτοποιών, Διαπερνητών Σώματος και 

Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Διαπέρνησης Σώματος, που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 4∙  

    

104(Ι) του 2017  

76(Ι) του 2018  

84(Ι) του 2019  

«Σύνδεσμος» σημαίνει  το σωματείο που έχει ιδρυθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων 

και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, με την επωνυμία «Tattoo and Piercing Artists 

Cyprus Association».  

118(Ι) του 2020.  

    

  «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.  

    

Σκοπός που 

παρόντος 

Νόμου  και 

πεδίο 

εφαρμογής.  

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός της διαδικασίας αδειοδότησης, 

λειτουργίας και ελέγχου των δερματοστικτοποιών και διαπερνητών σώματος, καθώς και των 

εργαστηρίων εντός των οποίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

κατά το δυνατόν προστασία της δημόσιας υγείας κατά την παροχή των υπηρεσιών δερματοστιξίας 

και διαπέρνησης σώματος.  
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   (2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος 

από πρόσωπα και σε πρόσωπα που βρίσκονται στη Δημοκρατία.  

    

  ΜΕΡΟΣ ΙΙ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΟΠΟΙΩΝ,  ΔΙΑΠΕΡΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ   

    

Συμβούλιο  

Εγγραφής 

Δερματοστικτοποιών, 

Διαπερνητών  

Σώματος και  

Εργαστηρίων 
Δερματοστιξίας και  
Διαπέρνησης 

Σώματος.  

4.-(1)(α) Καθιδρύεται Συμβούλιο καλούμενο «Συμβούλιο Εγγραφής Δερματοστικτοποιών, 

Διαπερνητών Σώματος και Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Διαπέρνησης Σώματος», το οποίο είναι 

αρμόδιο για-  

  

  

  

  

  

  

  

  

     (i)     την εγγραφή δερματοστικτοποιών και διαπερνητών σώματος στα οικεία Μητρώα, ανάλογα  

με  την περίπτωση,  

  

   (ii)  τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίου δερματοστιξίας και διαπέρ- 

νησης σώματος και την εγγραφή του στα οικεία Μητρώα,  

  

   (iii)  τον καθορισμό των τελών εγγραφής στα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο Μητρώα.  

    

  (β) Το Συμβούλιο έχει οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες που του χορηγούνται 

δυνάμει  των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.  

    

  (2) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.  

    

  (3) Το Συμβούλιο, εξαιρουμένης της πρώτης συγκρότησής του, αποτελείται από τα ακόλουθα 

πρόσωπα:  

      

   (α)  Έναν (1) Ιατρικό Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας.  

      

   (β)  έναν (1) ιατρό δερματολόγο, που υποδεικνύεται από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.   

      

  (γ) ένα (1) βιοχημικό μικροβιολόγο, που υποδεικνύεται από το Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών 

Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων.   

      

  (δ)  ένα (1) Λειτουργό Υπηρεσιών Υγείας ο οποίος κατέχει θέση στη διοίκηση του Υπουρ-

γείου Υγείας.  

      

  (ε) δύο (2) εγγεγραμμένους δερματοστικτοποιούς και έναν (1) εγγεγραμμένο διαπερνητή 

σώματος, που εκλέγονται από το Σύλλογο.  

      

   (4)(α) Τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) και (δ) του εδαφίου (3) μέλη του Συμβουλίου 

διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού για χρονική περίοδο 

που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια, η οποία  δύναται να ανανεώνεται.   

    

   (β) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει το ένα από τα μέλη του Συμβουλίου που αναφέρονται στην 

παράγραφο (α), ως Πρόεδρο και το άλλο ως Αναπληρωτή Πρόεδρο.  

    

   (5) Τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, δύνανται 

να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή γραπτής παραίτησης προς τον Υπουργό.  

    

   (6) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδρίες του Συμβουλίου όταν το κρίνει αναγκαίο και μεριμνά για την 

τήρηση πρακτικών κατά τις συνεδρίες του.   

    

   (7) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία του Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση τριών (3) 

τουλάχιστον μελών του.  
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   (8) Το περιεχόμενο όλων των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι εμπιστευτικό και τα μέλη του 

υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια.  

    

   (9) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από συνεδρία του  Συμβουλίου, της συνεδρίας 

προεδρεύει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.   

    

   (10) Ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και άλλα δύο (2) μέλη του Συμβουλίου αποτελούν 

απαρτία.  

    

   (11) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και, σε περίπτωση 

ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.   

    

    (12) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του  

Συμβουλίου, ο Υπουργός δύναται,  τηρουμένης της προβλεπόμενης στο εδάφιο (3) σύνθεσης του 

Συμβουλίου, να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή μέλος, ανάλογα με την 

περίπτωση, για όσο χρόνο διαρκεί η απουσία αυτή ή το κώλυμα.  

    

   (13) Η νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη κενής θέσης, εφόσον 

ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών  δεν είναι μικρότερος των πέντε (5).  

      

   (14) Το Συμβούλιο ρυθμίζει το ίδιο τα της εσωτερικής λειτουργίας του και τη διαδικασία που 

ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.  

    

   (15) Σε περίπτωση που μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχόμενες συνεδρίες, το 

Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τον Υπουργό να υποβάλει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο 

για αντικατάσταση του εν λόγω μέλους και το νέο μέλος διορίζεται με βάση τη διαδικασία και τα 

προσόντα διορισμού του απερχόμενου μέλους.  

    

Πρώτη  5.-(1) Το Συμβούλιο συγκροτείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος  

του παρόντος Νόμου.  

  

  

συγκρότηση  του  

Συμβουλίου.  

  

 

   (2) Η πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου αποτελείται από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις 

παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 4, τα οποία διορίζονται για τριετή θητεία, 

καθώς και δύο δερματοστικτοποιούς και ένα διαπερνητή σώματος, οι οποίοι ασκούν ιδιωτικώς το 

επάγγελμα για περισσότερο από πέντε (5) χρόνια και προτείνονται από το Σύνδεσμο στον Υπουργό, 

ως οι εκπρόσωποί του, οι οποίοι διορίζονται για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών, μετά την εκπνοή της 

οποίας τη θέση τους καταλαμβάνουν τα εκλεγέντα από τη γενική συνέλευση πρόσωπα.  

    

Ίδρυση Ταμείου 

Συμβουλίου.  

  

6.-(1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Συμβουλίου», το οποίο τελεί υπό την ευθύνη 

και τη γενική διαχείριση του Συμβουλίου και λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανονισμούς που 

εκδίδονται για το σκοπό αυτό.  

    

   (2) Οι πόροι του Συμβουλίου προέρχονται από τα τέλη που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου.  

    

Διορισμός  

Εφόρου.  

7. Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

διορίζει δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας ως Έφορο, για να ασκεί τις εξουσίες 

και να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.  

    

Καθήκοντα  

Εφόρου.  

8.-(1)(α) Ο Έφορος, μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 

Νόμου, καταρτίζει και τηρεί τα ακόλουθα μητρώα:  

        

    (i)  Μητρώο Εγκεκριμένων Εργαστηρίων Δερματοστιξίας.   

    .  

 (ii)  Μητρώο Εγκεκριμένων Εργαστηρίων Διαπέρνησης Σώματος 

    .  

 (iii)  Μητρώο Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών 

    .  



129  
  

 (iv)  Μητρώο Εγγεγραμμένων Διαπερνητών Σώματος 

    

 (ν)  Μητρώο Ασκουμένων.  

     

   (β) Στα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α) μητρώα καταχωρίζονται 

το όνομα του εργαστηρίου, η διεύθυνση, η ημερομηνία εγγραφής και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα 

οποία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία.  

    

   (γ) Στα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους (iii), (iv) και (v) της παραγράφου (α) μητρώα 

καταχωρίζονται το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία εγγραφής και τα προσόντα κάθε προσώπου που 

δικαιούται να εγγραφεί, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία.  

    

   (2)(α) Ο Έφορος εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και εγγράφει στα μητρώα κάθε πρόσωπο ή 

εργαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι πληροί τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 18.  

    

   (β) Ο Έφορος εκδίδει στο πρόσωπο ή στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) 

πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο, μετά την καταβολή του καθορισμένου 

τέλους εγγραφής.  

    

   (3) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένα τα μητρώα και διενεργεί σ’ αυτά, μετά από οδηγίες του Συμβουλίου, 

τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με το όνομα, τη διεύθυνση, τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα 

στοιχεία των προσώπων ή εργαστηρίων, ανάλογα με την περίπτωση, που είναι εγγεγραμμένα σε αυτά 

και αφαιρεί από τα μητρώα το όνομα κάθε εργαστηρίου το οποίο έπαυσε να κατέχει άδεια λειτουργίας 

ή προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε 

από το Μητρώο Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών ή το Μητρώο Εγγεγραμμένων Διαπερνητών 

Σώματος ή το Μητρώο Ασκουμένων, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.  

    

   (4) Αντίγραφα των ενημερωμένων μητρώων που φέρουν την υπογραφή του Εφόρου, δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.   

    

   (5) Η πρώτη δημοσίευση των μητρώων γίνεται εντός έξι (6)  μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μετέπειτα κατά τον μήνα Ιανουάριο κάθε επόμενου 

έτους.  

    

   (6) Η συμπερίληψη των κατονομαζόμενων εργαστηρίων και προσώπων στα μητρώα, αποτελεί εκ 

πρώτης όψεως απόδειξη ότι πρόκειται περί εγκεκριμένων εργαστηρίων ή περί εγγεγραμμένων 

δερματοστικτοποιών ή διαπερνητών σώματος ή ασκουμένων, ανάλογα με την περίπτωση.   

    

   (7) Η μη συμπερίληψη του ονόματος οποιουδήποτε εργαστηρίου  ή προσώπου από τα εν λόγω μητρώα 

αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι δεν είναι εγκεκριμένο εργαστήριο και το πρόσωπο  

 

 αυτό δεν είναι εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός ή διαπερνητής σώματος ή ασκούμενος, ανάλογα με 

την περίπτωση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.  

    

   (8) Ο Έφορος χορηγεί σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο δερματοστικτοποιό  ή/και  διαπερνητή σώματος  

ή ασκούμενο και σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο εργαστήριο του οποίου το όνομα δεν εμφαίνεται στο 

αντίγραφο των πιο πρόσφατα δημοσιευθέντων μητρώων, πιστοποιητικά σύμφωνα με τον οριζόμενο 

από το Συμβούλιο τύπο, ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός ή 

διαπερνητής σώματος και ότι το εν λόγω εργαστήριο είναι εγκεκριμένο εργαστήριο δερματοστιξίας ή 

διαπέρνησης σώματος και τα πιστοποιητικά αυτά αποτελούν απόδειξη του περιεχομένου τους.  

    

   (9) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο απορρίψει αίτηση για εγγραφή στα μητρώα, το τέλος που 

καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης.  

    

  ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ   

Ή/ΚΑΙ  ΔΙΑΠΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ  
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Γενικές αρχές 

λειτουργίας 

εργαστηρίου.  

9.-(1) Eργαστήριο δερματοστιξίας ή διαπέρνησης σώματος λειτουργεί μόνο εφόσον έχει 

εξασφαλίστει άδεια που χορηγήθηκε σε αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μόνο 

σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτήν, καθώς και στις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.  

    

   (2) Η άδεια λειτουργίας εργαστηρίου εκδίδεται μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Εγκεκριμένων 

Εργαστηρίων Δερματοστιξίας ή στο Μητρώο Εγκεκριμένων Εργαστηρίων Διαπέρνησης  Σώματος.  

    

   (3) Η άδεια λειτουργίας εργαστηρίου δερματοστιξίας ή διαπέρνησης σώματος χορηγείται σε φυσικό ή 

σε νομικό πρόσωπο και αναρτάται σε εμφανές σημείο μέσα στο εργαστήριο.  

    

   (4) Το εργαστήριο δερματοστιξίας ή διαπέρνησης σώματος λειτουργεί σε δικό του ανεξάρτητο και 

αυτοτελή χώρο, ειδικά διαρρυθμισμένο γι’ αυτό το σκοπό και δεν επιτρέπεται η λειτουργία και η καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία του με άλλες επιχειρήσεις.  

    

Διαδικασία  

έκδοσης 

άδειας 

λειτουργίας 

εργαστηρίου.  

 10. Για την εγγραφή στο Μητρώο Εγκεκριμένων Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Εγκεκριμένων 

Εργαστηρίων Διαπέρνησης Σώματος, ο αιτητής υποβάλλει στο Συμβούλιο σχετική αίτηση, με την 

καταβολή του καθορισθέντος από  το Συμβούλιο τέλους, η οποία συνοδεύεται από τα πιο κάτω 

δικαιολογητικά:  

       

   (α)  Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του εργαστηρίου σε δύο αντίτυπα, στα οποία εμφαίνεται 

ότι το εργαστήριο λειτουργεί σε δικό του ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά 

διαρρυθμισμένο γι’ αυτό το σκοπό.  

       

   (β)  άδεια χρήσεως του χώρου εντός του οποίου θα λειτουργήσει το εργαστήριο από τον δήμο 

από την οποία προκύπτει ότι ο χώρος όπου θα λειτουργήσει το εργαστήριο είναι υποστατικό 

προοριζόμενο για κατάστημα.  

       

   (γ)  οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου όπου 

θα λειτουργήσει το εργαστήριο από τον αιτητή.  

       

   (δ)  βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα 

πυρασφάλειας.  

       

   (ε)  αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στα οικεία μητρώα από όλα τα πρόσωπα που 

εργάζονται στο εργαστήριο ως δερματοστικτοποιοί ή/και διαπερνητές σώματος, ανάλογα με 

την ειδικότητά τους.  

       

   (στ)  κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο εύλογα δυνατόν να απαιτηθεί κατά την κρίση του 

Συμβουλίου.  

       

Προϋποθέσεις 

λειτουργίας 

εργαστηρίου 

δερματοστιξίας ή 

διαπέρνησης 

σώματος.  

 11. Για τη λειτουργία εργαστηρίου δερματοστιξίας ή διαπέρνησης σώματος απαιτείται να  

πληρούνται τα ακόλουθα:  

   

  (α) Να υπάρχει επαρκής χώρος σε αυτά, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής 

και άνετης εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, καθώς και παραμονής των πελατών.  

      

  (β)  Ο χώρος εργασίας του να έχει εμβαδόν τουλάχιστον πέντε τετραγωνικά μέτρα (5 τ.μ.) για κάθε 

θέση εργασίας.  

      

  (γ)  Οι χώροι της κάθε θέσης εργασίας σε αυτό να είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και να χωρίζονται 

μεταξύ τους με διάκενο τουλάχιστον ενός μέτρου (1 μ.).  
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  (δ)  Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι, οι πόρτες, τα έπιπλα, τα παράθυρα, τα διαχωριστικά και τα πατώματά 

του να διατηρούνται καθαρά.  

      

  (ε)  Σε περίπτωση που η θέση εργασίας βρίσκεται σε επαφή με τον τοίχο, οι επιφάνειες του τοίχου 

να είναι λείες ή αδιαπότιστες και να έχουν ύψος τουλάχιστον δύο μέτρα (2 μ.).  

      

  (στ)  Πλησίον του χώρου εργασίας να υπάρχει νιπτήρας, ο οποίος λειτουργεί με ποδομοχλό ή μάτι 

και ειδικός κάδος απόρριψης των βελόνων και των εξαρτημάτων, που φέρει σήμανση για το 

περιεχόμενό του και σε αυτό να απορρίπτονται οι χρησιμοποιημένες βελόνες και τα εξαρτήματα.  

      

  (ζ)  Ο χώρος αναμονής πελατών να διαχωρίζεται από το χώρο εργασίας με τοίχο, το εμβαδόν του 

να είναι τουλάχιστον δέκα τετραγωνικά μέτρα (10 τ.μ.) και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 

την αναμονή των πελατών και των συνοδών τους.  

      

  (η)  Η εμπορία ή η διάθεση λιανικώς σε αυτό οποιωνδήποτε προϊόντων ή υλικών δεν επιτρέπεται.  

      

  (θ)  Ο χώρος του αποχωρητηρίου να είναι επιπρόσθετος των πιο πάνω αναφερόμενων ελάχιστων 

χώρων και η πρόσβαση των πελατών σε αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται διά μέσου του χώρου 

εργασίας.  

       

   (ι)  Η είσοδος κατοικιδίων ζώων σε αυτό απαγορεύεται.  

     

Εξοπλισμός 

εργαστηρίου    

12. Το εργαστήριο δερματοστιξίας διαθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:  

δερματοστιξίας.  

   (α)  Δερματοστίκτη, η κατασκευή του οποίου είναι τέτοια, ώστε να επιτυγχάνονται σχεδόν 

ανεπαίσθητες, πολλαπλές, επιδερμικές διεισδύσεις ανά δευτερόλεπτο, χωρίς να 

προσβάλλεται το χόριο και υποδόριο στρώμα του ανθρώπινου δέρματος∙  

       

   (β)  λαβές δερματοστίκτη, οι οποίες-  

         

      (i)  είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. και  

  

     (ii) απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση στη συσκευή υπερήχων και κατόπιν 

αποστειρώνονται στον κλίβανο∙  

         

   (γ)  μπάρες βελόνων, οι οποίες καθαρίζονται στη συσκευή υπερήχων και αποστειρώνονται 

στον κλίβανο.  

       

   (δ)  βελόνες μίας χρήσης.  

       

   (ε)  τροφοδοτικό ρεύματος, το οποίο παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στο δερματοστίκτη, μέσω 

καλωδίου καλυμμένου με υλικό μίας χρήσης που δεν έρχεται σε επαφή με τον πελάτη∙  

       

   (στ)  πετάλι και καλώδιο δερματοστίκτη, μέσω των οποίων τροφοδοτείται ο δερματοστίκτης με 

ηλεκτρικό ρεύμα και τα οποία δεν θα έρχονται σε επαφή με τον πελάτη.  

       

   (ζ)  συσκευή καθαρισμού υπερήχων, στην οποία απολυμαίνονται οι εμβαπτιζόμενες σε 

ενδεδειγμένο ειδικό χημικό υγρό υπερήχων καινούργιες βελόνες από τα υπολείμματα της 

διαδικασίας κολλήσεως και οι χρησιμοποιημένες λαβές και μπάρες από τα υπολείμματα 

χρωμάτων. τα προς απολύμανση υλικά/εργαλεία απαιτείται να παραμένουν στην εν 

λειτουργία συσκευή στους εξήντα βαθμούς Κελσίου (60°C) για περισσότερο από τριάντα 

(30) λεπτά της ώρας και κατόπιν τα απολυμανθέντα υλικά/εργαλεία τοποθετούνται κάτω από 

τρεχούμενο νερό για να απομακρύνονται τα υπολείμματα του χημικού υγρού∙  
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   (η)  αποστειρωτή (κλίβανο), ο οποίος μπορεί να είναι-  

         

     (i) ξηρού τύπου, όπου τα προς αποστείρωση εργαλεία παραμένουν στον ενεργοποιημένο 

για εκατόν είκοσι (120) λεπτά της ώρας αποστειρωτή στους εκατόν ογδόντα βαθμούς 

Κελσίου (180°C).  

  

 

     (ii) υγρού τύπου, όπου τα προς αποστείρωση εργαλεία προεσωκλείονται σε ειδικά 
φακελάκια μίας χρήσης και κατόπιν τοποθετούνται εντός του κλιβάνου, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές χρήσης του, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αποστείρωση.  

  

     (iii) άλλου τύπου από τους αναφερόμενους στις υποπαραγράφους (i) και (ii), ώστε με τη 

χρήση τους, σύμφωνα με τις τεχνικές τους προδιαγραφές, να επιτυγχάνεται πλήρης 

αποστείρωση∙  

       

   (θ)  πάγκο εργασίας, στον οποίο τοποθετείται ειδικό φύλλο μίας χρήσης, το οποίο από την όψη 

της επαφής του με τον πάγκο εργασίας είναι πλαστικό και από την άλλη όψη χάρτινο και 

πάνω στο οποίο τοποθετούνται τα υλικά και τα εργαλεία κατά την εκτέλεση της 

δερματοστιξιάς.  

       

   (ι)  ψεκαστήρα αποστειρωμένου νερού, στον οποίο τοποθετείται αντιβακτηριακό υγρό για να 

ψεκάζεται όποτε απαιτείται η επιφάνεια του σώματος στην οποία πραγματοποιείται η 

δερματοστιξία.  

       

   (ια)  απολυμαντικό υγρό, το οποίο χρησιμοποιείται για την απολύμανση των επιφανειών 

εργασίας.  

       

   (ιβ)  ανοξείδωτο κάδο απορριμμάτων, ο οποίος έχει πάντοτε σακούλα, για την απόρριψη χαρτιών 

και άλλων υλικών μίας χρήσης, εκτός από τις χρησιμοποιούμενες βελόνες μίας χρήσης, οι 

οποίες απορρίπτονται στο ειδικό δοχείο απόρριψης βελόνων∙  

       

   (ιγ)  δοχείο απόρριψης βελόνων, το οποίο φέρει σήμανση για το περιεχόμενό του και σε αυτό 

απορρίπτονται οι χρησιμοποιημένες βελόνες.  

       

   (ιδ)  καλάι ανοξείδωτο, το οποίο χρησιμοποιείται στη διαδικασία συγκόλλησης των βελόνων.  

       

   (ιε)  μεγεθυντικό φακό, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παρατήρηση της διαδικασίας κόλλησης 

και του ευθύγραμμου αποτελέσματός της·  

       

   (ιστ)  πλαστικά μελανοδοχεία μίας χρήσης, στα οποία  τοποθετείται η απαραίτητη ποσότητα 

χρώματος, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ένα σχέδιο δερματοστιξίας που διενεργείται 

σε πρόσωπο.  

       

   (ιζ)  ξύλινες σπάτουλες μίας χρήσης για την επάλειψη βαζελίνης στο δέρμα πριν από τη 

δημιουργία του σχεδίου και καταπραϋντικής καλλυντικής αλοιφής μετά τη δημιουργία του 

σχεδίου.  

       

   (ιη)  ξυραφάκια μίας χρήσης.  

       

   (ιθ)  στάμπες μίας χρήσης.  
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   (κ)  καταπραϋντική καλλυντική αλοιφή, η οποία τοποθετείται πάντοτε με σπάτουλα μίας χρήσης .  

και  

       

   (κα)  γάντια μίας χρήσης, τα οποία αλλάζονται κάθε φορά που έρχονται σε επαφή με μη 

αποστειρωμένα υλικά.  

       

Χημικά   13.-(1) Όλα τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο δερματοστιξίας απαιτείται  

προϊόντα   να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Χημικών Ουσιών Νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδοθέντων Κανονισμών.  που 

χρησιμοποιούνται 

στο εργαστήριο 

δερματοστιξίας.  

78(Ι) του 2010.  

  (2) Τα χρώματα και οι βαφές που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια δερματοστιξίας απαιτείται-  

    

  (α) να έχουν τέτοια ποιότητα που συνάδει με τις απαιτήσεις επίσημων προδιαγραφών για τα 

προϊόντα αυτά. και   

      

   (β)  να έχουν τέτοια σύνθεση, ώστε μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της δημόσιας υγείας.  

    

   (3) Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο δερματοστιξίας φυλάσσονται σε καθαρό χώρο 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του προϊόντος, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος 

οποιασδήποτε μόλυνσης ή/και άλλης επιβλαβούς επίπτωσης στην υγεία.  

    

 

     (4) Όλα τα υλικά που εφαρμόζονται στο ανθρώπινο δέρμα  φυλάσσονται σε δοχεία μίας χρήσης.  

     

    (5) Μετά τη δερματοστιξία, το μελανοδοχείο και το τυχόν υπολειπόμενο μελάνι απορρίπτεται στον κάδο 

απορριμμάτων.   

     

    (6)(α) Ο ιδιοκτήτης εγκεκριμένου εργαστηρίου δερματοστιξίας ή/και ο εγγεγραμμένος 

δερματοστικτοποιός που παρέχει υπηρεσίες σε αυτό αποδεικνύει την καταλληλότητα των χημικών 

προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στους εντεταλμένους επιθεωρητές.  

     

    (β) Οι εντεταλμένοι επιθεωρητές δύνανται να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε σχέση με την 

καταλληλότητα των χημικών προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.  

      

Εξοπλισμός 

εργαστηρίου  

διαπέρνησης 

σώματος.  

  14. Εργαστήριο διαπέρνησης σώματος έχει τον ακόλουθο εξοπλισμό:  

    (α)  Γάντια μίας χρήσης.  

        

    (β)  αποστειρωμένο χαρτί μίας χρήσης στον πάγκο εργασίας.  

        

    (γ)  προαποστειρωμένη λαβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι ή προαποστειρωμένη μίας χρήσης 

λαβίδα από πλαστικό.  

        

    (δ)  προαποστειρωμένη βελόνα ή  προαποστειρωμένη μίας χρήσης κάνουλα.  
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    (ε)  προαποστειρωμένο κόσμημα.  

        

    (στ)  αποστειρωμένο τσιρότο ή γάζα μίας χρήσης.  

        

    (ζ)  βαμβάκι μίας χρήσης.  

        

    (η)  οινόπνευμα ή προαποστειρωμένο χαρτί εμποτισμένο με οινόπνευμα για καθαρισμό της 

περιοχής διαπέρνησης.  

        

    (θ)  χειρουργικό δείκτη δέρματος μίας χρήσης.  

        

    (ι)  διαπεραστικό πυροβόλο όπλο διαπέρνησης, του οποίου η μπροστινή υποδοχή για το 

κόσμημα, η οποία έρχεται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα είναι προαποστειρωμένη και 

μίας χρήσης, όπως  προαποστειρομένες βελόνες.  

        

    (ια)  γάντια μίας χρήσης, τα οποία αλλάζονται κάθε φορά που έρχονται σε επαφή με μη 

αποστειρωμένα υλικά.  

        

    (ιβ)  προστατευτικές χειρουργικές ποδιές μίας χρήσης.  

        

    (ιγ)  προστατευτικά χειρουργικά μανίκια μίας χρήσης. και  

        

    (ιδ)  χειρουργικές μάσκες προσώπου μίας χρήσης.  

        

     ΜΕΡΟΣ ΙV  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ  

       

Εντεταλμένοι 

επιθεωρητές.  

  15.-(1) Για σκοπούς διασφάλισης του ελέγχου των εργαστηρίων δερματοστιξίας και διαπέρνησης  

σώματος, καθώς και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδοθέντων Κανονισμών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας εξουσιοδοτεί λειτουργούς του 

Υπουργείου Υγείας ως εντεταλμένους επιθεωρητές:  

     

    Νοείται ότι, λειτουργός, ο οποίος έχει διοριστεί ως μέλος του Συμβουλίου, δεν δύναται να οριστεί 

ταυτόχρονα ως εντεταλμένος επιθεωρητής.  

     

     (2) Καθήκον κάθε εντεταλμένου επιθεωρητή είναι να-   

     

   (α) υποβάλλει εισηγήσεις και εκθέσεις στο Συμβούλιο και να το συμβουλεύει για θέματα 

χορήγησης, διαφοροποίησης, ακύρωσης, ανάκλησης ή αναστολής αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας εργαστηρίων δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος.  

       

   (β)  επισκέπτεται χώρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαστήρια δερματιστιξίας ή/και διαπέρνησης σώματος, για να ελεγχθεί 

και να  
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 διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά και τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά έχουν 

τις απαιτούμενες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων Κανονισμών άδειες.  

      

  (γ) επισκέπτεται και να ασκεί ετήσιους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε εγκεκριμένα 

εργαστήρια, για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή 

τηρούν τους διάφορους όρους της άδειας αυτών.  

      

  (δ) αναφέρει στο Συμβούλιο κάθε περίπτωση όπου οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 

Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών δεν έχει τηρηθεί ή δεν τηρείται 

και να το συμβουλεύει για τα μέτρα που απαιτείται να ληφθούν, κατά περίπτωση.  

      

Εξουσία 

εισόδου  και 

επιθεώρηση.  

16.-(1) Ο επιθεωρητής δύναται, κατά πάντα εύλογο χρόνο και αφού επιδείξει το αποδεικτικό της 

ιδιότητάς του, να ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες:  

   (α) Να εισέρχεται, για σκοπούς διαπίστωσης της διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος δυνάμει 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο, εκτός από 

κατοικία, για τον οποίο έχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείται ή προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαστήριο δερματοστιξίας ή/και διαπέρνησης σώματος κατά παράβαση 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανο-νισμών.  

      

   (β) Να εισέρχεται σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο εργαστήριο δερματοστιξίας ή/και διαπέρνησης 

σωμάτος με σκοπό την άσκηση ετήσιου ή έκτακτου ελέγχου ή επιθεώρησης, για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι όροι της άδειάς του και οι διατάξεις του παρόντος 

Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.  

      

   (γ) Να απαιτεί τη διενέργεια οποιουδήποτε επί τόπου δοκιμαστικού ελέγχου της λειτουργίας 

οποιουδήποτε εξοπλισμού απαιτείται να υπάρχει ή να διατίθεται στο εργαστήριο 

δερματοστιξίας ή/και διαπέρνησης σωμάτος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 

των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή των όρων άδειας λειτουργίας αυτού και σε 

περίπτωση που διαπιστώνεται βλάβη ή κακή λειτουργία τους να απαιτεί την άμεση 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή τους.  

      

   (2)(α) Εάν τούτο κριθεί αναγκαίο, ο επιθεωρητής ο οποίος εισέρχεται σε υποστατικό ή σε άλλο  

χώρο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), συνοδεύεται από άλλους λειτουργούς, ήτοι δημόσιους 

υπαλλήλους ή/και λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και από πρόσωπα με εξειδικευμένες 

γνώσεις, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται προς τούτο από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας.  

      

  (β) Ο επιθεωρητής κατά την άσκηση των εξουσιών του και στο πλαίσιο των διενεργούμενων από 

αυτόν ελέγχων μπορεί να φέρει  τέτοιο εξοπλισμό όπως αυτός κρίνει αναγκαίο.  

      

  (γ) Σε περίπτωση που ο επιθεωρητής εύλογα πιστεύει ότι στον χώρο αυτό έχει διαπραχθεί 

οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να κατάσχει και να 

συλλέξει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που εύλογα πιστεύει ότι θα απαιτηθούν για σκοπούς άσκησης 

ποινικής δίωξης για το αδίκημα αυτό.  

    

   (3) Ο δερματοστικτοποιός ή/και διαπερνητής σώματος ή/και  οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο κατά τη 

δεδομένη στιγμή πρόσωπο, στο οποίο διεξάγεται έλεγχος και επιθεώρηση, δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου, μεριμνά, ώστε να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στον επιθεωρητή για την 

ταχεία και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της επιθεώρησης.  

    

Υποχρέωση  

τήρησης 

εχεμύθειας.  

17. Κάθε εντεταλμένος επιθεωρητής που λαμβάνει γνώση, ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση 

των υπηρεσιακών του καθηκόντων, οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου, έχει υποχρέωση να τηρεί 

εχεμύθεια και οφείλει να μην κοινοποιεί και/ή δημοσιοποιεί αυτές, εκτός κατά την έκταση και όπου 

επιβάλλεται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων Κανονισμών ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας.  

    

  ΜΕΡΟΣ V  

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΟΠΟΙΩΝ, ΣΤΟ   

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΕΡΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ   
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Αίτηση 

εγγραφής  στο 

Μητρώο 

Εγγεγραμμένων  

Δερματο- 

18.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων 

Δερματοστικτοποιών ή/και στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Διαπερνητών Σώματος, υποβάλλει αίτηση στο 

Συμβούλιο συνοδευόμενη από τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και καταβάλλει το καθορισμένο τέλος 

εγγραφής.  

 

στικτοποιών και   στο 

Μητρώο 

Εγγεγραμμένων 

Διαπερνητών 

Σώματος.  

  (2) Αναφορικά με το χρόνο εξέτασης της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) αίτησης και το δικαίωμα  άσκησης ιεραρχικής 

προσφυγής εναντίον σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι 183(Ι) του 2017. διατάξεις του περί 

Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας (Άσκηση Ιεραρχικής  

  Προσφυγής) Νόμου.  

     

    (3) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την 

επιδίδει στον ενδιαφερόμενο.  

     

    (4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται είτε να 

ασκήσει τη δυνάμει του εδαφίου (2) ιεραρχική προσφυγή είτε να προσφύγει απευθείας στο Διοικητικό 

Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του Συμβουλίου.  

     

    (5) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο απορρίψει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, το τέλος που 

καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης.  

     

    (6) Ο Έφορος εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και εγγράφει στο αντίστοιχο Μητρώο κάθε αιτητή, 

ο οποίος ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 19 και, με την 

καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής, εκδίδει σε αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με 

τον τύπο που καθορίζεται από το Συμβούλιο:  

     

     Νοείται ότι, το πιστοποιητικό εγγραφής αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη του περιεχομένου του.  

     

Προσόντα  

εγγραφής   

 19.-(1) Πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών ή/και  

στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Διαπερνητών Σώματος με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, 

εφόσον ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-  στα Μητρώα.  

       

    (α)  είναι-  

          

       (i)  πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους∙ ή  

  

      (ii) σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους που έχει τη συνήθη διαμονή 

του στη Δημοκρατία.  

          

    (β)  κατέχει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο και εκδίδεται από το 

Υπουργείο Υγείας μετά την υποβολή του σε εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα, όπως έκθεση 

εμβολιασμού ηπατίτιδας Β ή ηπατίτιδας Γ ή εξεταστικά αποτελέσματα αντισωμάτων 

ηπατίτιδας Β ή δήλωση της αντένδειξης στο εμβόλιο ηπατίτιδας, HIV, μεταδοτικές και άλλες 

ασθένειες  και  ακτινογραφία θώρακος:  
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       Νοείται ότι, η ακτινογραφία θώρακος δεν απαιτείται για σκοπούς ανανέωσης του 

πιστοποιητικού υγείας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο ή/και ο λειτουργός του 

Υπουργείου Υγείας που χορηγεί το πιστοποιητικό το κρίνει σκόπιμο για λόγους δημόσιας 

υγείας.  

        

    (γ)  έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του∙  

        

   

  

 (δ)  δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας και 

κατέχει σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του περί 

της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, το οποίο βεβαιώνει ότι το εν 

λόγω πρόσωπο δεν περιλαμβάνεται στο προβλεπόμενο αρχείο καταδικασθέντων για 

αδικήματα που προβλέπονται στον εν λόγω Νόμο.  

91 του 2014 

105(Ι) του 2014.  

       

   (ε)  κατέχει δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή άλλο ισότιμο προσόν εκπαίδευσης στη δερματοστιξία ή/και 

στη διαπέρνηση σώματος χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) ωρών από φορέα 

που έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού και βεβαίωση πρακτικής άσκησης δύο (2) ετών σε εγγεγραμμένο 

δερματοστικτοποιό ή διαπερνητή σώματος, ανάλογα με την περίπτωση, ο οποίος ασκεί το 

επάγγελμα αυτό για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια:  

         

      Νοείται ότι, εάν το δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο ισότιμο προσόν   προέρχεται από χώρα 

από τις αρμόδιες αρχές της οποίας θεωρείται αναγνωρισμένο, δεν απαιτείται να έχει εκδοθεί  

 

 από φορέα που έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  

      

   (στ)  κατέχει πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών.   

      

   (ζ)  κατέχει πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ακόλουθη θεματολογία:  

        

  
  

(i)  Aποτροπή ασθενειών και μεταδιδόμενων παθογόνων μέσω του αίματος.  

    

 (ii)  απολυμάνσεις/αποστειρώσεις.  

    

 (iii)  έλεγχος παράλληλης μόλυνσης.  

    

 (iv)  παθογόνοι οργανισμoί και έλεγχος μόλυνσης.  

    

 (v)  οργάνωση εργαστηρίου.  

    

   (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίσει με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, μετά από σύσταση του Συμβουλίου, τους φορείς που παρέχουν τα αποδεικτικά στοιχεία 

που ορίζονται στις παραγράφους (στ) και (ζ) του εδαφίου (1).  

    

  

31(Ι) του 2008 

34(Ι) του 2017.  

 (3) Για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) Μητρώα, οι διατάξεις 

του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.  

    

   (4) Πιστοποιητικά ή έγγραφα που προσκομίζονται από ευρωπαίους πολίτες δυνάμει των διατάξεων 

των παραγράφων  (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) απαιτείται να έχουν εκδοθεί από το κράτος 

προέλευσης, το μέγιστο τρεις (3) μήνες από την ημέρα υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στα 

αναφερόμενα στο εδάφιο (1) Μητρώα.  

    

Εγγραφή στο  

Μητρώο   

Ασκουμένων.  

20.-(1) Πρόσωπo, τo οποίο είναι ασκούμενο σε εγκεκριμένο εργαστήριο εγγεγραμμένου 

δερματοστικτοποιού ή διαπερνητή σώματος, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει της παραγράφου 

(ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, oφείλει εντός τριάvτα (30) ημερών από την έναρξη της άσκησής 

του στο εργαστήριο αυτό vα εγγραφεί ως ασκoύμεvoς σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόντος 

άρθρου:  
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   Νoείται ότι, εάν o ασκoύμεvoς δεv υπoβάλει αίτηση εγγραφής εvτός τριάvτα ημερώv από τηv έvαρξη 

της άσκησής του, η περίoδoς άσκησης θεωρείται ότι άρχισε τριάvτα (30) ημέρες πριv από τηv 

υπoβoλή αίτησης εγγραφής δυvάμει των διατάξεων τoυ άρθρoυ αυτoύ και η ημερoμηvία αυτή 

καταχωρίζεται στo Μητρώo Ασκoυμέvωv ως ημερoμηvία έvαρξης της άσκησης.  

    

    (2) Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ασκoυμέvωv υπoβάλλεται από τov εvδιαφερόμεvo στo  

Συμβούλιο και σε αυτήν αναφέρεται το όνομα του εγκεκριμένου εργαστηρίου στο οποίο αυτός ασκεί 

το επάγγελμα,  η ημερoμηvία έvαρξης της άσκησης και συνοδεύεται από κατάλληλα αποδεικτικά ότι 

πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους (β), (δ), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) 

του άρθρου 19 και αντίγραφο του πιστοποιητικού ή άλλου ισότιμου προσόντος εκπαίδευσης στη 

δερματοστιξία ή/και διαπέρνηση σώματος χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) ωρών.   

    

   (3) Η ημερoμηvία έvαρξης της άσκησης κάθε ασκoυμέvoυ απoδεικvύεται με τηv πρoσαγωγή στo 

Συμβoύλιo εγγράφoυ τo οποίο είvαι υπογεγραμμέvo από τoν εγγεγραμμένο δερματοστικτοποιό ή 

διαπερνητή σώματος, ανάλογα με την περίπτωση, o οποίος έχει την εποπτεία του ασκουμένου και 

ασκεί τo επάγγελμα για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σε εγκεκριμένο εργαστήριο.  

    

    (4) Οι εργασίες τις οποίες ασκεί κάθε ασκούμενος καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου.  

    

   (5) Κατόπιν αίτησης ασκoυμέvoυ τoυ oπoίoυ τo όvoμα έχει περιληφθεί στο Μητρώo Ασκoυμέvωv, o 

Έφορος εκδίδει σε αυτόv Πιστoπoιητικό Εγγραφής Ασκoυμέvoυ, κατά τov εκάστoτε καθoριζόμεvo από 

το Συμβούλιο τύπo.  

    

  

   (6) Οι πειθαρχικές διατάξεις των άρθρων 27 έως 31 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε 

κάθε πρόσωπo το οποίο είvαι εγγεγραμμέvo στο Μητρώο Ασκουμένων δυvάμει των διατάξεων τoυ 

παρόντος άρθρoυ.  

    

    
 ΜΕΡΟΣ VΙ  

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΝΗΤΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

    

Άσκηση 

επαγγέλματος.  

21.-(1) Εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός ή διαπερνητής  σώματος ασκεί το επάγγελμά του 

ύστερα από την εξασφάλιση ετήσιας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στον καθορισμένο από το 

Συμβούλιο τύπο, καταβάλλοντας σε αυτό την καθορισμένη συνδρομή.   

    

   (2) Εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός ή διαπερνητής σώματος, ο οποίος ασκεί το επάγγελμά του 

χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας σε ισχύ κατά το χρόνο άσκησης του επαγγέλματός του, 

διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, ενώ, ανεξαρτήτως της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, για την ανανέωση της 

άδειάς του καταβάλλει στο διπλάσιο τα τέλη εγγραφής.  

    

  (3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ετήσια άδεια λήγει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου κάθε 

έτους:  

    

    Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να παρατείνει την εγγραφή μέχρι ένα (1)  μήνα μετά από την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους.  

    

Άσκηση του 

επαγγέλματος 

της 

δερματοστιξίας 

και της 

διαπέρνησης 

σώματος μετά  

από ειδική άδεια 

του  

Συμβουλίου.  

22. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο δύναται, μετά από άδεια του 

Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επιτρέψει σε δερματοστικτοποιό ή 

διαπερνητή σώματος, πολίτη τρίτης χώρας, που επισκέπτεται τη Δημοκρατία, την παροχή υπηρεσιών 

με την ιδιότητά του ως δερματοστικτοποιός ή διαπερνητής σώματος, για τέτοια περίοδο και με τέτοιους 

όρους, που το ίδιο εύλογα επιβάλλει.   
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Προσωρινή  

παροχή  

υπηρεσιών από 

πολίτες κρατών 

μελών.  

23.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πολίτης κράτους μέλους, ο 

οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του δερματοστικτοποιού ή διαπερνητή σώματος 

σε άλλο κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να παρέχει προσωρινά στη Δημοκρατία 

υπηρεσίες δερματοστικτοποιού ή διαπερνητή.  

    

  (2) Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος οφείλει 

να προσκομίσει στο Συμβούλιο στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του, που 

αποδεικνύουν ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του δερματοστικτοποιού ή του 

διαπερνητή σώματος στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και 

προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά τον χρόνο προσκόμισης των αποδεικτικών 

στοιχείων.   

    

  (3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι δερματοστικτοποιοί και οι διαπερνητές 

σώματος που παρέχουν προσωρινά υπηρεσίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.   

    

  

  

 

Υποχρεώσεις  

εγγεγραμμένου 

δερματοστικτοποιού 

και εγγεγραμμένου 

διαπερνητή 

σώματος.  

  24.-(1) Εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός και διαπερνητής σώματος-  

     

   (α) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προς διασφάλιση της άριστης υγιεινής των χώρων και των 

εργαλείων που χρησιμοποιεί για την αποτροπή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών 

στους πελάτες του.  

      

  

  

  

 (β) συμβάλλεται με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, στην οποία 

παραδίδει όλα τα απόβλητα που μπορούν να θεωρηθούν μολυσματικά, 

συμπεριλαμβανομένων των βελόνων μίας χρήσης.  

      

   (γ) χρησιμοποιεί μόνο βελόνες και εξαρτήματα μίας χρήσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

εξοπλισμός απολύμανσης.  

      

  

 

Επίσημη   

Εφημερίδα της   

 (δ) χρησιμοποιεί στο εργαστήριό του μόνο αναλώσιμα υλικά που έχουν τη σήμανση «ce», η 

οποία έχει την έννοια που της αποδίδεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό 

των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των 

προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.  

Ε.Ε.: L 218, 
13.8.2008,   

σ.30.   

   (ε) πλένει τα χέρια του μέχρι τους αγκώνες με αντισηπτικό σαπούνι, πριν από την έναρξη της 

εργασίας του.  

       

   (στ) αλλάζει τα γάντια του κάθε φορά που έρχονται σε επαφή με μη αποστειρωμένα υλικά και 

υλικά μίας χρήσης.  

      

   (ζ) δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές σε σχέση με την υγεία του σώματος ή/και οποιαδήποτε άλλη 

ιατρική γνωμάτευση.   

      

   (η) δεν διενεργεί ιατρικές πράξεις κατόπιν υπόδειξης, καθοδήγησης ή σε συνεργασία με ιατρό 

οποιασδήποτε ειδικότητας.  και  

      

   (θ) απαγορεύεται να είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή άλλων ουσιών όταν εκτελεί τη 

δερματοστιξία ή τη διαπέρνηση σώματος.  

      

    (2) Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση δερματοστιξίας από εγγεγραμμένο δερμα- 

τοστικτοποιό.  
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Τήρηση  αρχείων.  25.-(1) Κάθε εγγεραμμένος δερματοστικτοποιός και διαπερνητής σώματος τηρεί τα ακόλουθα:  

  

  

   (α)  Αρχείο με όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών.  

      

  (β) αρχείο με τα ακόλουθα στοιχεία πελατών στους οποίους διενήργησε δερματοστιξία ή/και 

διαπέρνηση σώματος για περίοδο τριών (3) ετών:  

        

    (i)  Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία που διενεργήθηκε η δερματοστιξία ή η 

διαπέρνηση σώματος,  

  

    (ii)  απόδειξη ηλικίας, σχετικές συγκαταθέσεις γονέων ή κηδεμόνων σε 

περίπτωση ανηλίκων:  

    

        Νοείται ότι, στο εν λόγω αρχείο περιλαμβάνεται το όνομα και η θέση του 

δερματοστικτοποιού ή του διαπερνητή σώματος∙  

      

   (γ)  αρχείο των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με κάθε πρόσωπο.  

    

   (2) Κάθε εγγραμμένος δερματοστικτοποιός και διαπερνητής σώματος τηρεί ξεχωριστό αρχείο των 

πελατών του που είναι ανήλικοι.  

    

Απαγορεύσεις.  26.-(1) Απαγορεύεται-   

    

  (α) η δωρεά αίματος από πρόσωπα που έχουν υποβληθεί σε δερματοστιξία ή διαπέρνηση 

σώματος τους τελευταίους έξι (6) μήνες.  

      

   (β)  η δερματοστιξία σε ανηλίκους κάτω των δεκαέξι (16) ετών.  

      

   (γ)  η οποιαδήποτε διαπέρνηση στο σώμα ανηλίκων κάτω των δεκαέξι (16) ετών:  

      

    Νοείται ότι, επιτρέπεται η διαπέρνηση στο σώμα των πιο πάνω αναφερόμενων προσώπων-  

      

     (α)  στα αυτιά ή/και  

        

     (β)  για θεραπευτικούς σκοπούς.  

    

   (2) Σε άτομα ηλικίας δεκαέξι (16) έως δεκαοκτώ (18) ετών και στους ανήλικους που εμπίπτουν στην 

επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), ο εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός ή/και 

διαπερνητής σώματος παρέχει υπηρεσίες δερματοστιξίας ή/και διαπέρνησης σώματος, αντίστοιχα, 

μόνο-   

      

 

 (α) έπειτα από γραπτή έντυπη ενημέρωση και γραπτή συγκατάθεση του ιδίου του ανηλίκου και των 

γονέων ή κηδεμόνων του αναφορικά με τη διαδικασία δερματοστιξίας ή διαπέρνησης σώματος 

που ακολουθείται. και  

      

   (β)  στην παρουσία των γονέων ή κηδεμόνων του ανηλίκου.  

    

   (3) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) γραπτή έντυπη ενημέρωση είναι 

επικαιροποιημένη σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα, διατυπωμένη σε απλή 

και κατανοητή γλώσσα και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

    

   (α)  Τις διάφορες μεθόδους δερματοστιξίας,  

      

   (β)  τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία των ανηλίκων,  

      

  (γ) τις συνέπειες στη μελλοντική σωματική κατάσταση των ανηλίκων από τυχόν μονιμότητα της 

δερματοστιξίας, και  
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   (δ)  τις μεθόδους με τις οποίες τα αποτελέσματα της δερματοστιξίας μπορούν να ανατραπούν.  

    

    (4) Ο τύπος του εντύπου της συγκατάθεσης και της ενημέρωσης καθορίζεται από το Συμβούλιο.  

    

  ΜΕΡΟΣ VII  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

    

Πειθαρχικό  

Συμβούλιο.  

27.-(1) Συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους 

εγγεγραμμένους δερματοστικτοποιούς και διαπερνητές σώματος.  

    

    (2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:  

      

  (α) Δύο (2) μέλη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τα οποία υποδεικνύονται από το 

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ένας (1) εκ των οποίων διορίζεται ως Πρόεδρος 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου:  

      

    Νοείται ότι, σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου προεδρεύει το άλλο μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. και  

        

  (β) δύο (2) εγγεγραμμένους δερματοστικτοποιούς και έναν (1) εγγεγραμμένο διαπερνητή 

σώματος, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα πέραν των δέκα (10) ετών, οι οποίοι 

εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Παγκύπριου Συλλόγου Εγγεγραμμένων 

Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος.  

      

    (3) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.  

    

   (4) O Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που προεδρεύει και δύο (2) άλλα μέλη 

αποτελούν απαρτία.  

    

   (5) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία και, σε περίπτωση 

ισοψηφίας, ο Πρόεδρός του ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο προεδρεύων αυτού έχει δεύτερη ή νικώσα 

ψήφο.  

    

Πειθαρχική  δίωξη.  28. Εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός ή/και διαπερνητής σώματος υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη 

εάν-  

      

   (α)  καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει   έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,  

      

  (β) κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου επέδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματός του 

διαγωγή επονείδιστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του δερματοστικτοποιού ή του 

διαπερνητή σώματος,  

      

  (γ) παραβεί τις επιβαλλόμενες από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού υποχρεώσεις.   

      

Πειθαρχική  

έρευνα.  

29.-(1) Κάθε καταγγελία εναντίον εγγεγραμμένου δερματοστικτοποιού ή/και διαπερνητή σώματος 

γίνεται στο Συμβούλιο.  

    

 

 (2) Εάν καταγγελθεί στο Συμβούλιο ή εάν το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι εγγεγραμμένος 

δερματοστικτοποιός ή/και διαπερνητής σώματος δυνατόν να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το 

Συμβούλιο διορίζει ένα μέλος αυτού ως ερευνώντα λειτουργό, για να διεξαγάγει έρευνα.  

    

   (3) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο και στο πλαίσιο της έρευνας έχει εξουσία να 

ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβει εγγράφως καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.  

    

   (4) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός ή διαπερνητής σώματος δικαιούται να γνωρίζει 

την εναντίον του υπόθεση και να έχει την ευκαιρία να ακουστεί.  
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   (5) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός  υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο, το 

οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να απαγγελθεί πειθαρχική κατηγορία εναντίον του εγγεγραμμένου 

δερματοστικτοποιού ή/και διαπερνητή σώματος που έχει καταγγελθεί και, σε περίπτωση καταφατικής 

απόφασης, προβαίνει στην απαγγελία της κατηγορίας και παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο.  

    

Πειθαρχική  

διαδικασία.  

30.-(1) Εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας, το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο καλεί ενώπιόν του τον εγγεγραμμένο δερματοστικτοποιό  ή/και διαπερνητή 

σώματος που έχει καταγγελθεί, παραδίδοντάς του το κατηγορητήριο και αντίγραφο των καταθέσεων 

και μαρτυριών, ορίζοντας την ημέρα και ώρα της ακρόασης.  

    

   (2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, 

με τον ίδιο τρόπο όπως διεξάγεται η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά:  

    

   Νοείται ότι, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχτεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και εάν 

αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.  

    

     (3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να-  

    

   (α)  καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους και την προσέλευση του 

καταγγελθέντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται σε συνοπτικές δίκες. και  

      

   (β)  απαιτεί την προσκόμιση κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία.  

      

   (4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αιτιολογημένη και υπογράφεται από τον Πρόεδρό 

του.  

    

Πειθαρχικές   31.-(1) Σε περίπτωση που το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει τον καταγγελθέντα ένοχο πειθαρχικού 

παραπτώματος, δύναται να του επιβάλει μία από τις ακόλουθες ποινές:  ποινές.  

    

   (α)  Προφορική ή έγγραφη επίπληξη.  

      

  (β) καταβολή, υπό τύπον προστίμου, χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ 

(€3.000).  

      

  (γ) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του δερματοστικτοποιού ή διαπερνητή 

σώματος για χρονική περίοδο την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο  κρίνει πρέπουσα, αλλά 

που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, με ταυτόχρονη παράδοση του πιστοποιητικού εγγραφής 

του.  

      

  (δ) διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών και 

Διαπερνητών Σώματος, με ταυτόχρονη παράδοση του πιστοποιητικού εγγραφής του και 

στέρηση της δυνατότητας επανεγγραφής.  

    

   (2) Κάθε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), 

κατατίθεται στο Ταμείο του Συμβουλίου.  

    

  ΜΕΡΟΣ VIIΙ  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ  

    

Παγκύπριος  

Σύλλογος  

32. Ιδρύεται Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών 

Σώματος, μέλη του οποίου είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι δερματοστικτοποιοί και διαπερνητές σώματος  

Εγγεγραμμένων  που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των δερματοστικτοποιών και διαπερνητών 

Δερματο- σώματος που βρίσκονται στη Δημοκρατία για παροχή υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 

στικτοποιών και 22 και 23.   

 

Διαπερνητών   

Σώματος.   
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Γενική  

συνέλευση.  

33.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και μετέπειτα, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 

Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση 

όλων των εγγεγραμμένων μελών που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία σε χρόνο και τόπο που 

καθορίζονται από αυτούς.  

    

  (2) Για τους σκοπούς της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου 

(1), αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραστούν σ’ αυτήν και να ψηφίσουν, το 

αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης, 

πρόσκληση η οποία αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης:  

    

   Νοείται ότι, αντί της αποστολής προσκλήσεως που αναφέρεται πιο πάνω, δύναται να γίνει δημοσίευση 

σε δυο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.  

    

   (3) Κατά την τακτική γενική συνέλευση εκλέγεται το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου διά βοής ή με 

ανοικτή ψηφοφορία, στην αρχή της  συνεδρίασης από τα  μέλη του Συλλόγου.   

    

   (4) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ή,  σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

ή κενώσεως της θέσης του προέδρου, μέλος το οποίο ορίζεται από τη γενική συνέλευση, προεδρεύει 

της συνέλευσης:  

    

   Νοείται ότι, κατά την πρώτη συνεδρία της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου, προεδρεύει ο Γενικός 

Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

    

   (5) Η παρουσία του τριάντα τοις εκατόν (30%) του συνόλου των μελών που είναι εγγεγραμμένα στο 

Σύλλογο και έχουν πληρωμένες τις συνδρομές τους, αποτελεί απαρτία.  

    

   (6) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των 

παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνέλευσης έχει 

δεύτερη ή νικώσα ψήφο.  

     

   (7) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει μεταξύ άλλων στην εκλογή-  

      

   (α)  πέντε (5) εγγεγραμμένων δερματοστικτοποιών και δύο (2) εγγεγραμμένων διαπερ-νητών 

σώματος, που θα απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου,  

       

   (β)  δύο (2) εγγεγραμμένων δερματοστικτοποιών και ενός (1) εγγεγραμμένου διαπερνητή 

σώματος, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συμβούλιο:  

       

      Νοείται ότι, σε περίπτωση που κενούται με οποιονδήποτε τρόπο θέση μέλους στο 

Συμβούλιο το οποίο έχει εκλεγεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου, το διοικητικό 

συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς τον Υπουργό για διορισμό στη θέση αυτή τον 

επιλαχόντα κατά την πιο πάνω εκλογή ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, 

άλλο εγγεγραμμένο δερματοστικτοποιό ή διαπερνητή σώματος της ίδιας ειδικότητας με 

το μέλος της κενωθείσας θέσης, το οποίο θα κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας 

του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε, και  

       

   (γ)  δύο (2) εγγεγραμμένων δερματοστικτοποιών και ενός (1) εγγεγραμμένου διαπερνητή 

σώματος που ασκεί το επάγγελμα πέραν των δέκα (10) ετών, οι οποίοι εκλέγονται από 

τη γενική συνέλευση του Συλλόγου για να τον εκπροσωπούν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο:  

       

      Νοείται ότι, κανένα από τα πρόσωπα τα οποία εκλέγονται με βάση το παρόν εδάφιο δεν 

μπορεί να μετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερα του ενός σώματα, όπως αυτά 

αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ).  

       

Διοικητικό  

συμβούλιο   

 34.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.  
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του Συλλόγου.  

     

    (2) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον  

Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου.  

    

    (3) Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.  

    

 

 (4) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 

παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει 

δεύτερη ή νικώσα ψήφο.  

    

   (5)(α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου οποτεδήποτε 

κρίνει τούτο σκόπιμο και υποχρεωτικά έπειτα από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, 

στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης.  

    

   (β) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και, σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος αυτού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος ενώ, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 

του Αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύει.  

    

   (6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τις αρμοδιότητες των 

μελών του, τη λειτουργία του και τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθείται στις συνεδριάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου και στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου.  

    

Έκτακτη γενική 
συνέλευση του  

Συλλόγου.  

35.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου 

όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά έπειτα από έγγραφη αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των μελών 

που είναι εγγεγραμμένα στον Σύλλογο και έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους.  

    

   (2) Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το εδάφιο (1), δεν συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση, τριάντα 

από τα μέλη του Συλλόγου που υπέβαλαν την αίτηση δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική 

συνέλευση.  

    

   (3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση εκθέτει το σκοπό της έκτακτης γενικής συνέλευσης και 

υπογράφεται από αυτούς που την υπέβαλαν.  

    

   (4) Οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), και (4) του άρθρου 33 εφαρμόζονται, τηρουμένων των 

αναλογιών, για κάθε γενική συνέλευση, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου.  

    

   (5) Εάν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη δεν σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση 

διαλύεται.  

    

Συνδρομή στο 

Σύλλογο.  

  

36.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στα εγγεγραμμένα μέλη ετήσια 

συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου.  

   (2) Συνδρομή, πληρωτέα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται να διεκδικηθεί με αγωγή και 

να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.  

    

   (3) Εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου δεν δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του 

Συλλόγου ή να είναι υποψήφιο για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο, εκτός εάν καταβάλει 

προηγουμένως τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου πληρωτέα συνδρομή.  

    

Εξουσίες    

διοικητικού 

συμβουλίου του 

Συλλόγου  

37.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται του 

επαγγέλματος του εγγεγραμμένου δερματοστικτοποιού και διαπερνητή σώματος και προβαίνει σε 

τέτοιες ενέργειες, τις οποίες θεωρεί σκόπιμες.  

  (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου έχει 

τις ακόλουθες εξουσίες:  

      

  (α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος των επαγγελμάτων του δερματοστικτοποιού και διαπερνητή 

σώματος∙  
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   (β)  καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του∙  

      

  (γ)  μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της δερματοστιξίας και διαπέρνησης 

σώματος στη Δημοκρατία∙  

      

  (δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με την 

ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με τα επαγγέλματα του δερματοστικτοποιού και διαπερνητή 

σώματος∙   

      

  (ε)   διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου. Και  

  

   (στ)  εκδίδει ταυτότητα μέλους του Συλλόγου.  

      

 

    

ΜΕΡΟΣ ΙΧ  

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

    

Δόλιες ή  

εσφαλμένες 

καταχωρίσεις  

38.-(1) Κάθε καταχώριση στα Μητρώα, η οποία κατά την κρίση του Συμβουλίου αποδεικνύεται ότι 

έγινε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις, διαγράφεται και κάθε καταχώριση που αποδεικνύεται 

εσφαλμένη, διορθώνεται.  

    

  (2) Οι λόγοι κάθε διαγραφής ή διόρθωσης σημειώνονται στα Μητρώα και υπογράφονται από τον 

πρόεδρο του Συμβουλίου.  

    

Αδικήματα  και 

ποινές.  

39.-(1) Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, δεν δύναται οποιοδήποτε πρόσωπο να-  

    

  (α) ασκεί το επάγγελμα του δερματοστικτοποιού ή  του διαπερνητή σώματος  ή να αποκαλεί ή να 

προβάλλει τον εαυτό του ως δερματοστικτοποιό ή διαπερνητή σώματος ή να χρησιμοποιεί 

οποιοδήποτε τίτλο που υποδηλώνει αυτή την επαγγελματική ιδιότητα.  

      

  (β) χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο, στον οποίο περιλαμβάνονται οι λέξεις 

δερματοστικτοποιός ή διαπερνητής σώματος ή παρόμοιες ή παρεμφερείς λέξεις.  

      

  (γ) εισπράττει ή να διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν με την ιδιότητά 

του ως δερματοστικτοποιός ή διαπερνητής σώματος,  

      

  εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός ή διαπερνητής σώματος και δεν του επιβλήθηκε η 

ποινή της διαγραφής από τα Μητρώα ή της αναστολής της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματός του:  

    

   Νοείται ότι, αισθητικός, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Αισθητικών δυνάμει 

των διατάξεων του περί Εγγραφής Αισθητικών Νόμου, δύναται να ασκεί δερματοστιξία για αισθητικούς 

σκοπούς.  

40(I) του 1999  

111(I) του 2004  

74(I) του 2013  

78(I) του 2016 

70(Ι) του 2020.  

    

  (2) Κάθε πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1), 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 χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές 

ποινές.  

     

   (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο-  

     

   (α) προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου 

προσώπου στα Μητρώα, με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις, ή  
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   (β) παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός ή 

διαπερνητής σώματος ή λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα, 

χαρακτηρισμό ή προσθήκη, με αποτέλεσμα να μπορεί να συναχθεί το λανθασμένο 

συμπέρασμα ότι είναι εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός ή διαπερνητής σώματος, ή  

     

   (γ) χρησιμοποιεί ή διαφημίζει σε οποιαδήποτε γλώσσα τον όρο «εργαστήριο δερματοστιξίας» ή 

«εργαστήριο διαπέρνησης σώματος» ή άλλο παρόμοιο με αυτόν όρο για το χαρακτηρισμό 

εργαστηρίου για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, ή  

     

   (δ) διατηρεί ή λειτουργεί εργαστήριο δερματοστιξίας ή διαπέρνησης σώματος χωρίς άδεια 

λειτουργίας, ή   

     

   (ε) ασκεί τη δερματοστιξία ή τη διαπέρνηση σώματος κατά παράβαση των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου,  

     

  είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 

υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ 

(€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.  

    

Κανονισμοί.  40.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο 

ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.  

 (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 

άρθρου δυνατό να-  

    

  (α)  

    

ρυθμίζουν τη δεοντολογία του δερματοστικτοποιού και διαπερνητή σώματος·  

  (β)  

    

προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου των επαγγελμάτων του 

δερματοστικτοποιού και διαπερνητή σώματος στη Δημοκρατία·  

  (γ)  

    

ρυθμίζουν τις ειδικότερες απαιτήσεις ή προδιαγραφές  ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων 

δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος·  

  (δ)  

    

καθορίζουν τον τρόπο, τη συχνότητα ή το χρόνο άσκησης της εποπτείας και επιθεώρησης των 

εργαστηρίων δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος·  

  (ε)  καθορίζουν το επίπεδο των υγειονομικών διευθετήσεων και των διευθετήσεων για 

απολύμανση και παρεμπόδιση μολύνσεων·  

    

  (στ) καθορίζουν τα τέλη που προνοούνται από τον παρόντα Νόμο.  

      

Μεταβατικές  41.-(1) Πρόσωπο, το οποίο ασκεί αποδεδειγμένα τη δερματοστιξία ή τη διαπέρνηση σώματος για διατάξεις. 

τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να εγγραφεί στο 

Μητρώο Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών ή στο Μητρώο Εγγε-γραμμένων Διαπερνητών Σώματος, ανάλογα με την 

περίπτωση, νοουμένου ότι-  

    

 (α) κατέχει τα απαιτούμενα στις παραγράφους (α), (β),  (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 προσόντα, και   

      

 (β) μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, προσκομίσει στο Συμβούλιο τα 

πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που προνοούνται στις παραγράφους (στ) και (ζ) του εδαφίου 

(1) του άρθρου 19.  

      

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 19, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, μέσα σε έξι 

(6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο στα 

θέματα που ορίζονται στις παραγράφους (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 και παραχωρεί πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης στα πρόσωπα τα οποία μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ασκούν το επάγγελμα του 

δερματοστικτοποιού ή διαπερνητή για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.  
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(3) Εργαστήρια δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος, τα οποία λειτουργούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του παρόντος Νόμου, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης 

της ισχύος του παρόντος Νόμου.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


