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ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο – Κουρείο – Κατάστημα
περιποίησης ποδιών χεριών – Εργαστήριο δερματοστιξίας)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κομμωτήρια/
καταστήματα 1. Ο /Η υπεύθυνος/η λειτουργίας της επιχείρησης ή το
προσωπικό που απασχολείται στο Κατάστημα διαθέτει άδεια
περιποίησης χεριών-ποδιών
άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η επιχείρηση τηρεί στις εγκαταστάσεις της τα ακόλουθα:
α) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με βεβαίωση κύριας χρήσης
για ΚΥΕ
β) Αρχείο προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης
γ) Κατάσταση προσωπικού (με τα πιστοποιητικά υγείας και
άδειες άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται)

Έχει κατατεθεί κατά τη διαδικασία 3.Η εγκατάσταση της επιχείρησης εντός πολυκατοικίας/
οικήματος στο οποίο στεγάζονται κατοικίες α) δεν απαγορεύεται
της προέγκρισης
από τον Κανονισμό της Πολυκατοικίας είτε β) πραγματοποιείται
με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των
στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, όπως αυτή
πιστοποιείται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της
πολυκατοικίας (ισχύει για Κ.Υ.Ε τα οποία λειτουργούν σε
ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενικά
οικημάτων στα οποία στεγάζονται κατοικίες)
4.Βεβαιώνεται ότι έχει δηλωθεί η έναρξη επιτηδεύματος στην
οικεία Δ.Ο.Υ.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Βεβαιώνεται ότι το προσωπικό που απασχολείται/ θα
απασχολείται στην επιχείρηση είναι εφοδιασμένο α) με το
πιστοποιητικό υγείας που προβλέπεται από την υγειονομική
διάταξη υπ. αριθμ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797 (ΦΕΚ 1199/11-04-2012)
και β) με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή έχει αναγγείλει την
άσκηση του επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.
2. Έχει οριστεί υγειονομικώς υπεύθυνος του καταστήματος
(για
την
περίπτωση
ίδρυσης
και
λειτουργίας
κουρείου/κομμωτηρίου)

Γ. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1α. Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση πληροί τις
διατάξεις του Οικοδομικού κανονισμού και του Κτιριοδομικού
Κανονισμού
1β. Ο χώρος της επιχείρησης είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος
για ΚΥΕ

Επιλέγεται
ανάλογα με
την
περίπτωση
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2.Πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις
των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας όπως ορίζονται από την
αριθμ. 8γ/2007 (ΦΕΚ Β’12) Πυροσβεστική Διάταξη (για κτίρια
με αίτηση για άδεια οικοδομής πριν την 17 η -2-1989)
ή από το άρθ. 9 του Π.Δ/τος 71/1988 (ΦΕΚ Α’ 32) (για κτίρια με
αίτηση για άδεια οικοδομής μετά την 17 η-2-1989)
Το κατάστημα έχει ελάχιστο εμβαδόν ίσο ή μεγαλύτερο των 8
τ.μ, για (1) θέση και των 12 τ.μ. για (2) θέσεις. Για κάθε επιπλέον
θέση διατίθενται 3 τ.μ ανά κάθισμα.

α) Κομμωτήριο-Κουρείο

β) Κατάστημα περιποίησης χεριών,
ποδιών

γ) Εργαστήριο δερματοστιξίας

Γ2.
ΟΡΟΦΕΣ,
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΛΠ

ΤΟΙΧΟΙ,

α) Δάπεδα

α) Το κατάστημα έχει ελάχιστο εμβαδόν 15 τ.μ. με ελάχιστο χώρο
εργασίας τα 4 τ.μ ανά θέση και απόσταση μεταξύ θέσεων
τουλάχιστον 1 μέτρου.
β) Στο κατάστημα υπάρχει χώρος αναμονής που παρεμποδίζει
την οπτική επαφή με τον χώρο παροχής των υπηρεσιών
περιποίησης
γ) (για τις περιπτώσεις μικτών καταστημάτων) Διατίθενται 4 τ.μ
ανά θέση εργασίας σε χώρο μόνιμα διαχωρισμένο από το
υπόλοιπο κατάστημα
α) Το εργαστήριο έχει εμβαδόν ίσο ή μεγαλύτερο των 15 τ.μ
β) (για τις περιπτώσεις περισσότερων της μιας θέσης εργασίας)
Στο κατάστημα υπάρχει χώρος 10 επιπλέον τ.μ. για κάθε
πρόσθετη θέση εργασίας
γ) Οι χώροι της κάθε θέσης εργασίας είναι ανεξάρτητοι μεταξύ
τους και χωρίζονται ο ένας από τον άλλο με κατάλληλο χώρισμα
(τοίχο ή άλλη στέρεη κατασκευή) μέχρι ύψους το λιγότερο 2
μέτρων
δ) (για τις περιπτώσεις που ο χώρος εργασίας με περισσότερες
από μία θέσεις είναι ενιαίος) Κάθε θέση εργασίας απομονώνεται
από τις υπόλοιπες με ειδική συρόμενη κατασκευή
ε) Ο χώρος αναμονής πελατών έχει εμβαδό ίσο ή μεγαλύτερο των
10 τ.μ,, είναι απομονωμένος από το χώρο εργασίας με τοίχο και
θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναμονή των πελατών
και των συνοδών τους

ΔΑΠΕΔΑ,
Το δάπεδο της επιχείρησης είναι κατάλληλο για τους σκοπούς
της επιχείρησης και καλής κατασκευής (ανθεκτικό, λείο,
αδιαπότιστο, μη εύθριπτο, συνεχές και μη ολισθηρό). Παρέχει τη
δυνατότητα εύκολου και αποτελεσματικού καθαρισμού και
απολύμανσης.

β) Τοίχοι

Σε όλους τους χώρους οι τοίχοι είναι κατάλληλης κατασκευής και
λείοι, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους.

γ) Οροφές

Οι οροφές είναι κατασκευασμένες από υλικά (ή χρωματίζονται
και στιλβώνονται με κατάλληλα υλικά)

δ) Πόρτες - Παράθυρα

Όλοι οι χώροι διαθέτουν παράθυρα καλής κατασκευής η οποία
επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό

Γ.3. ΎΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Βεβαιώνεται η ταυτόχρονη παροχή ζεστού – κρύου νερού με
μίκτη σε όσες βρύσες της επιχείρησης αυτό απαιτείται και σε
όλες τις βρύσες των αποχωρητηρίων
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Βεβαιώνεται η ύπαρξη νιπτήρα με εγκατάσταση ζεστού και
κρύου νερού με ρυθμιζόμενο κρουνό (μπαταρία) σε κάθε θέση
εργασίας και πλησίον του πάγκου εργασίας
Βεβαιώνεται η σύνδεση της επιχείρησης με το κεντρικό
αποχετευτικό δίκτυο
(για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο)
Βεβαιώνεται η πιστή εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος
Πολεοδομικού Κανονισμού σχετικά με τις αποχετεύσεις

Γ.4. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση εξασφαλίζει επαρκή φυσικό
ή/και τεχνητό φωτισμό σε όλους της τους χώρους, ώστε να
εξασφαλίζεται η ευχερής εκτέλεση των εργασιών και να
διαπιστώνεται το επίπεδο καθαριότητας
Βεβαιώνεται η διασφάλιση επαρκούς εξαερισμού με φυσικό
ή/και τεχνητό τρόπο (μηχανολογική εγκατάσταση).
Γ.5 ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

Αποχωρητήρια πελατών

Βεβαιώνεται η ύπαρξη αποχωρητηρίων με τα κάτωθι
απαιτούμενα χαρακτηριστικά:
α) Τα αποχωρητήρια της επιχείρησης διαθέτουν προθάλαμο με
πόρτα στην είσοδο του, με νιπτήρα με παροχή ζεστού- κρύου
νερού και τον παρελκόμενο εξοπλισμό για το πλύσιμο των
χεριών
(σαπούνι,
χειροπετσέτες
μίας
χρήσης
ή
αεροστεγνωτήρα και κάδο απορριμμάτων με κάλυμμα με
ποδοκίνητο μηχανισμό ή μηχανισμό με φωτοκύτταρο).
β) Μεταξύ του προθαλάμου και των κυρίως διαμερισμάτων
μεσολαβεί πόρτα που μπορεί να κλειδώνει.
γ)
Τα τοιχώματα, οι πόρτες και τα δάπεδα των
αποχωρητηρίων είναι επενδυμένα με υλικά που επιτρέπουν τον
καθαρισμό με υγρή μέθοδο και τα οποία εξασφαλίζουν
στεγανότητα και αντοχή στη χρήση των απορρυπαντικών και
απολυμαντικών σκευασμάτων
δ) Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις συνδέονται αποκλειστικά με
το σύστημα αποχέτευσης (σύμφωνα με τις ισχύουσες
πολεοδομικές διατάξεις)
ε) (Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση
αποχωρητήρια ΑΜΕΑ)
Ο εξοπλισμός και οι χώροι
εξυπηρέτησης των αποχωρητηρίων ΑΜΕΑ ακολουθούν τις
προδιαγραφές που θέτει ο ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός

Αποχωρητήρια προσωπικού

(Για της περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν ή
προβλέπεται να απασχολούν μελλοντικά περισσότερα από 5
άτομα προσωπικό ανά βάρδια20) Βεβαιώνεται η ύπαρξη
ιδιαίτερου αποχωρητηρίου αποκλειστικής χρήσης από το
προσωπικό, το οποίο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με της
προδιαγραφές των αποχωρητηρίων των πελατών

Γ.6. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
Βεβαιώνεται η ύπαρξη χώρου αποδυτηρίων με ένα ερμάρι ανά
εργαζόμενο
20

Η διαπίστωση του αριθμού των εργαζομένων θα γίνεται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο
(κατάσταση προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας, αυτοψία ή άλλο). Ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης δεν
39
προσμετρώνται στον αριθμό των απασχολούμενων κατά βάρδια ατόμων
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(για της περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν ή
προβλέπεται να απασχολούν μελλοντικά περισσότερα από 5
άτομα προσωπικό διαφορετικού φύλου ανά βάρδια)
Βεβαιώνεται η ύπαρξη ξεχωριστών αποδυτηρίων ανδρώνγυναικών
Οι τοίχοι, τα δάπεδα, η οροφή, οι πόρτες, τα παράθυρα και ο
εξοπλισμός των αποδυτηρίων πληρούν της γενικούς όρους που
ισχύουν για όλους της χώρους της επιχείρησης

Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κομμωτήρια – κουρεία

Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται διαφορετική καθαρή
πετσέτα που μπορεί να είναι της χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες
θα φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορετικό
χώρο από της χρησιμοποιημένες
Οι χρησιμοποιούμενες βούρτσες, κτένες κλπ θα διατηρούνται
απολύτως καθαρά εντός κλειστών προθηκών
Στην επιχείρηση θα χρησιμοποιούνται μόνο υλικά περιποίησης
(της κρέμες, βαφές κλπ) εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ
Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται διαφορετική καθαρή
πετσέτα που μπορεί να είναι της χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες
θα φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορετικό
χώρο από της χρησιμοποιημένες

Καταστήματα περιποίησης χεριών
και ποδιών
Τα εργαλεία που δεν είναι της 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.
Στην επιχείρηση θα χρησιμοποιούνται μόνο υλικά περιποίησης
(της κρέμες, βερνίκια νυχιών κλπ) εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ
Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται διαφορετική καθαρή
πετσέτα που μπορεί να είναι της χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες
θα φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορετικό
χώρο από της χρησιμοποιμένες
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Το εργαστήριο διαθέτει το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού
(μηχανήματα, όργανα, συσκευές και σκεύη) της της ορίζεται στο
α. 1 της Υ1γ/ΓΠ/οικ.21172/03 (ΦΕΚ Β 306/14-03-03) ήτοι:
α) Δερματοστίκτης
β) Λαβές δερματοστίκτη
γ) Μπάρες βελονών
δ) Βελόνες
ε) Τροφοδοτικό ρεύματος
στ) Πετάλι
ζ) Συσκευή καθαρισμού
η) Αποστειρωτής
θ) Πάγκος εργασίας
ι) Ψεκαστήρας αποστειρωμένου νερού
ια) Απολυμαντικό υγρό
ιβ) Κάδος απορριμάτων
ιγ) Δοχείο απόρριψης βελονών
ιδ) Καλάϊ ανοξείδωτο
ιε) Μεγεθυντικός φακός
ιστ) Πλαστικά καπάκια, σπάτουλες, ξυραφάκια, γάντια, στάμπες
της χρήσης
ιζ) καταπραϋντική καλλυντική αλοιφή

Ε. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Βεβαιώνεται ότι στην επιχείρηση θα υπάρχουν κάδοι
απορριμμάτων που θα διαθέτουν κάλυμμα με ποδόπληκτρο ή
αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος, θα είναι κατασκευασμένοι από
υλικό ανθεκτικό και εύκολα πλενόμενο και θα παραμένουν
κλειστοί όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επιπλέον βεβαιώνεται ότι
α) Θα εξασφαλίζεται η έγκαιρη απομάκρυνση
απορριμμάτων ώστε να μη συσσωρεύονται της κάδους.

των

Β) Το σύνολο των απορριμμάτων θα απομακρύνονται στο τέλος
λειτουργίας κάθε ημέρας
γ) Ο καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων θα εντάσσεται στο
πρόγραμμα καθαριότητας της επιχείρησης και θα περιλαμβάνει
απολύμανση

Εργαστήρια δερματοστιξίας

Βεβαιώνεται ότι οι χρησιμοποιημένες βελόνες θα απορρίπτονται
σε ειδικό δοχείο (το οποίο προειδοποιεί για το περιεχόμενό του)
το οποίο θα αποστέλλεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή στο
πλησιέστερο εργαστήριο ή φαρμακείο που εξυπηρετείται από
νοσοκομείο για την απόρριψη ιατρικής φύσης απορριμμάτων

