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Ο κερί Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημο

κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 239 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Απασχολήσεως Παιδιών 
και Νεαρών Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών Προ

σώπων Νόμους (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 3 
από το ακόλουθο νέο άρθρο: 
«Πφίορισμοί 3.—(1) Παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της 
στην αποσχό ηχ ικ(ας TOu δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε απασχόληση. 
ληση και 
ελάχιστη (2Χα) Κανένα παιδί δε θα απασχολείται σε βιομηχανική επι
vihxbL χείρηση. 

(β) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, παιδί 
μπορεί να τοποθετηθεί ως μαθητευόμενο με σκοπό την 
εκμάθηση του επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από πρόσωπο 
που έχει ειδική άδεια εκδιδόμενη από τον Υπουργό. 

(3) Απαγορεύεται η απασχόληση ή εργοδότηση παιδιού ή 
νεαρού προσώπου σε εργασία που εκτελείται σε υπόγειο χώρο 
ή σε μεταλλεία.». 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
«(1) Κανένα παιδί, δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε 

εργασία για περισσότερες από τριάντα έξι ώρες εβδομαδιαίως 
ή για περισσότερες από επτά ώρες και δεκαπέντε λεπτά 
ημερησίως». 

(β) Με τη διαγραφή του εδαφίου (6). 
4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το 

εδάφιο (1) των λέξεων «σαράντα οκτώ» και «οκτώ και μισής» (2η και 3η 
γραμμές) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «τριάντα οκτώ» και 
«επτά και σαράντα πέντε», αντίστοιχα. 

Συνοχτικος 
τίτλος. 

Κεφ. 178 
61 τοο 1964 
18 του 1961. 
Αντικατάσταση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 
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Αντικατάσταση 5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 7 
του άρθρου 7 με τ ο ακόλουθο νέο άρθρο: 
του βασικού 
νόμου. ι «Περιορισμοί 7.—(1) Κανένα παιδί δε θα απασχολείται ή εργοδοτείται σε 

στηνοΛασχό οποιαδήποτε εργασία μεταξύ των ωρών 19.00 της μιας ημέρας 
Χηση^ιών ^ ^ ^ ε π ο μ έ ν η ς 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1): 
(α) Παιδί μπορεί να εργοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της 

νύκτας για σκοπούς τέχνης, επιστήμης ή εκπαί

δευσης κατά τη διάρκεια δημόσιου θεάματος, 
σύμφωνα με τους όρους σχετικής άδειας που 
εκδίδεται από τον Υπουργό ο οποίος δύναται 
οποτεδήποτε, να καταργήσει, τροποποιήσει ή ανα

στείλει τους όρους τέτοιας άδειας. 
(β) Κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου— 

Σεπτεμβρίου, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, οι 
ώρες κατά τις οποίες δε θα εργάζεται ένα παιδί θα 
είναι μεταξύ της 20.00 της μιας ημέρας και της 
06.00 της επομένης.». 

Αντικατάσταση 6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 8 
too άρθρου 8 ^ τ ο ακόλουθο νέο άρθρο: 
του βασικού 
νόμου. «Περιορισμοί 8.—(1) Απαγορεύεται η απασχόληση ή εργοδότηση νεαρών 

Γ^νΞαοών" * Ρ
ο σ ω π ω ν κ ο τ α τι

1 διάρκεια της νύκτας σε βιομηχανική 
«poodwev επιχείρηση εκτός αν: 
τη νύκτα. ^ ^χην επιχείρηση απασχολούνται αποκλειστικά μέλη 

της ίδιας οικογένειας της οποίας το νεαρό πρόσωπο 
είναι μέλος, και 

(β) μετά από ειδική προς τούτο άδεια του Υπουργού. 
(2) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα δημοσιευόμενο στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαγορεύσει την 
απασχόληση ή εργοδότηση νεαρών προσώπων σε εργασίες 
που θα καθορίζει το διάταγμα, οι οποίες δυνατόν να περι

κλείουν κίνδυνο βλάβης στην υγεία των νεαρών προσώπων. 
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος 'βλάβη 

στην υγεία* περιλαμβάνει και τον τραυματισμό.». 
Κατάργηση 7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 9. 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 


