
15(I)/2012 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟ 
 
                                    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
48(Ι) του 2001. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Νέων κατά την 
Απασχόληση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον 
περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμο του 2001 (που στο 
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας των Νέων κατά την 
Απασχόληση Νόμοι του 2001 και 2012. 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 3: 
 

   
 «Πεδίο 

εφαρμογής 
του Νόμου. 

3.-(1) Ο παρών Νόμος καλύπτει την απασχόληση νέων από 
κάθε εργοδότη. 

   
       (2) Από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου που αναφέρεται 

στο εδάφιο (1), εξαιρείται η περιστασιακή ή η σύντομης 
διάρκειας απασχόληση που θεωρείται ότι δεν βλάπτει, δεν 
ζημιώνει και δεν είναι επικίνδυνη για τους έφηβους που 
απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

 3.Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α) Το εδάφιο (1) αυτού τροποποιείται με την ένθεση, αμέσως μετά τη 
λέξη «Υπουργό» (όγδοη γραμμή), του σημείου του κόμματος και 
αμέσως μετά, της φράσης «σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου,». και 
 
(β) με την προσθήκη , αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

 
  (3)  Για παιδιά που τοποθετούνται σε συνδυασμένο πρόγραμμα 

εργασίας- κατάρτισης, διασφαλίζεται περίοδος τουλάχιστον 
ενός μηνός ελεύθερης εργασίας κατά τις σχολικές διακοπές .». 

 
     
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  
  (α)  Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «τον 

Υπουργό,» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «το Τμήμα 
Εργασίας, μετά από διαβούλευση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, εφόσον κάτι 
τέτοιο, μετά από αξιολόγηση, είναι προς το συμφέρον του 
παιδιού και σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου,»∙ 

   

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4321, 9/3/2012 15(I)/2012



2 
 

  

  (β)  με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) αυτού 
της λέξης «τριών» και 

   
  (γ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (8): 
 

 «89(Ι) του 1996 
158(Ι) του 2001 

25(Ι) του 2002 
41(Ι) του 2003 

99(Ι) του 2003. 

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμου και των Κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα παιδιά που απασχολούνται σε 
δραστηριότητες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 
πρέπει, κατά τη διάρκεια των ωρών απασχόλησής τους, να 
συνοδεύονται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους ή, εάν 
αυτό δεν είναι δυνατόν, από συνοδό που εξουσιοδοτείται  
σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση στο εδάφιο 
(2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έφηβος» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «, 
που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του,». 

  
Κατάργηση 
των άρθρων 
14, 19 και 20 
και των 
Παραρτημάτων 
I και II του 
βασικού 
νόμου. 

6. Τα άρθρα 14, 19 και 20 και τα Παραρτήματα I και II του βασικού νόμου 
καταργούνται. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά τη λέξη «Νόμο» (τέταρτη γραμμή) και πριν από την τελεία, της φράσης 
«και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   
  (α)  Με την ένθεση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, 

αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 
«και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού» και 
ακολούθως με τη διαγραφή της τελείας από το τέλος αυτής και 
την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου» (τέταρτη γραμμή), 
της φράσης «και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει 
αυτού.»∙ 

   
  (β)  με την ένθεση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, 

αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου» (τέταρτη γραμμή) και πριν από 
την τελεία, της φράσης «και οποιωνδήποτε Κανονισμών 
εκδίδονται δυνάμει του Νόμου.»∙ και 

   
  (γ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (4) και (5): 
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   «(4)  Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πρέπει -   
   
   (α) να έχουν τα κατάλληλα προσόντα και επαρκή για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους εκπαίδευση∙ 
    
   (β) να μετεκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται 

διαρκώς∙ 
    
   (γ)    να  εκπαιδεύονται σε θέματα δικαιωμάτων του 

παιδιού και προστασίας των συμφερόντων του. 
 

  (5) Στον Αρχιεπιθεωρητή και στους Επιθεωρητές διατίθενται, 
από την υπηρεσία τους - 

    
   (α) κατάλληλα και προσιτά στο κοινό γραφεία, 

επαρκής γραμματειακή, διοικητική και λοιπή 
υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή∙ και 

    
   (β) επαρκή μεταφορικά μέσα για την άσκηση των 

καθηκόντων τους.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
 

  
  (α)  Με την ένθεση σ’ αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου» (δεύτερη 

γραμμή) και πριν από το κόμμα, της φράσης «και 
οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού»∙ 

   
  (β)  με την ένθεση στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Νόμου» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και οποιωνδήποτε 
Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού»∙ και 

   
  (γ)  με την ένθεση στην παράγραφο (στ) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «Νόμου» (3η γραμμή), της φράσης «και οποιωνδήποτε 
Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

   
  (α)  Με την ένθεση, αμέσως μετά τη λέξη «Νόμο», (τέταρτη γραμμή) 

πριν από το κόμμα, της φράσης «και οποιουσδήποτε 
Κανονισμούς εκδίδονται δυνάμει αυτού»∙ και 

   
  (β)  με την ένθεση στην παράγραφο (δ), αμέσως μετά τη λέξη 

«Νόμου» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και των οποιωνδήποτε 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 27 του βασικού νόμου  τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
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  (α)  Με την ένθεση, στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη 
λέξη «Νόμο» (πέμπτη γραμμή), πριν την τελεία, της φράσης 
«και οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 
αυτού»˙ και 

   
  (β)  με την ένθεση στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «Νόμου» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «και τις πρόνοιες 
οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το εδάφιο (2) του άρθρου 29 του βασικού νόμου διαγράφεται και το εδάφιο 
(3) αυτού αναριθμείται σε εδάφιο (2).  

  
Προσθήκη 
νέων άρθρων 
31Α και 31Β 
στο βασικό 
νόμο. 

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
31 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 31Α και 31Β: 

   
 «Έκθεση για  

την πρακτική 
εφαρμογή των 
διατάξεων του 
παρόντος 
Νόμου. 

31Α. Το Τμήμα Εργασίας ετοιμάζει έκθεση για την πρακτική 
εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, η οποία διαβιβάζεται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

   
   Νοείται ότι, η πρώτη έκθεση ετοιμάζεται ένα (1) έτος 

μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 
   
 Σύσταση 

Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. 

31Β.-(1) Ο Υπουργός διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή 
Απασχόλησης Παιδιού, η οποία καλείται «Συμβουλευτική 
Επιτροπή», για γενικότερα θέματα πολιτικής που αφορούν 
την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και η οποία αποτελείται 
από- 

   
   (α)  ένα (1) εκπρόσωπο του Τμήματος Εργασίας, 

ως Πρόεδρο∙ 
    
   (β)  ένα (1) εκπρόσωπο των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας, ως μέλος, 
    
   (γ)  ένα (1) εκπρόσωπο του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας, ως μέλος, 
    
   (δ)  ένα (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικού 

οργανισμού που ασχολείται με θέματα 
δικαιωμάτων των νέων, ως μέλος, 

    
   (ε)       ένα (1) εκπρόσωπο των οργανωμένων 

συνόλων των νέων, ως μέλος. 
   
       (2)  Η θητεία των μελών είναι τριετής. 
   
       (3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η 

Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τα των συνεδριάσεών 
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της, τον τρόπο και το χρόνο σύγκλησής τους και την κατ’ 
αυτές ακολουθούμενη διαδικασία και προς τον σκοπό αυτό 
δύναται να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς που αφορούν 
τη λειτουργία της.  

   
       (4) Τρία (3) εκ των μελών της Επιτροπής, 

συμπεριλαμβανομένου του Πρόεδρου της, συνιστούν 
απαρτία. 

   
       (5) Το Υπουργείο παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή 

γραμματειακή, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της.». 

   
 

 
 
 
ΕΣΖ/ΕΧ 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.051.175-2010 
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