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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός 

τίτλος.  

Κεφ. 352. 

21 του 1956 

15 του 1958 

22 του 1959 

83(Ι) του 1999 

143(Ι) του 2002 

64(Ι) του 2007 

62(Ι) του 2011 

47(Ι) του 2013. 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παιδίων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Παιδίων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 

 

(α) Με την υποδιαίρεση του κειμένου του υφιστάμενου εδαφίου (1) 

αυτού σε παράγραφο (α) και με την προσθήκη, αμέσως μετά, 

αφού αντικατασταθεί η στο τέλος του τελεία με άνω τελεία, των 

ακόλουθων νέων παραγράφων (β) και (γ): 

 

«(β) o Διευθυντής ορίζει τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης με 

προκαθορισμένους όρους εντολής, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των 

αιτητών ως Κατ’ Οίκον Παιδοκόμων, καθώς και όλων των 

εγκεκριμένων Κατ’ Οίκον Παιδοκόμων σε θέματα που 

σχετίζονται με την πείρα, τις ικανότητες και τις δεξιότητές 

τους ως προς το αντικείμενο εργασίας· 

 

  (γ) κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή προτίθεται να εργαστεί 

ως Κατ’ Οίκον Παιδοκόμος πρέπει να έχει συμπληρώσει 

το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και να είναι 
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59(Ι) του 2010 

114(Ι) του 2010 

126(Ι) του 2010 

2(Ι) του 2012 

37(Ι) του 2012 

170(Ι) του 2012 

193(Ι) του 2012 

106(Ι) του 2014. 

 

 

 

 

 

 

181(Ι) του 2014. 

ηλικίας μικρότερης της συντάξιμης, όπως αυτή 

καθορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται: 

   

 

 

 

 

  Νοείται ότι στα πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη 

εγκριθεί και εργάζονται ως Κατ’ Οίκον Παιδοκόμοι και 

είναι ηλικίας μεγαλύτερης της συντάξιμης, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του παρόντος εδαφίου, 

θα δοθεί χρονικό περιθώριο ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Παιδίων 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 για να 

συμμορφωθούν με την πρόνοια αυτή.»· και  

 

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, 

αμέσως μετά τις λέξεις “Μέσης Εκπαίδευσης”, της ακόλουθης 

φράσης και επιφύλαξης: 

 

 

 

 

 

 

 

 «ή/και πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί ή εκδίδεται από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το οποίο βεβαιώνει 

την άσκηση των καθηκόντων Παιδοκόμου, η οποία δυνατό να 

αποδειχθεί από την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, με αναφορά των συγκεκριμένων 

Βρεφοπαιδοκομικών Σταθμών στους οποίους έχει εργαστεί, 

καθώς και τη χρονική περίοδο απασχόλησης σ’ αυτούς: 

 

 Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αξιολογείται 

η ικανότητα του αιτητή, καθώς και όλων των εγκεκριμένων Κατ’ 

Οίκον Παιδοκόμων από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, 

καθώς και ότι πληρούνται όλα τα άλλα κριτήρια που θέτει ο 

Νόμος.». 

 


