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Παρ Ι Ι
Ν. 48(Ι)/2001
Αρ
Ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του
Συντάγµατος.

E. E.
. ()
. 3487, 6.4.2001

Αριθµός 48(Ι) του 2001
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως
15(Ι) του 2012. Απασχόληση Νόµοι του 2001 και 2012.

οι περί Προστασίας των Νέων κατά την

Στο Νόµο αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι
ακόλουθες λέξεις θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτές πιο κάτω:

Ερµηνεία. 2.

89(I) του 1996.

«αντιπρόσωπος ασφάλειας» σηµαίνει το πρόσωπο που εκλέγεται µε βάση το άρθρα 7
του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµου του 1996·
«Αρχιεπιθεωρητής» σηµαίνει Αρχιεπιθεωρητή που διορίζεται
24·

σύµφωνα µε το άρθρο

«γονιός» σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που

έχει όλα τα δικαιώµατα, καθήκοντα ή
ευθύνες σε σχέση µε το νέο ή την περιουσία του και γενικά πρόσωπο που έχει τη
216 του 1990 γονική µέριµνα µε βάση τους περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόµους του 1990
60(Ι) του 1995 έως (Αρ.2) του 1997 και περιλαµβάνει—
95(Ι) του 1995

30(Ι) του 1997
60(Ι) του 1997. ( )

α Πατέρα ή µητέρα του νέου µαζί ή χωριστά·

(β)

επίτροπο όπως αυτός ορίζεται στους περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόµους
του 1990 έως (Αρ.2) του 1997·
(γ)

πρόσωπο που δεν έχει τη γονική µέριµνα του νέου µε βάση τους περί Σχέσεων
Γονέων και Τέκνων Νόµους του 1990 έως (Αρ.2) του 1997, αλλά έχει αναλάβει την
φροντίδα του νέου µετά από έγκριση του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Υπηρεσιών
Kεφ. 352. Κοινωνικής Ευηµερίας µε βάση τον περί Παιδιών Νόµο·
83(Ι) του 1999.
(δ)

πρόσωπο που ορίζεται µε διαθήκη από τον πατέρα ή τη µητέρα του νέου ως
κηδεµόνας.

«δηµόσιο µέρος» περιλαµβάνει οποιοδήποτε δηµόσιο πάρκο, κήπο, θάλασσα, ακτή,
σταθµό, κινηµατογράφο, ποτοπωλείο, οινοπωλείο ή καφενείο, όπως και οποιοδήποτε
έδαφος, χώρο ή οίκηµα όπου το κοινό εκάστοτε εισέρχεται ή αποκτά δικαίωµα
εισόδου, µε πληρωµή ή άλλως πως·
«διάλειµµα»

σηµαίνει οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο νέος
διακόπτει την απασχόληση του µε σκοπό την ανάπαυση σύµφωνα µε το άρθρο 16·
«εβδοµάδα» σηµαίνει συνεχή περίοδο επτά (7) ηµερών·
«εξετάζοντες

ιατροί» σηµαίνει ιατρούς που ορίζει ο Υπουργός, ύστερα από
συνεννόηση µε τον Υπουργό Υγείας, οι οποίοι θα εκτελούν τέτοιες ιατρικές
εξετάσεις που είναι δυνατό να απαιτηθούν σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο·
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«Επιθεωρητής» σηµαίνει Επιθεωρητή που διορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 24·
«επιτροπή ασφάλειας» σηµαίνει την επιτροπή ασφάλειας που συνίσταται µε βάση
άρθρο 8 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµου του 1996·

το

«επιχείρηση»

περιλαµβάνει βιοµηχανικές ή άλλες δραστηριότητες, εµπόριο ή άλλα
επιτηδεύµατα·
«εργοδότης» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, δηµόσιου ή
ιδιωτικού δικαίου, σε οποιοδήποτε δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή κλάδο
δραστηριότητας, που απασχολεί ή απασχολούσε νέο σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
παρόντος Νόµου, συµπεριλαµβανοµένων της Κυβερνήσεως της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως·
«έφηβος» σηµαίνει κάθε νέο ηλικίας τουλάχιστο 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών·
«νέος» σηµαίνει κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών·
«νύκτα»

σηµαίνει το διάστηµα µεταξύ των ωρών 22.00 της µιας ηµέρας έως 05.00
της εποµένης και οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστο δώδεκα συνεχών ωρών
συµπεριλαµβανοµένου και του διαστήµατος αυτού·

«παιδί» σηµαίνει κάθε νέο ο οποίος δεν έχει συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας·
«περίοδος ανάπαυσης» σηµαίνει κάθε χρονική περίοδο εκτός χρόνου εργασίας·
«πλανόδιο

εµπόριο» περιλαµβάνει την πώληση στους δρόµους εφηµερίδων,
περιοδικών, σπίρτων, λουλουδιών, λαχείων και άλλων αντικειµένων, την µε σκοπό
κέρδους εκτέλεση παιγνιδιού, τραγουδιού ή άλλη τέτοια δραστηριότητα, το
γυάλισµα παπουτσιών και άλλες παρόµοιες ασχολίες που διενεργούνται σε κάποιο
δρόµο ή δηµόσιο µέρος·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
«χρόνος

εργασίας» σηµαίνει τη χρονική περίοδο παρουσίας του νέου στην
απασχόληση του, κατά την οποία βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τις
δραστηριότητες ή τα καθήκοντα του, συµπεριλαµβανοµένων των διαλειµµάτων που
δικαιούται ο νέος σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου.
2 του 15(Ι) του 3.-(1)
2012.

Ο παρών Νόµος καλύπτει την απασχόληση νέων από κάθε εργοδότη.

70446193

Πεδίο εφαρµογής
του Νόµου.

(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.

Νέοι που 4. Νέος που απασχολείται ως µαθητευόµενος σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος
απασχολούνται ως Νόµου, θα θεωρείται για τους σκοπούς του Νόµου ως απασχολούµενο πρόσωπο.
µαθητευόµενοι.
Απαγόρευση της 5. Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του παρόντος Νόµου
απασχόλησης των απαγορεύεται η απασχόληση των παιδιών.
παιδιών.
Τοποθέτηση 6.—(1)
παιδιού σε

Παιδί που έχει συµπληρώσει το
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συµπληρώσει επιτυχώς το γυµνασιακό κύκλο ή έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση
φοιτήσεως στο σχολείο ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού, µε βάση τον περί ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική
Φοίτηση και Παροχή ∆ωρεάν Παιδείας) Νόµο του 1993 µπορεί να τοποθετηθεί σε
συνδυασµένο πρόγραµµα εργασίας-κατάρτισης, µε σκοπό την εκµάθηση
3(α) του 15(Ι) του επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος ύστερα από ειδική άδεια που εκδίδεται από τον
2012. Υπουργό, σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου,
για το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
συνδυασµένο
πρόγραµµα
εργασίαςκατάρτισης.
24(Ι) του 1993.

Οι ρυθµίσεις των διατάξεων των εδαφίων (3), (4) και (6) του άρθρου 15
εφαρµόζονται και για τα παιδιά που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(2)

Για παιδιά που τοποθετούνται σε συνδυασµένο πρόγραµµα εργασίαςκατάρτισης, διασφαλίζεται περίοδος τουλάχιστον ενός µηνός ελεύθερης εργασίας
κατά τις σχολικές διακοπές.

3(β) του 15(Ι) του (3)
2012.

Πολιτιστικές και 7.—(1) Μετά από σχετική άδεια που εκδίδεται από το Τµήµα Εργασίας, µετά από
συναφείς διαβούλευση µε τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας και το Τµήµα Επιθεώρησης
δραστηριότητες. Εργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο, µετά από αξιολόγηση, είναι προς το συµφέρον του
4(α) του 15(Ι) του παιδιού και σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος
2012.

Νόµου, επιτρέπεται η απασχόληση παιδιού προκειµένου να ασκεί δραστηριότητα
πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή διαφηµιστικής φύσεως υπό τον όρο ότι—

(α)

∆ε βλάπτεται η ασφάλεια, η υγεία (σωµατική και ψυχική) και η σωµατική,
πνευµατική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξη του, και
(β)

δεν εµποδίζεται η τακτική σχολική φοίτηση του, ή η συµµετοχή του σε
πρόγραµµα που προνοείται από το άρθρο 6 ή η ικανότητα του να ωφελείται από την
εκπαίδευση που του παρέχεται.
Οι συνθήκες απασχόλησης των παιδιών στις δραστηριότητες που αναφέρονται
στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και υπό τους όρους που αναφέρονται στις
παραγράφους (α) και (β) του ίδιου εδαφίου, καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
της διαδικασίας που προηγείται της έκδοσης άδειας, θα ορίζονται µε Κανονισµούς.
(2)

Η άδεια χορηγείται για κάθε παιδί χωριστά και για χρονικό διάστηµα
απασχόλησης, συνεχές ή διακεκοµµένο, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά
τους τρεις (3) µήνες κατ’ έτος για κάθε παιδί.
(3)

(4) Ο χρόνος απασχόλησης των παιδιών σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές ή
διαφηµιστικές δραστηριότητες, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις—

α ∆ύο ώρες την ηµέρα για παιδιά έως έξι ετών,

4(β) του 15(Ι) του ( )
2012.

(β) τρεις ώρες την ηµέρα για παιδιά από επτά έως δώδεκα ετών, και

(γ) τέσσερις ώρες την ηµέρα για παιδιά από δεκατριών έως δεκαπέντε ετών:

Νοείται ότι οι πιο πάνω ώρες ηµερήσιας απασχόλησης δεν επιτρέπεται να
συµπίπτουν, κατά τη σχολική περίοδο, µε τις ώρες σχολικής διδασκαλίας.
Οι ρυθµίσεις που προβλέπονται στα εδάφια (4), (5) και (6) του άρθρου 15
εφαρµόζονται και για τα παιδιά που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(5)

(6) Απαγορεύεται η απασχόληση παιδιών στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, από τις ώρες 19.00 έως 07.00 εκτός κατά τη

διάρκεια των µηνών Ιουνίου µέχρι Σεπτεµβρίου όπου οι ώρες κατά τις οποίες θα
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απαγορεύεται η απασχόληση είναι µεταξύ των ωρών 20.00 έως 07.00.
Τα παιδιά που απασχολούνται σε δραστηριότητες που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση δεκατεσσάρων συνεχών ωρών για κάθε
περίοδο είκοσι τεσσάρων ωρών.

(7)

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.

4(γ) του 15(Ι) του (8)
2012.
89(Ι) του 1996
158(Ι) του 2001
5(Ι) του 2002
41(Ι) του 2003
99(Ι) του 2003.

594977974

Ώρες απασχόλησης 8.—(1) Κανένα παιδί δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία για περισσότερες
και ανάπαυσης από τριάντα έξι (36) ώρες εβδοµαδιαίως ή για περισσότερες από επτά (7) ώρες και
παιδιών. δεκαπέντε (15) λεπτά ηµερησίως.

Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 6, παιδί που παρακολουθεί βραδινά
εκπαιδευτικά µαθήµατα δεν επιτρέπεται να απασχολείται µετά τη 16.00 ώρα κατά τις
µέρες της φοίτησης αυτής.
(2)

Ηµερήσια 9. Σε παιδί που απασχολείται µε βάση το άρθρο 6 του παρόντος
ανάπαυση παιδιών. παρέχεται, για κάθε περίοδο 24 ωρών, συνεχής περίοδος ανάπαυσης

δεκατεσσάρων (14) ωρών.

Νόµου, θα
τουλάχιστο

Εβδοµαδιαία 10. Κάθε παιδί που απασχολείται µε βάση το άρθρο 6 του παρόντος Νόµου, θα
ανάπαυση παιδιών. δικαιούται εβδοµαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δυο (2) συνεχών ηµερών (48 ωρών) εκ

των οποίων η µια να συµπίπτει µε Κυριακή, εκτός εάν οργανωτικοί ή τεχνικοί λόγοι
επιβάλλουν την απασχόληση του παιδιού την Κυριακή.

Περιορισµοί στην 11. Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου (6) του άρθρου 7 κανένα παιδί δε θα
απασχόληση απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία µεταξύ των ωρών 19.00 της µιας ηµέρας και
παιδιών τη νύκτα. 07.00 της επόµενης.

Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόµου κανένα παιδί δε θα
απασχολείται µε το πλανόδιο εµπόριο.

Πλανόδιο εµπόριο. 12.

Περιορισµοί στην 13.—(1) Κανένας έφηβος
απασχόληση ωρών 23.00 και 07.00.
εφήβων τη νύκτα.

δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία µεταξύ των

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, έφηβος, που
έχει συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, µπορεί να απασχολείται µεταξύ των
ωρών απαγόρευσης που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τους σκοπούς και σύµφωνα
µε τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται µε Κανονισµούς.

5 του 15(Ι) του (2)
2012.

(3) Σε περίπτωση

εφαρµογής του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η
απασχόληση µεταξύ των ωρών 00.00 και 04.00.
∆ωρεάν αξιολόγηση 14. Καταργήθηκε µε το 6 του 15(Ι) του 2012.
υγείας για εφήβους
που απασχολούνται
τη νύκτα.
Χρονικά όρια 15.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο
απασχόλησης των χρόνος απασχόλησης των εφήβων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες
εφήβων. και σαράντα πέντε (45) λεπτά την ηµέρα και τις τριάντα οκτώ (38) ώρες την
Copyright © Leginet Ltd 2002-2012. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded
signatures against unauthorized use

εβδοµάδα.
(2) Ο χρόνος απασχόλησης των εφήβων που δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο έκτο
(16) έτος της ηλικίας τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες και
δεκαπέντε (15) λεπτά την ηµέρα και τις τριάντα έξι (36) ώρες την εβδοµάδα.
(3) Ο χρόνος που

διαθέτει ο έφηβος όταν εργάζεται σε επιχείρηση, στα πλαίσια ενός
συνδυασµένου προγράµµατος εργασίας-κατάρτισης, συνυπολογίζεται στο χρόνο
εργασίας.
(4) Όταν ο έφηβος απασχολείται από περισσότερους εργοδότες, οι ηµέρες και οι
ώρες απασχόλησης που πραγµατοποιεί αθροίζονται.

Η ηµερήσια απασχόληση των εφήβων που φοιτούν σε γυµνάσια, λύκεια κάθε
τύπου, σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές, τεχνικές ή επαγγελµατικές σχολές, αρχίζει ή
λήγει δύο τουλάχιστον ώρες µετά τη λήξη ή πριν την έναρξη των µαθηµάτων
αντιστοίχως.
(5)

(6) Απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων.

Ώρες ανάπαυσης- 16. Σε περίπτωση που ο ηµερήσιος χρόνος απασχόλησης υπερβαίνει
διάλειµµα. παρέχεται στους νέους διάλειµµα τριάντα τουλάχιστο συνεχών λεπτών.

926106750

τις 4,5 ώρες

Ηµερήσια 17. Οι έφηβοι δικαιούνται ελάχιστη ανάπαυση δώδεκα (12) συνεχών ωρών για κάθε
ανάπαυση εφήβων. περίοδο 24 ωρών.
Εβδοµαδιαία 18.—(1) Οι έφηβοι
ανάπαυση εφήβων. ηµερών (48 ωρών)

δικαιούνται εβδοµαδιαία ελάχιστη ανάπαυση δύο (2) συνεχών
εκ των οποίων η µια να συµπίπτει µε Κυριακή, εκτός εάν
οργανωτικοί ή τεχνικοί λόγοι επιβάλλουν την απασχόληση των εφήβων την
Κυριακή.
Όταν τεχνικοί ή οργανωτικοί λόγοι το δικαιολογούν η προβλεπόµενη από το
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ελάχιστη ανάπαυση µπορεί να µειωθεί συµφωνά µε
Κανονισµούς αλλά σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 36
συνεχόµενων ωρών.

(2)

Γενικές 19. Καταργήθηκε µε το 6 του 15(Ι) του 2012.
υποχρεώσεις
εργοδότη.
Ευάλωτη φύση των 20. Καταργήθηκε µε το 6 του 15(Ι) του 2012.
νέων Απαγορευµένες
εργασίες.
Παρουσία νέου 21. Νέος που απασχολείται σε επιχείρηση, είτε µε ηµεροµίσθιο είτε όχι, είτε στην
στους χώρους µίας παραγωγική διαδικασία ή στον καθαρισµό οποιουδήποτε µέρους των υποστατικών
επιχείρησης και της επιχείρησης, ή στον καθαρισµό ή λίπανση οποιουδήποτε µέρους οποιουδήποτε
απασχόλησης του µηχανήµατος ή µηχανικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή στη µεταφορά,
για τους σκοπούς συγκέντρωση ή διανοµή αγαθών ή στη µεταφορά µηνυµάτων ή εκτέλεση
εφαρµογής του
Νόµου. θεληµάτων, ή στην εκτέλεση γραφειακής εργασίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους

εργασίας παρεµπίπτουσας ή συναφούς µε την επιχείρηση, θα θεωρείται, εκτός αν
προνοείται διαφορετικά στο Νόµο αυτό, ότι απασχολείται σε αυτή για τους σκοπούς
του Νόµου αυτού ή οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάµει του Νόµου αυτού.

Παρουσία νέων 22. Αν νέος βρεθεί σε οποιοδήποτε χρόνο εντός ή στα υποστατικά επιχείρησης στην
στην επιχείρηση σε οποία διεξάγεται εργασία ή στην οποία µηχάνηµα βρίσκεται σε κίνηση ή λειτουργία,
ώρες λειτουργίας
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και βάρος
απόδειξης.

περιλαµβανοµένου του διαλείµµατος για γεύµα ή ξεκούραση, θα θεωρείται ότι
απασχολείται στην επιχείρηση µέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Το βάρος της
απόδειξης ότι ο νέος δεν απασχολείται στην επιχείρηση φέρει ο εργοδότης.

Καταβαλλόµενα 23. Το Υπουργικό Συµβούλιο µε ∆ιάταγµα µπορεί να καθορίζει τέλη που πρέπει να
τέλη στους καταβάλλονται, από τους εργοδότες για ιατρικές εξετάσεις των νέων που
εξετάζοντες απασχολούνται και οι οποίες απαιτούνται να διεξάγονται για συµµόρφωση µε τον
ιατρούς. παρόντα Νόµο και οποιωνδήποτε Κανονισµών εκδίδονται δυνάµει αυτού.
7 του 15(Ι) του
2012.

Εφαρµογή του 24.—(1)(α) Ο Υπουργός έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου και
Νόµου και οποιωνδήποτε Κανονισµών εκδίδονται δυνάµει αυτού και διορίζει Αρχιεπιθεωρητή,
διορισµός Επιθεωρητές και οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς κρίνει σκόπιµο για την
Αρχιεπιθεωρητή, αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και οποιωνδήποτε
Επιθεωρητών και
άλλων προσώπων. Κανονισµών εκδίδονται δυνάµει αυτού.
8(α) του 15(Ι) του
2012.
656048059

(β)

Ο Αρχιεπιθεωρητής θα ρυθµίζει τις υποθέσεις και τον τρόπο µε τον οποίο οι
Επιθεωρητές και οι άλλοι λειτουργοί θα ασκούν τις εξουσίες και θα εκτελούν
επιθεωρήσεις, εξετάσεις, ελέγχους, δοκιµές, επισκοπήσεις, διερευνήσεις, για
8(β) του 15(Ι) του σκοπούς του παρόντος Νόµου και οποιωνδήποτε Κανονισµών εκδίδονται δυνάµει
2012.
του Νόµου.
(2) Ο Υπουργός δύναται να εξουσιοδοτεί προσοντούχα πρόσωπα να εκτελούν τέτοια

καθήκοντα και να ασκούν τέτοιες εξουσίες Επιθεωρητή που ορίζονται στην
εξουσιοδότηση. Οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο θα τελεί υπό την επίβλεψη και θα
υπόκειται στις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή και θα παίρνει ως αµοιβή τέτοιο ποσό
όπως µπορεί να καθορίζεται µε ∆ιάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου.
Ο Αρχιεπιθεωρητής, οι Επιθεωρητές, οι άλλοι λειτουργοί και τα προσοντούχα
πρόσωπα που διορίζονται µε βάση το παρόν άρθρο πρέπει να εφοδιάζονται µε
κατάλληλες ταυτότητες.
(3)

8(γ) του 15(Ι) του (4)
2012.

Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πρέπει –

(α) να έχουν τα κατάλληλα προσόντα και επαρκή για την

τους εκπαίδευση·

εκτέλεση των καθηκόντων

(β) να µετεκπαιδεύονται και να επιµορφώνονται διαρκώς·
(γ)

να εκπαιδεύονται σε θέµατα δικαιωµάτων του παιδιού και προστασίας των
συµφερόντων του.
Στον Αρχιεπιθεωρητή και στους Επιθεωρητές διατίθενται, από την υπηρεσία
τους

8(γ) του 15(Ι) του (5)
2012.
-

(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.

Εξουσίες 25.—(1) Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής που διορίζεται µε βάση το άρθρο 24, έχει
Αρχιεπιθεωρητή και εξουσία, για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου και οποιωνδήποτε
Επιθεωρητών. Κανονισµών εκδίδονται δυνάµει αυτού, να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ή και σε όλες
9(α) του 15(Ι) του τις πιο κάτω πράξεις:
2012.
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Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε
χώρο απασχόλησης νέων, εκτός από οικιακά υποστατικά, στον οποίο έχει εύλογη
αιτία να πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εισέλθει σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, ή σε
οποιοδήποτε χρόνο πιστεύει ότι υφίσταται κατάσταση η οποία δυνατό να προκαλέσει
άµεσο κίνδυνο σοβαρής προσωπικής βλάβης σε οποιοδήποτε νέο που απασχολείται
στο συγκεκριµένο χώρο απασχόλησης:
Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά µπορεί να γίνεται ύστερα από την
εξασφάλιση της συγκατάθεσης του κατόχου αυτών.
(β)

Να συνοδεύεται από αστυνοµικό αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα
παρεµποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων
του. Ο αστυνοµικός έχει υποχρέωση να συνοδεύει τον Αρχιεπιθεωρητή ή
Επιθεωρητή σε περίπτωση που αυτός το ζητήσει.

(γ)

Να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και να φέρει µαζί του
οποιοδήποτε εξοπλισµό ή υλικά που είναι αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον
οποίο ασκείται η εξουσία εισόδου στο υποστατικό.
(δ) Να διεξάγει

τέτοιες εξετάσεις, δοκιµές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις
που µπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συµµόρφωση
9(β) του 15(Ι) του µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και οποιωνδήποτε Κανονισµών εκδίδονται
2012. δυνάµει αυτού και να κάµνει διευθετήσεις για τη διεξαγωγή από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο δοκιµών, ελέγχων και µετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση
των εξουσιών του.
(ε) Όπου νοµίζει ότι η απασχόληση οποιουδήποτε νέου σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή

σε οποιοδήποτε συγκεκριµένο είδος εργασίας σε επιχείρηση είναι επιβλαβής στην
υγεία του νέου, αυτός δύναται να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση το ταχύτερο στον
εργοδότη του νέου µε την οποία να απαιτεί από αυτόν να τερµατίσει την
απασχόληση αυτού του νέου σε τέτοια επιχείρηση ή σε τέτοια εργασία ή είδος
εργασίας. Η περίοδος που θα κατονοµάζεται στην ειδοποίηση και µέσα στην οποία
θα πρέπει να τερµατιστεί η απασχόληση του νέου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη
από επτά µέρες µετά την επίδοση αυτής:
Νοείται ότι ο εργοδότης δε θα συνεχίσει µετά την πιο πάνω περίοδο να απασχολεί
αυτό το νέο εκτός εάν και µέχρις ότου εξετάζων ιατρός έχει εξετάσει, µετά την
επίδοση της πιο πάνω ειδοποίησης, το νέο και έχει επιβεβαιώσει ότι είναι ικανός για
απασχόληση σε τέτοια επιχείρηση,
(στ)

Να απαιτεί την παρουσίαση οποιουδήποτε αρχείου, πιστοποιητικού,
γνωστοποίησης ή εγγράφου που τηρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και
9(γ) του 15(Ι) του οποιωνδήποτε Κανονισµών εκδίδονται δυνάµει αυτού, καθώς και οποιουδήποτε
2012. άλλου βιβλίου ή εγγράφου, που είναι αναγκαίο να δει, για σκοπούς οποιασδήποτε
επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης και να επιθεωρεί, να φωτοτυπεί
και να αντιγράφει οποιοδήποτε από αυτά.
(ζ) Να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει
ότι µπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετιζόµενες µε οποιαδήποτε επιθεώρηση,
εξέταση, ανάκριση ή διερεύνηση, να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις µόνο του ή

στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου που µπορεί να επιτρέψει να είναι
παρόν και να απαιτεί από το πρόσωπο αυτό να υπογράψει δήλωση ότι οι απαντήσεις
του είναι αληθείς,
(η)

Να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στον χώρο εργασίας να του παρέχει
τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέµατα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο ή την
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ευθύνη του προσώπου αυτού και οι οποίες είναι αναγκαίες για να τον υποβοηθήσουν
να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το άρθρο
αυτό, και, ειδικότερα, να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρέχει στον ίδιο ή
σε άλλο πρόσωπο που τον συνοδεύει µε βάση τις παραγράφους (γ) και (δ) του
παρόντος εδαφίου—
(i) Ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε µέρος του υποστατικού, και

οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιµα µέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιµών,
µετρήσεων, ελέγχων, διερευνήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνονται
εύλογα αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του.

(ii)

(θ) Να παίρνει τέτοιες µετρήσεις ή φωτογραφίες και να διεξάγει τέτοιες καταγραφές
για σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό.
(ι)

Να παίρνει και να αφαιρεί δείγµατα από οποιαδήποτε αντικείµενα ή ουσίες που
βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό και από την ατµόσφαιρα µέσα ή κοντά σε
τέτοιο υποστατικό.
(ια) Να δίδει οδηγίες όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε µέρος αυτών ή
οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εξοπλισµός ή ουσία µέσα στα υποστατικά παραµένουν
ως έχουν για όσο χρόνο θεωρείται ευλόγα αναγκαίος για σκοπούς οποιασδήποτε
δοκιµής, µέτρησης, εξέτασης, διερεύνησης ή ελέγχου.
(ιβ)

Στην περίπτωση εξεύρεσης οποιουδήποτε αντικειµένου ή οποιασδήποτε ουσίας
σε οποιοδήποτε υποστατικό, τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι µπορεί να
δηµιούργησαν ή πιθανόν να δηµιουργήσουν κίνδυνο, να απαιτεί την
αποσυναρµολόγηση τους ή την υποβολή τους σε οποιαδήποτε διεργασία ή δοκιµή,
αλλά όχι µε τρόπο που να τους προκαλεί ζηµιά ή καταστροφή εκτός αν αυτό είναι
αναγκαίο, κάτω από τις περιστάσεις, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν
εδάφιο.
(ιγ)

Στην περίπτωση οποιουδήποτε αντικειµένου ή ουσίας που καθορίζεται στην
παράγραφο (ια) του παρόντος εδαφίου, να κατάσχει και να κατακρατεί το
αντικείµενο ή την ουσία για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για οποιοδήποτε
από τους ακόλουθους λόγους:
(i) Για εξέταση

του ή υποβολή του σε οτιδήποτε για το οποίο του παρέχεται εξουσία
σύµφωνα µε την παράγραφο (ια),
για να διασφαλίσει ότι δε θα παραποιηθούν πριν συµπληρωθεί ή εξέταση τους
από αυτόν,

(ii)

για να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιµα για χρήση ως τεκµήρια σε οποιαδήποτε
ποινική διαδικασία δυνάµει του παρόντος Νόµου.

(iii)

(2) Σε

περίπτωση που µε βάση τις εξουσίες που παραχωρούνται σ’ αυτόν σύµφωνα
µε την παράγραφο (ιγ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο Αρχιεπιθεωρητής ή
ο Επιθεωρητής, παίρνει στην κατοχή του οποιοδήποτε αντικείµενο ή ουσία που
βρίσκεται σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας, πρέπει να αφήνει σε υπεύθυνο πρόσωπο
γνωστοποίηση, ή αν αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο, να στερεώνει σε περίοπτη θέση
την γνωστοποίηση η οποία να παρέχει επαρκή στοιχεία για την αναγνώριση του
αντικειµένου ή της ουσίας. Προτού ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής πάρει στην
κατοχή του οποιαδήποτε τέτοια ουσία, πρέπει, αν είναι πρακτικώς εφικτό, να πάρει
δείγµα της ουσίας και να παραδώσει µέρος της σε υπεύθυνο πρόσωπο στο
υποστατικό, σηµατοδοτηµένο µε τρόπο επαρκή για την αναγνώριση του.
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Πριν ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής ασκήσει οποιαδήποτε εξουσία που
παρέχεται σ’ αυτόν µε βάση την παράγραφο (ιβ) του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου πρέπει να συµβουλεύεται, εάν το κρίνει απαραίτητο ο ίδιος, πρόσωπα που
θεωρεί κατάλληλα µε σκοπό να εξακριβώσει ποιοι πιθανοί κίνδυνοι µπορεί να
δηµιουργηθούν εάν γίνει αυτό που προτείνει σύµφωνα µε τις εξουσίες αυτές.
(3)

Αποκάλυψη 26.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που
πληροφοριών. αφορά εµπορικό ή βιοµηχανικό µυστικό η οποία έχει αποκτηθεί κατά την άσκηση
10(α) του 15(Ι) του
2012.

είτε από το ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο, εξουσιών που παρέχονται µε βάση τον
παρόντα Νόµο και οποιουσδήποτε Κανονισµούς εκδίδονται δυνάµει αυτού, εκτός—
(α)

Αν δοθεί η συγκατάθεση του προσώπου που έχει την ευθύνη των υποστατικών
από όπου αποκτήθηκε η πληροφορία, ή
(β) για σκοπούς εφαρµογής οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόµου, ή
(γ) για σκοπούς ποινικής διαδικασίας δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή
(δ)

για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διεξάγεται από ή εκ µέρους του
Υπουργού σε σχέση µε την εφαρµογή οποιωνδήποτε από τις πρόνοιες του παρόντος
10(β) του 15(Ι) του Νόµου και των οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού τις οποίες
2012. έχει υποχρέωση να εφαρµόζει.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ο
Επιθεωρητής µπορεί, σε οποιαδήποτε υποστατικά, στις περιπτώσεις όπου είναι
αναγκαίο να το πράξει για σκοπούς επαρκούς πληροφόρησης και ενηµέρωσης των
προσώπων στην εργασία ή των αντιπροσώπων τους, να παρέχει τις ακόλουθες
περιγραφικές πληροφορίες:
(2)

(α)

Πληροφορίες γεγονότων σχετιζόµενες µε τα υποστατικά αυτά ή µε τις
δραστηριότητες που εκτελούνται στα υποστατικά·
(β) πληροφορίες σχετικά

µε οποιαδήποτε µέτρα τα οποία έχει λάβει ή προτίθεται να
λάβει σε σχέση µε τα υποστατικά αυτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και
να παρέχει τις ίδιες πληροφορίες στον εργοδότη των προσώπων στην εργασία.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ο
Επιθεωρητής µπορεί να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο
(α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει επηρεασθεί
από τα πιο πάνω γεγονότα ή σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του, νοουµένου ότι οι
πληροφορίες ζητούνται εγγράφως από το πρόσωπο που έχει επηρεασθεί ή τον
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του και ότι θα χρησιµοποιηθούν για σκοπούς
πολιτικής διαδικασίας.

(3)

Ο Υπουργός µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας µπορεί να καθορίζει τέλη για εκθέσεις που παρέχονται για σκοπούς
πολιτικής διαδικασίας.

(4)

Καθήκον για 27.—(1)(α) Κάθε πρόσωπο που απασχολεί ή έχει απασχολήσει οποιοδήποτε νέο σε
παροχή οποιαδήποτε επιχείρηση και κάθε αντιπρόσωπος ή και εργοδοτούµενος του εργοδότη
πληροφοριών. αυτού πρέπει, όταν απαιτηθεί, να δώσει στον Επιθεωρητή κάθε πληροφορία που έχει
11(α) του 15(Ι) του
2012.

στην κατοχή του σχετικά µε θέµατα που ρυθµίζονται µε τον παρόντα Νόµο και
οποιουσδήποτε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(β) Ο εργοδότης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1)
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άρθρου, οι αντιπρόσωποι ή και εργοδοτούµενοί του πρέπει να παρέχουν τα µέσα που
απαιτούνται από τον Επιθεωρητή, τα οποία θα είναι απαραίτητα για την είσοδο,
11(β) του 15(Ι) του επιθεώρηση, εξέταση, έρευνα ή άλλη άσκηση εξουσίας δυνάµει του Νόµου και τις
2012. πρόνοιες οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού σχετικά µε την
επιχείρηση του εργοδότη αυτού.
Ο γονιός του νέου που απασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει, όταν
απαιτηθεί, να δώσει στον Επιθεωρητή κάθε πληροφορία που έχει στην κατοχή του
αναφορικά µε την ηλικία και τους όρους απασχόλησης αυτού του νέου.

(2)

Κάθε νέος που απασχολείται σε πλανόδιο εµπόριο παρέχει σε οποιοδήποτε
Επιθεωρητή που θα ζητήσει από αυτόν κάθε πληροφορία που αφορά το όνοµα και τη
διεύθυνση του, το όνοµα του γονιού του ή του κηδεµόνα του, την ηλικία του και τα
στοιχεία για την απασχόληση του.

(3)

Ειδικές διατάξεις 28.—(1) Όταν στο ∆ικαστήριο, κατά την εκδίκαση αδικήµατος κατά παράβαση των
για απόδειξη. διατάξεων του παρόντος Νόµου ή οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδίδονται

δυνάµει του Νόµου αυτού, προσαχθεί ως τεκµήριο οποιοδήποτε πιστοποιητικό
γέννησης ή δήλωση Ιατρικού Λειτουργού ότι οποιοδήποτε πρόσωπο που ισχυρίζεται
ότι είναι παιδί ή έφηβος ή παιδί κάτω από µια συγκεκριµένη ηλικία κατά την
ηµεροµηνία του αδικήµατος, ήταν παιδί ή έφηβος ή παιδί κάτω από αυτή τη
συγκεκριµένη ηλικία κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία, θα θεωρείται, µέχρις ότου
αποδειχθεί το αντίθετο, ότι το πρόσωπο αυτό ήταν παιδί ή έφηβος ή παιδί κάτω από
αυτή τη συγκεκριµένη ηλικία κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία.

Όπου απαιτείται από το Νόµο αυτό ή από οποιουσδήποτε Κανονισµούς που
εκδίδονται δυνάµει του Νόµου αυτού, να γίνει οποιαδήποτε καταχώριση σε µητρώο,
πιστοποιητικό, βιβλίο, ειδοποίηση ή έγγραφο, τα γεγονότα που αναφέρονται σε
καταχώριση που έγινε από τον εργοδότη γίνονται αποδεκτά ως µαρτυρία εναντίον
του και το γεγονός ότι οποιαδήποτε καταχώριση που απαιτείται µε αυτό τον τρόπο
αναφορικά µε την τήρηση οποιασδήποτε διάταξης του Νόµου αυτού ή οποιωνδήποτε
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του, δεν έχει γίνει, θα είναι αποδεκτή ως
µαρτυρία ότι εκείνη η διάταξη δεν έχει τηρηθεί.
(2)

Σε οποιαδήποτε διαδικασία είτε σύµφωνα µε το Νόµο αυτό ή οποιουσδήποτε
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του, τα ακόλουθα θα γίνονται αποδεκτά ως
µαρτυρία µε την προσαγωγή—

(3)

(α)

Οποιουδήποτε µητρώου ή µέρους αυτού το οποίο φαίνεται ότι έχει τηρηθεί
σύµφωνα µε το Νόµο αυτό ή οποιοδήποτε Κανονισµό που εκδόθηκε δυνάµει του·
(β)

οποιουδήποτε επίσηµου αντιγράφου από οποιοδήποτε τέτοιο µητρώο το οποίο
φαίνεται ότι έχει πιστοποιηθεί ως ορθό από τον Υπουργό ή τον Αρχιεπιθεωρητή.
Ο εργοδότης οποιουδήποτε νέου που απασχολείται σε οποιαδήποτε
επιχείρηση ή ο πλοίαρχος οποιουδήποτε πλοίου επί του οποίου παιδί ή έφηβος
απασχολείται µεριµνά ώστε να τηρείται εντός ή στα υποστατικά της επιχείρησης ή
επί του πλοίου, ανάλογα µε την περίπτωση, όπου το παιδί ή ο έφηβος απασχολείται,
µητρώο κατά τέτοιο τύπο και το οποίο περιέχει τέτοιες λεπτοµέρειες ως ήθελαν
καθοριστεί µε βάση Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου.

Μητρώα. 29.—(1)

Μητρώο που απαιτείται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου αυτού θα είναι
οποτεδήποτε διαθέσιµο για επιθεώρηση από οποιοδήποτε εξετάζοντα ιατρό ή
οποιοδήποτε αστυνοµικό.

12 του 15(Ι) του (2)
2012.

Αδικήµατα και 30.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων που προνοούνται στο εξής στον παρόντα Νόµο
ποινές. πρόσωπο που απασχολεί οποιοδήποτε νέο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόµου
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αυτού ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του ή παραλείπει να συµµορφωθεί
µε τις διατάξεις αυτές, θα είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης
υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.
(2) Αν σε οποιαδήποτε επιχείρηση νέος απασχολείται κατά παράβαση των διατάξεων
του Νόµου αυτού ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του, το πρόσωπο που

είναι υπεύθυνο για την επιχείρηση αυτή κατά το χρόνο της απασχόλησης είναι ένοχο
αδικήµατος.

(3) Όταν αδίκηµα που διαπράττεται µε βάση το Νόµο αυτό ή τους Κανονισµούς που
εκδίδονται δυνάµει του από εταιρεία ή συνεργατικό οργανισµό ή άλλο οργανισµό,

αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση ή µε τη σύµπραξη του ή ότι η
διάπραξη του έχει διευκολυνθεί από αµέλεια εκ µέρους οποιουδήποτε διευθύνοντος
συµβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραµµατέα ή άλλου υπαλλήλου της εταιρείας ή
συνεργατικού οργανισµού ή άλλου οργανισµού, τόσο αυτός όσο και η εταιρεία ή
συνεργατικός οργανισµός ή άλλος οργανισµός θα θεωρούνται ένοχοι αδικήµατος και
σε περίπτωση καταδίκης υπόκεινται σε δίωξη και ποινή ανάλογα.
Όταν πράξη ή παράλειψη για την οποία ο εργοδότης είναι υπεύθυνος σύµφωνα
µε το Νόµο αυτό ή τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του, είναι πράγµατι
πράξη ή παράλειψη κάποιου αντιπροσώπου, υπαλλήλου, εργάτη ή άλλου προσώπου,
αυτός ο αντιπρόσωπος, υπάλληλος, εργάτης ή άλλο πρόσωπο είναι ένοχος
αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται στην ανάλογη ποινή σαν να ήταν
ο εργοδότης.
(4)

Αδίκηµα και ποινή 31. Ο γονιός νέου που απασχολείται σε οποιαδήποτε απασχόληση κατά παράβαση
για γονιό. των διατάξεων του Νόµου αυτού ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του,

είναι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση
που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τρεις
χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές µαζί, εκτός αν το ∆ικαστήριο κρίνει ότι το
αδίκηµα διαπράχθηκε όχι µε τη συναίνεση, σύµπραξη ή εσκεµµένη παράλειψη του
γονιού.

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

13 του 15(Ι) του 31 .
2012.

Έκθεση για την
πρακτική εφαρµογή
των διατάξεων του
παρόντος Νόµου.

Νοείται ότι, η πρώτη έκθεση ετοιµάζεται ένα (1) έτος µετά την έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόµου.

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

13 του 15(Ι) του 31 .-(1)
2012.

Συµβουλευτικής
Επιτροπής.

(α) ένα (1) εκπρόσωπο του Τµήµατος Εργασίας, ως Πρόεδρο·

385610461

(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.
Copyright © Leginet Ltd 2002-2012. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded
signatures against unauthorized use
(2) Η θητεία των µελών είναι τριετής.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, η Συµβουλευτική Επιτροπή
ρυθµίζει τα των συνεδριάσεών 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.
212656557

Αδίκηµα και ποινή 32. Ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος ή ο αδειούχος κάποιου δηµόσιου µέρους στο οποίο
για ιδιοκτήτη βρίσκεται παιδί να ασχολείται σε πλανόδιο εµπόριο σε οποιοδήποτε χρόνο είναι
δηµόσιου µέρους ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
στο οποίο υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες
διεξάγεται πλανόδιο
εµπόριο από παιδί. ή και στις δύο ποινές µαζί, εκτός αν το ∆ικαστήριο κρίνει ότι το παιδί βρίσκετο στο

δηµόσιο αυτό µέρος χωρίς το πρόσωπο αυτό να το γνωρίζει.

Αδίκηµα και ποινή 33.—(1) Πρόσωπο το οποίο—
για παρεµπόδιση
εφαρµογής των (α) Σκόπιµα καθυστερεί ή παρεµποδίζει
προνοιών του Επιθεωρητή ή οποιουσδήποτε άλλους
Νόµου.

τον Αρχιεπιθεωρητή ή οποιοδήποτε
εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς ή
προσοντούχα πρόσωπα κατά την κανονική άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας που τους
παρέχεται από το Νόµο αυτό ή τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του·

(β) αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έρευνας
που γίνεται µε βάση το Νόµο αυτό ή τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του·
(γ)

παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε µητρώο, πιστοποιητικό, βιβλίο,
ειδοποίηση ή έγγραφο που απαιτείται να παρουσιάσει σύµφωνα µε το Νόµο αυτό ή
τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του·
(δ)

κατεβάζει, προκαλεί βλάβη σε ή αλλοιώνει οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο
αναρτηµένο σύµφωνα µε το Νόµο αυτό ή προκαλεί βλάβη σε ή αλλοιώνει
οποιοδήποτε µητρώο, πιστοποιητικό ή βιβλίο που τηρείται µε βάση το Νόµο αυτό ή
τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του·
(ε)

αποκρύπτει ή παρεµποδίζει, ή αποπειράται να αποκρύψει ή παρεµποδίσει,
οποιοδήποτε πρόσωπο, παιδί ή νεαρό πρόσωπο από του να παρουσιαστεί ενώπιον ή
να εξεταστεί, ανάλογα µε την περίπτωση, από τον Αρχιεπιθεωρητή ή οποιοδήποτε
Επιθεωρητή ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο λειτουργό ή προσοντούχο πρόσωπο,
είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης
που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πέντε
χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές µαζί.
(2) Πρόσωπο το οποίο—
(α)

Πλαστογραφεί ή παραποιεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό που απαιτείται από ή
δυνάµει ή για τους σκοπούς του Νόµου αυτού ή των Κανονισµών που εκδίδονται
δυνάµει του·
(β)

δίδει ή υπογράφει οποιοδήποτε τέτοιο πιστοποιητικό γνωρίζοντας ότι είναι
αναληθές σε σχέση µε οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο του·
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(γ)

εν γνώσει του παρουσιάζει ή χρησιµοποιεί οποιοδήποτε τέτοιο πιστοποιητικό µε
τέτοιο τρόπο πλαστογραφηµένο, παραποιηµένο ή ψευδές σε σχέση µε οποιοδήποτε
ουσιώδες στοιχείο του, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω·
(δ)

εν γνώσει του εκδίδει ή χρησιµοποιεί ως αφορόν οποιοδήποτε πρόσωπο,
πιστοποιητικό το οποίο δεν αφορά το εν λόγω πρόσωπο·
(ε)

πλαστοπροσωπεί οποιοδήποτε πρόσωπο που κατονοµάζεται σε οποιοδήποτε
τέτοιο πιστοποιητικό·
(στ)

ψεύτικα προσποιείται ότι είναι ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής ή άλλος
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός ή προσοντούχο πρόσωπο·
(ζ) εσκεµµένα συνεργεί σε οποιαδήποτε τέτοια πλαστογραφία, παραποίηση, παροχή,
υπογραφή, έκδοση, χρησιµοποίηση, πλαστοπροσωπία ή προσποίηση όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω·
(η)

εσκεµµένα προβαίνει σε ψεύτικη καταχώριση σε οποιοδήποτε µητρώο,
πιστοποιητικό, βιβλίο, ειδοποίηση ή έγγραφο, τα οποία απαιτούνται από το Νόµο
αυτό ή τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του, να τηρούνται ή να τηρούνται
ενηµερωµένα·
(θ) εσκεµµένα καταρτίζει ή υπογράφει ψεύτικη δήλωση που απαιτείται από το Νόµο
αυτό ή τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του·
(ι)

εν γνώσει του χρησιµοποιεί οποιαδήποτε τέτοια ψεύτικη καταχώριση ή δήλωση
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,
είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες
λίρες ή και στις δύο ποινές µαζί.

(3) Σε περίπτωση που ευρεθεί ένοχο αδικήµατος δυνάµει του παρόντος Νόµου για το
οποίο δεν προβλέπεται καµιά συγκεκριµένη ποινή από το Νόµο αυτό, το πρόσωπο

αυτό θα υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξις µήνες ή σε πρόστιµο
που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές µαζί.

Εξουσία του 34. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για την εφαρµογή του
Υπουργικού παρόντος Νόµου και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασµό της γενικότητας της πιο
Συµβουλίου να πάνω εξουσίας, δύναται να εκδίδει Κανονισµούς—
εκδίδει
Κανονισµούς. (α) Που καθορίζουν οτιδήποτε το οποίο δυνάµει του Νόµου αυτού απαιτείται ή

δηλώνεται να καθοριστεί·
(β)

που ρυθµίζουν τις συνθήκες εργασίας των παιδιών και λεπτοµέρειες εφαρµογής
της διαδικασίας που θα ακολουθείται από τους εργοδότες·
(γ)

που να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τον καθορισµένο χρόνο απασχόλησης των
νέων που απασχολούνται σύµφωνα µε το άρθρο 8·
(δ)

που ρυθµίζουν τις συνθήκες απασχόλησης των παιδιών σε πολιτιστικές και
συναφείς δραστηριότητες και τις λεπτοµέρειες και όρους για την παραχώρηση της
σχετικής άδειας απασχόλησης σύµφωνα µε το άρθρο 7·
(ε)

που ρυθµίζουν τους όρους και προϋποθέσεις για παρέκκλιση από τις διατάξεις
του εδαφίου (1) του άρθρου 13 για απασχόληση εφήβων τη νύκτα·
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(στ)

που ρυθµίζουν οποιαδήποτε παρέκκλιση από το εδάφιο (2) του άρθρου 18 για
την εβδοµαδιαία ανάπαυση εφήβων.

Κατάργηση. 35. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου
Κεφ. 178. Νεαρών Προσώπων Νόµος καταργείται.
61 του 1964
18 του 1968
239 του 1990
87(I) του 1999.

ο περί Απασχολήσεως Παιδιών και

Καταργήθηκε µε το 6 του 15(Ι) του 2012.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Μη εξαντλητικός κατάλογος παραγόντων, διαδικασιών και εργασιών.
(Άρθρα 19 και 20)

Καταργήθηκε µε το 6 του 15(Ι) του 2012.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μη εξαντλητικός κατάλογος εργασιών και διαδικασιών
που απαγορεύεται να απασχολούνται νέοι.
(Άρθρο 20)
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