
 
 
 
 

Πληροφόρηση αναφορικά με την υποχρέωση εργοδότη να διαθέτει γραπτή 
εκτίμηση κινδύνων για απασχόληση νέων και ειδικότερα στα πλαίσια της 

υποβολής της αίτησης για έκδοση Άδειας Απασχόλησης Παιδιού σε 
Πολιτιστικές και Συναφείς Δραστηριότητες 

 
 
Για κάθε δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιούνται νέοι (πρόσωπα ηλικίας 
κάτω των 18 ετών) ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση του γραπτή εκτίμηση 
των κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτεθούν οι νέοι και οι οποίοι συνδέονται με 
την εργασία τους.  Στην εκτίμηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται και οι ειδικοί 
κίνδυνοι που διατρέχει η ασφάλεια, η υγεία και η ανάπτυξη των νέων, οι οποίοι 
απορρέουν από την έλλειψη πείρας, από την έλλειψη της επίγνωσης των 
υφιστάμενων ή δυνητικών κινδύνων ή από τη μη ολοκληρωμένη ανάπτυξή των 
νέων. 
 
Οι εργασίες που είναι ικανές να προκαλέσουν ειδικούς κινδύνους για τους νέους 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Προστασία των Νέων) Κανονισμών του 2012.  Οι διαδικασίες στις οποίες 
απαγορεύονται να εργοδοτούνται νέοι καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ των υπό 
αναφορά Κανονισμών. 
 
Με βάση την πιο πάνω γραπτή εκτίμηση των κινδύνων ο εργοδότης οφείλει να 
καθορίζει τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν και αν 
απαιτείται τα μέσα προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των νέων στην εργασία.  Επίσης, στην 
εκτίμηση των κινδύνων θα πρέπει να καθορίζεται μεταξύ άλλων η φύση, ο βαθμός 
και η διάρκεια της έκθεσης στους φυσικούς, βιολογικούς ή χημικούς παράγοντες, 
όπως αυτοί καθορίζονται στο Παράρτημα Ι των πιο πάνω Κανονισμών καθώς και ο 
βαθμός κατάρτισης και πληροφόρησης των νέων για τους κινδύνους που πιθανώς 
να αντιμετωπίσουν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. 
 
Η πιο πάνω εκτίμηση θα πρέπει να ετοιμάζεται από τον εργοδότη προτού οι νέοι 
αρχίσουν την εργασία τους και να υποβάλλεται στο Τμήμα Εργασίας μαζί με την 
αίτηση για έκδοση άδειας απασχόλησης παιδιού σε δραστηριότητα πολιτιστικής, 
καλλιτεχνικής, αθλητικής ή διαφημιστικής φύσεως. 
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