
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 99 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Λρθρω 58 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί ΟΙκιακών 'Υπηρετριών (Έργοοότησις Παιδιών και 
Νεαρών Προσώπων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1961, τό κείμενον του όποιου 
ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και ίου Αντιπροέδρου της Δημοκρα-
•ιίας δια δημοσιεύσεως εις την 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

'Αριθμός 41 TOO 1961 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΡΙΩΝ 
(ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΝΟΜΟΝ. 

Ή Βουλή 3HJ3V 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως.:;— ν,:..' 

Ι. Ό παρών Νόμος θά αναφέρεται ώς ό περί ΟΙκιακών 'Υπηρετριών ΐονοιπικόι; 
(Έργοδότησις ΠαιδΙων καΐ Νεαρών Προσώπων) (Τροποποιητικός)

 τί
'
ιλο<

: 
Νόμος, 1961, καΐ δέον νά άναγινώσκηται ένιαίως μετά τοϋ περί Οϊκια κ e<j». 179. 
κών 'Υπηρετριών ("Εργοδότησις Παιδίων καί Νεαρών Προσώπων) 
Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 2 τοϋ βασικοϋ Νόμου διά τοϋ παρόντος τροποποιείται Τροποηο(η«ις 
ώς ακολούθως :—

 τοΰ 

, , . . <5ρθρου 2 
(α) διά τής υποκαταστάσεως του ορισμού του «Διοικητού» τοΰβασικοΟ 

έν αύτώ διά τοϋ ακολούθου όρισμοϋ και της παρεμβολής τοϋ τοιού Ν .̂ου. 
του όρισμοϋ είς τήν προσήκουσαν αλφαβητική ν σειράν :— 

««Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν "Εργασίας και Κοινωνικών 
"Ασφαλίσεων καΐ περιλαμβάνει οιονδήποτε λειτουργόν τοΰ "Υπουρ
γείου "Εργασίας καί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων εξουσιοδοτημένο' 
ύπ" αύτοϋ προς τόν σκοπόν τούτον». 
(β) διά της υποκαταστάσεως τοΰ όρισμοϋ τοϋ «'Επιθεωρητού;/ 

έν αύτώ διά τοϋ ακολούθου :— 
««"Επιθεωρητής» σημαίνει λειτουργόν ή άλλο πρόσωπον 

υπηρετούν είς τό Ύπουργεΐον Εργασίας καί Κοινωνικών "Ασφαλί
σεων καί όριζδμενον ύπό τοΰ "Υπουργού διά νά είναι επιθεωρητής 
διά πάντας ή τινας των σκοπών τοΰ παρόντος Νόμου.». 

(377) 
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ΤροποποΙησις 
του βασικού 
Νόμου δ ιά 
της υποκατα

στάσεως αντί 
«Κυβερνήτης 
έν Συμβου

λΙω» καΐ 
«Διοικητής» 
δ ια τοΰ 
«Υπουργός·». 

Τροποποί

ησις τοΰ 
άρθρου 3 ( 2 ) 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

Ά κ ύ ρ ω σ ι ς 
τοΰ 
άρθρου 4 
εδαφίου (Λ) 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου κ α ι 
ΰποκατάστα

σις νέου 
ί δ α φ ί ^ υ . 

3. "Οπουδήποτε έν τω βασικώ Νόμω αναφέρονται αϊ λέξεις «Κυβερ
νήτης έν Συμβουλίω» ή «Διοικητής» θά υποκαθίστανται αύται διά της 
λέξεως «Υπουργός». 

Ά κ ύ ρ ω ο ι ς 
τοΰ 
άρθρου 1 2 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου καΐ 
ύποκατά

στασις νέου 
άρθρου. 

4. Το άρθρον 3 (2) τοΰ βασικοΰ Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποι
είται διά της προσθήκης της ακολούθου νέας υποπαραγράφου 2 (//) 
της ύπαρχούσης υποπαραγράφου 2 (//) αριθμούμένης ώς υποπαραγρά
φου 2 (γ) : 

«(β) Συνοδεύεται ύπό πιστοποιητικού υγείας υπογεγραμμένου 
ύπό προσώπου εγγεγραμμένου και έξασκοϋντος έν Κύπριο 
το επάγγελμα τοΰ ίατροϋ». 

5. Το εδάφιον (4) τοΰ άρθρου 4 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος 
άκυροΰται καΐ το άκόλουθον άντ' αυτού υποκαθίσταται:— 

«(4) θ ά συνάγηται έκ πάσης τοιαύτης έγγραφης μία ύποχρέωσις 
άπό μέρους τοΰ εργοδότου διαρκούσης της περιόδου καθ' ην αϋτη 
διατηρείται έν ίσχύϊ :— 

(α) νά παρέχη εις την έγγεγραμμένην οίκιακήν ύπηρέτριαν λογικόν 
ήμερομίσθιον, επαρκή ύγιεινήν τροφήν, κατάλληλον κατάλυμα 
διά ΰπνον και διαβίωσιν και εϋλογον φροντίδα έν περιπτώσει 
ασθενείας· 

(β) νά λαμβάνη εύλογους προφυλάξεις διά νά έμποδίζη οιανδήποτε 
έπικοινωνίαν εγγεγραμμένης οικιακής υπηρέτριας δυναμένην 
νά ύποβάλη τοιαύτην ύπηρέτριαν είς άνοίκειον καϊ άπρεπη 
έπίδρασιν 

(γ) νά λαμβάνη τά προσήκοντα μέτρα διά νά έπιτρέπη είς τήν 
οίκιακήν ύπηρέτριαν τήν έχουσαν ήλικίαν σχολείου, νά παρα
κολουθή οιονδήποτε σχολεΐον στοιχειώδους παιδείας.». 

6. Τό άρθρον 12 τοΰ βασικοΰ Νόμου διά τοΰ παρόντος άκυροΰται 
καϊ αντικαθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου :— 

12.—(Ι) Ό 'Υπουργός ή οιοσδήποτε 'Επιθεωρητής δύναται 
καθ' οιανδήποτε εϋλογον ώραν— 

(α) νά επισκέπτεται με τήν έγγραφον συγκατάθεσιν 
τοΰ εργοδότου οιαδήποτε υποστατικά, ιδιόκτητα ή 
έπΐ ένοικίω ή άλλως, ύπ' αύτοϋ κατεχόμενα είς τά 
όποια διαμένει ή ασχολείται ή οικιακή υπηρέτρια, ή 

(β) νά εισέρχεται εϊς οιαδήποτε υποστατικά κατόπιν 
εκδόσεως δικαστικού εντάλματος εκδιδομένου έπι 
τω λόγω δτι υφίστανται εύλογοι λόγοι νά πιστεύηται 
δτι οικιακή υπηρέτρια απασχολείται εντός αυτών 
χωρίς νά έχη έγγραφη, ή δτι οιονδήποτε πταίσμα 
άντίθετον προς τον παρόντα Νόμον διαπράττεται ή 
διεπράχθη και νά κάμνη έρευνας εντός αυτών διά 
τόν σκοπόν τούτον. 

(2) Διά τους σκοπούς τής παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου 12 
τοΰ δρθρου τούτου, ό "Υπουργός ή εϊς "Επιθεωρητής δύναται 
νά ύποβάλη είς τόν έργοδότην ή οίονδήποτε ένήλικον μέλος 
τής οικογενείας του οίασδήποτε ερωτήσεις τάς οποίας ούτος 
θεωρεί πρέπον.». 

«"Εξουσία 
'Υπουργού 
ή "Επιθεω

ρητού νά 
επισκεπτών 
τα ι ύποοτσ 
τ ι κά . 
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7. Το άρθρον 14 τοΰ βασικού Νόμου δια τοϋ παρόντος άκυρουται Λκύροοις 
και αντικαθίσταται ύττό τοΰ ακολούθου:— τοΰ άρθρου 

1 Λ τοΰ δασι

κΜαρτυρία. 14.—(I) Είς οιανδήποτε διαδικασίαν επί τη βάσει τοϋ Μ , υ . μ ο υ . 
\ / J ι J Γ και υποκατα

Νόμου τούτου η οιωνδήποτε Κανονισμών γενομένων δυνάμει σ·τααιςνέου 
τούτου, τά ακόλουθα θα είναι δεκτά ώς μαρτυρία επί τη άρθρο... 
προσαγωγή των— 

(α) οιονδήποτε μητρώον ή μέρος οιουδήποτε μητρώου 
το όποιον δηλοϋται δτι έτηρήθη έπϊ τη βάσει τοϋ 
Νόμου τούτου ή οιωνδήποτε Κανονισμών γενομένων 
δυνάμει τούτου' 

(β) οιονδήποτε απόσπασμα έκ τοιούτου μητρώου το 
όποιον δηλοϋται δτι έχει πιστοποιηθή ώ ς ορθόν 
ύπό τού 'Υπουργού. 

(2) "Οταν εις οιανδήποτε διαδικασίαν επί τη βάσει τοϋ 
παρόντος Νόμου το πρόσωπον διά τοϋ οποίου ή διαδικασία 
προσάγηται Ισχυρίζεται δτι, οιονδήποτε πρόσωπον τοϋ 
οποίου ή ηλικία είναι ουσιώδης διά την διαδικασίαν, έχει 
οιανδήποτε ήλικ'ιαν ή δτι είναι κάτω, ή άνω οιασδήποτε 
ηλικίας καΐ ικανοποίηση το δικαστήριον δτι, καίτοι έχει 
καταβάλει πάσαν εΰλογον προσπάθειαν ίνα έπιτύχη άναμ
φισβήτητον άπόδειξιν ώ ς προς την ήλικίαν τοϋ προσώπου 
τούτου εν τούτοις κατέστη αδύνατον να έπιτύχη τοϋτο, 
τότε, έκτος εάν άποδειχθή τό άντίθετον, το Δικαστήριον 
δύναται, από τοιαύτην μαρτυρίαν ήτις δύναται νά υφίσταται 
ενώπιον του, νά συναγάγη συμπέρασμα δτι τό πρόσωπον 
τοϋτο έχει τήν ΐσχυριζομένην ήλικίαν ή δτι είναι κάτω ή άνω 
της ισχυριζόμενης ηλικίας : 

Νοείται δτι ουδέν των εν τω έδαφίω τούτω περιλαμβανο
μένων θα άποκλείη οιονδήποτε πρόσο^πον, εναντίον τοϋ οποίου 
ελήφθησαν δικαστικά μέτρα, νά προσαγάγη άναμφισβήτητον 
μαρτυρίαν ώς ττρός τήν ήλικίαν του προσώπου τοΰ οποίου 
ή ηλικία είναι ουσιώδης διά τήν διαδικασίαν καθ' οιονδήποτε 
στάδιον της διαδικασίας ταύτης : 

Νοείται περαιτέρω δτι ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω 
συμπεριλαμβανομένων θά ερμηνεύεται κατά τοιούτον τρόπον 
ώστε νά μετατίθεται τό βάρος της αποδείξεως επί τοϋ προ
σώπου εναντίον τοϋ οποίου εχουσι ληφθή δικαστικά μέτρα 
έπί τη βάσει τοϋ παρόντος Νόμου.». 

8. Τό άρθρον 15 τοϋ βασικοϋ Νόμου διά τοϋ παρόντος άκυρουται ' ^ 
και αντικαθίσταται ΰπό τοϋ ακολούθου :— 

«Ένταλμα. | 5 . Ό Δικαστής τοϋ 'Επαρχιακού Δικαστηρίου δύνατ, 
επί τη αιτήσει τοϋ 'Υπουργού ή ενός 'Επιθεωρητού, έάν ,., 
έχει ίκανοποιηθή έπί πληροφορία υποστηριζόμενη ενόρκως άι: 

δτι υπάρχει εύλογος αφορμή νά πιστεύη δτι μία οικιακή 
υπηρέτρια απασχολείται εϊς οιαδήποτε υποστατικά εντός 
της δικαιοδοσίας τοϋ Δικαστηρίου κατά παράβασιν οιασδή
ποτε προνοίας τοϋ παρόντος Νόμου, νά έκδώση ένταλμα 
εξουσιοδοτούν τόν Ύπουργόν ή τόν τοιούτον Έπιθεωρητήν 
διά νά είσέλθη είς τά υποστατικά ίνα εξακρίβωση έάν διε
πράχθη οίονδήποτε αδίκημα εναντίον τοϋ Νόμου τούτου.». 

υκατα
:.ιοις νίκιο 
Ορου. 
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Άκύρωυιι; 9. Τό άρθρον 16 τοΰ βασικού Νόμου δια τοΰ παρόντος άκυροΰται 
του άρθρου κα\ αντικαθίσταται ύπό τοϋ ακολούθου :— 
16 τοΰ βασι
κού Μ όμου «'Αδικήματα \£—/|\ Οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον— 
και ύποκατά καΐ ποιναί. \ η- » 
στασιςνέου (α) προσλαμβάνει ή έχει εις την υπηρεσιαν του μη εγγε
αρθρου. γραμμένην οίκιακήν ύπηρέτριαν ή 

(/{) επιτρέπει εις οϊκιακήν ύπηρέτριαν Ίνα ένασχολεΐται 
κατά παράβασιν τών προνοιών τοΰ εδαφίου (4) τοϋ 
άρθρου 4 η τοϋ άρθρου 8 η τοϋ άρθρου 9 ή 

(γ) παραλείπει να πληροφορή την άλλαγήν της διευ

θύνσεως του κατά παράβασιν τοΰ άρθρου 6 ή τερμα

τισμόν της απασχολήσεως κατά παράβασιν τοΰ 
άρθρου 7, 

θα είναι ενοχον αδικήματος και θά υπόκειται εις φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις πρόστιμον μή 
υπερβαίνον τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας. 

(2) Οιοσδήποτε γονεΰς οικιακής υπηρέτριας όστις παρα
λείπει νά τηρή τό άρθρον 13 ή ενεργεί κατά παράβασιν τοϋ 
άρθρου 13 ή έθελουσίως δίδει οιανδήποτε ψευδή πληροφορίαν 
επί τή βάσει τοϋ άρθρου 13, ή επιτρέπει νά απασχολείται ή 
τοιαύτη οικιακή υπηρέτρια κατά παράβασιν τών προνοιών 
τοΰ παρόντος Νόμου, θά είναι ένοχος αδικήματος και θά 
υπόκειται εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς εικοσιπέντε 
λίρας. 

(3) Οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον παρακωλύει, εμπο
δίζει ή αποπειράται νά παρακώλυση ή εμπόδιση τον Ύπουργόν 
ή Έτιιθεωρητήν εν τή ενασκήσει των εξουσιών του δυ
νάμει τοΰ άρθρου 12 (Ι) (β) θά υπόκειται εις φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εϊς πρόστιμον μή υπερ
βαίνον τάς εκατόν λίρας ή εϊς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.» 

Έτυττώθη εν τώ ΓυπογραφεΙψ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


