
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 367 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί 'Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών Προσώπων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1964, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 τοΟ Συντάγματος . 

'Αριθμός 61 τοΰ 1964 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ω Σ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν ΝΟΜΟΝ, ΚΕΦ. 178 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ά π α σ χ ο λ ή  Συνοπτικός 
σεως Παιδιών και Νεαρών Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ* τίτλος. 
1964, θα άναγινώσκηται δέ όμοΰ μετά τοΰ περί 'Απασχολήσεως Παι
διών και Νεαρών Προσώπων Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου 
ώς «ό βασικός Νόμος»). Κεφ. 178. 

2 . Τό εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού Νόμου υφίσταται τάς τροποποίησις 
ακολούθους τροποποιήσεις : τοΰ άρθρου 2 

(α) διαγράφεται ή λέξις «ένδεκα·» έν τη τρίτη γραμμή του όρι ^μου"1*00 

σμου τής λέξεως «νύξ» και αντικαθίσταται δια τής λέξεως 
«δώδεκα»' 

(β) έντίθενται αμέσως μετά τόν όρισμόν τής λέξεως «γονεύς», 
οί ακόλουθοι ορισμοί : 

««δημόσιον μέρος» περιλαμβάνει οιονδήποτε δημόσιον 
πάρκον, κήπον, θαλασσίαν ακτή ν, σταθμόν, κινηματογράφον, 
ποτοπωλε ΐον (bar), οίνοπωλεΐον ή καφενεΐον, ώς καΐ οιονδή
ποτε έδαφος, χώρον ή οίκημα ένθα τό κοινόν εκάστοτε 
εισέρχεται ή κέκτηται δικαίωμα εισόδου, έπι πληρωμή ή 
άλλως πως ' 

«οδός» περιλαμβάνει οιονδήποτε κεντρικόν δρόμον, και 
δημοσίαν γέφυραν, δρόμον, δρομίσκον, άτραπόν, πλατεΐαν, 
πάροδον ή δίοδον, μετά ή άνευ διεξόδου' 

«πλοα/όδιον έμπόριον» περιλαμβάνει τήν άνά τάς οδούς 
πώλησιν εφημερίδων, περιοδικών, πυρείων, ανθέων, λαχείων 
και έτερων αντικειμένων, τήν έπι κέρδει έκτέλεσιν παιγνίου 
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Τροποποίηση 
τοΟ άρθρου 7 
του βασικού 
Νόμου. 

ΤροποποΙ-

ησις του 
άρθρου 16 
τοΟ βασικού 
Νόμου δια της 
προσθήκης 
νέου εδαφίου. 

Κατάργησις 
τοΟ άρθρουΊ 9 
του βασικού 
Νόμου καΐ 
άντικατάστα-

σις αυτοΟ διά 
νέου άρθρου. 

τραγουδιού ή έτέραν τοιαύτην, τήν στίλδωσιν υποδημάτων 
και ετέρας παρόμοιας ασχολίας διενεργουμένας £v τινι όδω 
ή δημοσίω μέρει». 

3 . Τό άρθρον 7 του δασικού Νόμου τροποποιείται, αμέσως δέ μετά 
τάς λέξεις «δέν θά» έν τη πρώτη γραμμή παρεντίθενται αϊ λέξεις 
«άσχολήται ή». 

4 . Τροποποιείται τό άρθρον 16 του δασικού Νόμου διά της προσθή
κης του ακολούθου εδαφίου : 

«(3) "Εκαστον παιδίον ή νεαρόν πρόσωπον άσχολούμενον εις 
πλανόδιον έμπόριον παρέχει είς οίονδήποτε Έπιθεωρητήν ήθελε ζη
τήσει τούτο έξ αύτου πασαν πληροφορίαν άφορώσαν είς τό δνομα 
και τήν διεύθυνσιν αύτου, όνομα πατρός ή κηδεμόνος, ήλικίαν ή 
στοιχεία περί τήν απασχόλησα/ αύτου». 
5. Καταργείται τό άρθρον 19 του δασικού Νόμου καΐ αντικαθί

σταται διά τοΟ ακολούθου : 
«19.—(1) Ό γονεύς ή κηδεμών παιδιού ή νεαρού προσώπου ασχο

λουμένου ή μισθουμένου είς πλανόδιον έμπόριον ή άλλως πως, είναι 
ένοχος αδικήματος καΐ έν περιπτώσει καταδίκης αύτου υπόκειται 
είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους τρεις μήνας, ή είς 
χρηματικήν ποινήν μέχρις είκοσι λιρών, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 
της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, εκτός έάν τό δικα
στήριον κρίνη δτι τό αδίκημα διεπράχθη ουχί τη συναινέσει, συμ
πράξει ή τή δολία παραλείψει του γονέως ή κηδεμόνος. 

(2) 'Οσάκις παιδίον ή νεαρόν πρόσωπον κατηγορείται ενώπιον 
δικαστηρίου δι* αδίκημα προνοούμενον ύπό τοΟ παρόντος άρθρου, 
τό δικαστήριον δύναται νά διάταξη τόν γονέα ή κηδεμόνα αύτοΟ 
δπως παράσχη έγγύησιν διά τήν καλήν αύτου συμπεριφοράν. 

(3) Ό Ιδιοκτήτης, κάτοχος ή ό αδειούχος δημοσίου τινός μέρους 
έν ώ εξευρίσκεται παιδίον, άσχολούμενον είς πλανόδιον έμπόριον 
καθ* οίονδήποτε χρόνον μεταξύ των ωρών 7.00 μ.μ. και της 6.00 
π.μ. της επομένης, είναι ένοχος άδικη μοπος και έν περιπτώσει κα
ταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους 
τρεις μήνας, ή είς χρηματικήν ποινήν μέχρις είκοσι λιρών, ή είς 
άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καί της χρηματικής τοιαύ
της έκτος έάν τό δικαστήριον κρίνη δτι τό παιδίον εύρίσκετο είς 
τό δημόσιον τούτο μέρος ουχί έν γνώσει του προσώπου τούτου.». 


