
Ο περί Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 87(Ι) του 1999  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 
Κεφ. 178. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Απασχολήσεως Παιδιών και Νεαρών Προσώπων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Απασχολήσεως 
Παιδιών και Νεαρών Προσώπων Νόμους (που στο εξής θα αναφέρονται «ο βασικός νόμος»). 61 του1994  

18 του 1968  
239 του 1990. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του  
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά του πιο κάτω νέου ορισμού: 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 3 του  
βασικού νόμου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 3 αυτού με το 
ακόλουθο νέο άρθρο: 
«Περιορισμοί 
στην απασχόληση 
και ελάχιστη 
ηλικία. 

3.—(1) Παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του δε θα 
απασχολείται σε οποιαδήποτε απασχόληση. 

 (2) Παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του δε θα 
απασχολείται σε βιομηχανική επιχείρηση. 

  (3) Απαγορεύεται η απασχόληση ή εργοδότηση παιδιού ή νεαρού 
προσώπου σε εργασία που εκτελείται σε υπόγειο χώρο ή σε μεταλλεία.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 4 αυτού με το 
ακόλουθο νέο άρθρο: 
«Ώρες εργασίας 
και ανάπαυσης 
σχετικά με 
παιδιά. 

4.-(1) Κανένα παιδί δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία για 
περισσότερες από τριάντα έξι ώρες εβδομαδιαίως ή για περισσότερες από επτά 
ώρες και δεκαπέντε λεπτά ημερησίως. 

  (2) Κανένα παιδί δε θα απασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση για 
συνεχή περίοδο περισσότερη από τέσσερις και μισή ώρες χωρίς διάλειμμα 
διάρκειας τουλάχιστο μισής ώρας για γεύμα ή ξεκούραση. 

-  (3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3, κανένα παιδί που έχει 
συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και που παρακολουθεί βραδινά 
εκπαιδευτικά μαθήματα δε θα απασχολείται μετά τις 4.00 μ.μ. κατά τις ημέρες 
της φοίτησης αυτής. 

  (4) Σε παιδί που απασχολείται, με βάση το άρθρο 3, θα παρέχεται— 

  (i) Για κάθε περίοδο εφτά ημερών συνεχής περίοδος ξεκούρασης 
τουλάχιστο τριάντα έξι ωρών κατά τη διάρκεια της οποίας δε θα 
απασχολείται· 

  (ii) για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων ωρών συνεχής περίοδος 
ξεκούρασης τουλάχιστο δεκατεσσάρων συνεχόμενων ωρών». 
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5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου 
εδαφίου (5): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 

βασικού νόμου.

«(5) Σε νεαρό πρόσωπο που απασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση θα παρέχεται για 
κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων ωρών ελάχιστη περίοδος ξεκούρασης δώδεκα συνεχόμενων 
ωρών.». 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 8 αυτού με το 
ακόλουθο νέο άρθρο: 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 8 του 
βασικού νόμου.

«Περιορισμοί 
στην 
απασχόληση 
νεαρών 
προσώπων τη 
νύκτα. 

8-(1) Κανένα νεαρό πρόσωπο δε θα απασχολείται ή εργοδοτείται σε 
οποιαδήποτε εργασία μεταξύ των ωρών 22.00 και 06.00 της επομένης ή μεταξύ 
23.00 και 07.00. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), νεαρό πρόσωπο μπορεί 
να απασχοληθεί ή εργοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της νύκτας για σκοπούς 
τέχνης, επιστήμης ή εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια δημόσιου θεάματος, 
σύμφωνα με τους όρους σχετικής άδειας που εκδίδεται από τον Υπουργό, ο 
οποίος δύναται οποτεδήποτε να καταργήσει ή αναστείλει τους όρους τέτοιας 
άδειας.». 
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