
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 352. 

83(Ι) του 1999 

143(Ι) του 2002 

64(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παιδιών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Παιδιών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός Νόμος»).  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 28 του 

βασικού Νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτο 

Παράρτημα. 

«(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 

Μέρους, αίτηση για την εγγραφή 

Παιδοκομικού Σταθμού υποβάλλεται στο 

Διευθυντή από το πρόσωπο που προτίθεται 

να ιδρύσει και να λειτουργήσει τον 

Παιδοκομικό Σταθμό σε καθορισμένο έντυπο 

συνοδευόμενο από έγγραφα που 

καθορίζονται στο έντυπο αυτό το οποίο 

καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα: 

    

    Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που ο 

αιτητής είναι νομικό πρόσωπο ή σώμα ή 

ομάδα προσώπων, με ή χωρίς νομική 

προσωπικότητα, η αίτηση για εγγραφή 

υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο του νομικού προσώπου, 

σώματος ή ομάδας προσώπων και πρέπει να 
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κατονομάζεται στην αίτηση για εγγραφή το 

φυσικό πρόσωπο το οποίο θα εκτελεί χρέη 

διευθυντή του Παιδοκομικού Σταθμού. 

    

  

 

 

 

 

 

 

Δεύτερο 

Παράρτημα. 

(β) Κάθε αίτηση για εγγραφή Κατ’ Οίκον 

Παιδοκόμου υποβάλλεται στο Διευθυντή από 

το πρόσωπο το οποίο, έναντι αμοιβής, 

προτίθεται να φροντίζει παιδιά στο σπίτι του 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 28, σε καθορισμένο 

έντυπο και συνοδευόμενο από τέτοια 

έγγραφα όπως καθορίζονται στο Δεύτερο 

Παράρτημα. 

    

  (γ) (i) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για 

εγγραφή Παιδοκομικού Σταθμού ή Κατ’ 

Οίκον Παιδοκόμου αποστέλλεται το 

ταχύτερο προς τον αιτητή βεβαίωση 

παραλαβής στην οποία αναφέρεται η 

προθεσμία εξέτασης της αίτησης όπως 

αυτή καθορίζεται στην παράγραφο (ε) 

και σε περίπτωση που υπολείπονται 

απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση 

της αίτησης, παράθεση των εγγράφων 

που ελλείπουν και τα οποία θα πρέπει 

να υποβληθούν μέσα σε καθορισμένη 

προθεσμία που καθορίζεται στη 

βεβαίωση αυτή. 

     

   (ii) Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν 

τα ελλείποντα έγγραφα εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας, ο χρόνος 

που καθορίζεται στην παράγραφο (ε), 
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εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί η 

αίτηση, αναστέλλεται μέχρι την 

προσκόμιση των απαιτούμενων 

εγγράφων. 

     

   (δ) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει 

ότι αίτηση για εγγραφή Παιδοκομικού 

Σταθμού ή Κατ’ Οίκον  Παιδοκόμου 

πληροί τις  προϋποθέσεις του άρθρου 

29 και του Διατάγματος που εκδίδεται 

δυνάμει αυτού, εγγράφει τον 

Παιδοκομικό Σταθμό ή τον Κατ’ Οίκον 

Παιδοκόμο σε μητρώο και εκδίδει 

πιστοποιητικό για την εγγραφή αυτή. 

     

   (ε) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται 

εξετάζεται μέσα σε τέσσερις μήνες και 

η προθεσμία αρχίζει από τη χρονική 

στιγμή της υποβολής όλων των 

απαιτουμένων εγγράφων. 

     

   (στ) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν 

απαντήσει εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην παράγραφο (ε), η 

άδεια δεν θεωρείται ως χορηγηθείσα. 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 29 του βασικού Νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 29: 
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 «Εξουσία 

επιβολής 

όρων σε 

σχέση με 

έγγραφή. 

 

29.-(1) Στην περίπτωση που ο Διευθυντής προτίθεται 

να εγγράψει Παιδοκομικό Σταθμό ή Κατ’ Οίκον 

Παιδοκόμο με βάση το άρθρο 28, δύναται να επιβάλει 

όρους που αφορούν στη συμμόρφωση του αιτητή με 

τις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και 

με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις περιλαμβάνονται σε 

διατάγματα που εκδίδονται με βάση το εδάφιο αυτό. 

   

   (2) Μαζί με κάθε αίτηση για εγγραφή Κατ’ Οίκον 

Παιδοκόμου, ο αιτητής υποβάλλει στο Διευθυντή τα 

ακόλουθα έγγραφα: 

   

  (α) αντίγραφο δελτίου ταυτότητας που να 

αποδεικνύει ότι είναι ηλικίας άνω των 

δεκαοκτώ ετών· 

    

  (β) αντίγραφο απολυτηρίου Σχολής Μέσης 

Εκπαίδευσης· 

    

  (γ) ιατρικό πιστοποιητικό και γενικές αναλύσεις, 

συμπεριλαμβανομένων αιματολογικών 

εξετάσεων για μεταδοτικές ασθένειες, και 

έκθεση ακτινογραφίας θώρακος του ιδίου και 

των μελών της οικογένειας του· 

    

  (δ) ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

ειδικό Ψυχίατρο που να βεβαιώνει τη 

διανοητική και ψυχική του υγεία: 
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     Νοείται ότι, τέτοιο ιατρικό πιστοποιητικό 

εκδίδεται στην περίπτωση που ο αιτητής ή/και 

τα μέλη της οικογένειας του παραπεμφθεί/ούν 

στον ειδικό Ψυχίατρο από τον ιατρό ο οποίος 

εκδίδει και ανανεώνει το ιατρικό πιστοποιητικό 

που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (γ)· 

    

  (ε) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για 

τον Κατ’ Οίκον Παιδοκόμο: 

    

     Νοείται ότι, σε περίπτωση που δοθεί 

άδεια στον αιτητή, το πιστοποιητικό λευκού 

ποινικού μητρώου πρέπει να ανανεώνεται με 

τη λήξη του. 

    

   (3) Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις 

υποπαραγράφους (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) 

πρέπει να ανανεώνονται με τη λήξη τους, εκτός από 

την έκθεση ακτινογραφίας θώρακος η οποία σε 

περίπτωση που δοθεί άδεια στον αιτητή, θα 

επαναλαμβάνεται, κατά την κρίση του ιατρού, και μετά 

από την εξέταση για ανανέωση του ιατρικού 

πιστοποιητικού. 

   

   (4) Ο Διευθυντής δύναται με διάταγμα του 

αναφορικά με οποιοδήποτε εγγεγραμμένο με βάση το 

άρθρο 28 υποστατικό να καθορίσει κάθε τι που 

απαιτείται για να εξασφαλιστεί- 
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  (α) ότι πρόσωπο με τέτοια προσόντα ως ήθελαν 

καθοριστεί από το Διευθυντή θα είναι 

επιφορτισμένο με τη διεύθυνση των 

υποστατικών και των εργοδοτουμένων σε 

αυτά· 

    

  (β) ότι τα υποστατικά θα είναι επαρκώς 

στελεχωμένα με προσωπικό τόσον όσον 

αφορά τον αριθμό όσο και τα προσόντα ή την 

πείρα των εργοδοτουμένων σ’ αυτά, και ότι τα 

υποστατικά θα είναι επαρκώς εξοπλισμένα· 

    

  (γ) στην περίπτωση υποστατικών τα οποία κατά 

την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου 

χρησιμοποιούντο για την εισδοχή παιδιών ως 

ανεφέρθη στην παράγραφο (α) του εδαφίου 

(1) του άρθρου 28, ότι θα γίνουν τέτοιες 

επιδιορθώσεις στα υποστατικά ή τέτοιες 

μεταβολές ή προσθήκες σ’ αυτά, ως ήθελαν 

καθοριστεί με το διάταγμα· 

    

  (δ) ότι τα υποστατικά και ο εξοπλισμός τους θα 

συντηρούνται επαρκώς· 

    

  (ε) ότι θα γίνονται οι κατάλληλες διευθετήσεις για 

τη τροφοδότηση των παιδιών που γίνονται 

δεκτά στα υποστατικά και ότι θα παρέχεται σ’ 

αυτά επαρκής και κατάλληλη τροφή· 

    

  (στ) ότι τα παιδιά που γίνονται δεκτά στα 

υποστατικά θα βρίσκονται κάτω από 

ικανοποιητική ιατρική παρακολούθηση· 
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  (ζ) ότι θα τηρούνται βιβλία αναφορικά με τα 

παιδιά που γίνονται δεκτά στα υποστατικά 

περιέχοντας τέτοιες λεπτομέρειες ως ήθελαν 

καθοριστεί κατά το χρόνο της εγγραφής. 

   (5) Οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλεται με βάση 

την παράγραφο (γ) του εδαφίου (4) δύναται να 

καθοριστεί είτε με την εγγραφή ή οποτεδήποτε μέσα σε 

ένα μήνα από αυτή και ό,τι άλλο απαιτείται με βάση το 

παρόν άρθρο δύναται να καθοριστεί είτε με την 

εγγραφή ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο. 

   

   (6) Οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλεται να γίνει 

με βάση το παρόν άρθρο, δύναται να διαφοροποιηθεί ή 

ανακληθεί από το Διευθυντή σε οποιοδήποτε 

μεταγενέστερο χρόνο. 

   

   (7) Για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού 

παιδιών που δύναται να φροντίζει ο Κατ’ Οίκον 

Παιδοκόμος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο 

αριθμός άλλων παιδιών που δυνατό να βρίσκονται υπό 

την φύλαξη του αιτητή. 

   

   (8) Ο Κατ’ Οίκον Παιδοκόμος δύναται να φροντίζει 

μέχρι: 

   

  (i) 3 βρέφη (κάτω των 2 χρόνων)· ή 

    

  (ii) 6 παιδιά άνω των 2 χρόνων: 
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     Νοείται ότι, σε περιπτώσεις που οι 

ηλικίες των παιδιών είναι μικτές ή/και 

φροντίζονται και παιδιά σχολικής ηλικίας, ο 

αριθμός των παιδιών πρέπει να περιορίζεται 

κατ’ αναλογία σε βαθμό που να είναι δυνατή 

η παροχή σ’ αυτά ικανοποιητικής φροντίδας. 

  

 

 

 

Πρώτο 

Παράρτημα. 

 (9)(α) Κάθε αίτηση για εγγραφή Παιδοκομικού 

Σταθμού υποβάλλεται στο Διευθυντή σε 

καθορισμένο έντυπο συνοδευόμενο από 

τέτοια έγγραφα όπως καθορίζεται στο 

Πρώτο Παράρτημα. 

    

    (β) Μαζί με κάθε αίτηση για εγγραφή 

Παιδοκομικού Σταθμού, ο αιτητής πρέπει να 

υποβάλει στο Διευθυντή τα ακόλουθα 

έγγραφα: 

   (i) αντίγραφο δελτίου ταυτότητας των 

μελών του προσωπικού που να 

αποδεικνύει ότι είναι ηλικίας άνω 

των δεκαοκτώ ετών· 

     

   (ii) ιατρικό πιστοποιητικό και γενικές 

αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων 

αιματολογικών εξετάσεων για 

μεταδοτικές ασθένειες, και έκθεση 

ακτινογραφίας θώρακος των μελών 

του προσωπικού του Παιδοκομικού 

Σταθμού· 
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   (iii) ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από ειδικό Ψυχίατρο που να 

βεβαιώνει τη διανοητική και ψυχική 

υγεία των μελών του προσωπικού: 

     

      Νοείται ότι, τέτοιο ιατρικό 

πιστοποιητικό εκδίδεται στην 

περίπτωση που μέλος του 

προσωπικού παραπεμφθεί στον 

ειδικό Ψυχίατρο από τον ιατρό ο 

οποίος εκδίδει και ανανεώνει το 

ιατρικό πιστοποιητικό που 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο 

(ii)· 

     

   (iv) πιστοποιητικό λευκού ποινικού 

μητρώου για όλα τα μέλη του 

προσωπικού:  

     

      Νοείται ότι, σε περίπτωση που 

δοθεί άδεια στον παιδοκομικό 

σταθμό, το πιστοποιητικό λευκού 

ποινικού μητρώου πρέπει να 

ανανεώνεται με τη λήξη του. 

     

   (v) αρχιτεκτονικό σχέδιο που να δείχνει 

την κάτοψη του κτιρίου με 

διαστάσεις· 

     

     

   (vi) πιστοποιητικά ασφάλειας/ 

καταλληλότητας των υποστατικών 

ως ακολούθως: 
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    (αα) για τη σημερινή κατάσταση 

της οικοδομής των 

υποστατικών σε ό,τι αφορά 

την κατασκευή του κτιρίου, 

καθώς και την αντισεισμική 

του ασφάλεια, από το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών 

και Έργων· 

      

    (ββ) για την πυρασφάλεια τους, 

από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξεως· 

    (γγ) για την υγειονομική τους 

κατάσταση, από την 

Υγειονομική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας· 

      

    (δδ) για τις ηλεκτρομηχανολογικές 

τους εγκαταστάσεις, από το 

Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων, ή 

από αδειούχο ηλεκτρολόγο. 

   

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4281, 21/4/2011 62(I)/2011



 11 

   (10) Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις υπο-

υποπαραγράφους (ii) και (iii) της υποπαραγράφου (β) 

πρέπει να ανανεώνονται με τη λήξη τους, εκτός από 

την έκθεση ακτινογραφίας θώρακος η οποία σε 

περίπτωση που δοθεί άδεια στον Παιδοκομικό Σταθμό, 

θα επαναλαμβάνεται, κατά την κρίση του ιατρού, και 

μετά από την εξέταση για ανανέωση του ιατρικού 

πιστοποιητικού.». 

 

Αρ. Φακ.:  23 01.052.067-2011 

 
ΕΣΖ/ΜΑΧ
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«ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 28(2)(α)) 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

Διευθυντή 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

Λευκωσία, 

 

 

(Α) Παρακαλώ όπως, σύμφωνα με το άρθρο 28(2)(α) του περί Παιδιών Νόμου (Κεφ. 

352), όπως τροποποιήθηκε, εγγράψετε τον πιο κάτω Παιδοκομικό Σταθμό: 

 

 
Όνομα Παιδοκομικού Σταθμού:  ……..………………………………………………… 
 
Διεύθυνση Παιδοκομικού Σταθμού: ……………………..…………………………….. 
 
Τηλέφωνο Παιδοκομικού Σταθμού: …..……………………………………………….. 
 
 
 
(Β) Παραθέτω τα πιο κάτω στοιχεία σχετικά με τον ιδιοκτήτη (Φυσικό ή Νομικό 

Πρόσωπο): 

 
 
Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη: ………………………………….……………………… 
 
Διεύθυνση ιδιοκτήτη: ……………………………………………..………………….. 
 
Τηλέφωνο ιδιοκτήτη: …………………………………………………..…………….. 
 
Αρ. Ταυτότητας ιδιοκτήτη: ………………………………………………..…………. 
 
Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ……………………………………………………...…….. 
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(Γ) Βεβαιώνω ότι έχω μελετήσει τον περί Παιδιών Νόμο (Κεφ. 352), όπως 

τροποποιήθηκε, και το περί Παιδιών Διάταγμα του 2011, όπως τροποποιήθηκε, και 

υποβάλλω τα ακόλουθα έγγραφα: 

 
 
(1) Πιστοποιητικά καταλληλότητας υποστατικού- 
 
 (α) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 
 (β) από την Υγειονομική Υπηρεσία 
 
 (γ) από το Τμήμα Δημοσίων Έργων 
 
 (δ) από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 
 
(2) Άδεια οικοδομής ή Πολεοδομική άδεια για τη χρήση των υποστατικών ως 
Παιδοκομικού Σταθμού 
 
(3) Αρχιτεκτονικό σχέδιο που δείχνει την κάτοψη και τις διαστάσεις του κτιρίου 
 
(4) Προσόντα διευθύνοντος προσώπου 
 
(5) Προσόντα μελών του προσωπικού 
 
(6) Ιατρικά πιστοποιητικά, αιματολογικές εξετάσεις και εκθέσεις ακτινογραφίας 
θώρακος όλων των μελών του προσωπικού* 
 
(7) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για όλα τα μέλη του προσωπικού* 
 
(8) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας για όλα τα μέλη του προσωπικού 
 
 
 
 
     Υπογραφή αιτητή: ……………………………. 
 
     Όνομα αιτητή: ………………………………… 
 
     Διεύθυνση αιτητή: ……………………………. 
 
     Τηλέφωνο αιτητή: ……………………………. 
 
     Ημερομηνία: ………………………………….. 
 
 
Σημ.: Όπου * απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπων πιστοποιητικών.  Στα υπόλοιπα 
γίνονται δεκτά αντίγραφα.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 28(2)(β)) 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ 

 

Διευθυντή 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

Λευκωσία, 

 

 

(Α) Παρακαλώ όπως εγγραφώ ως Κατ’ Οίκον Παιδοκόμος σύμφωνα με το άρθρο 

28(2)(β) του περί Παιδιών Νόμου (Κεφ. 352), όπως τροποποιήθηκε: 

 

 
Ονοματεπώνυμο:  …………………..…………………………………………… 
 
Ημερ. Γεννήσεως: ……………..…………………..…………………………….. 
 
Αρ. ταυτότητας: ………………....……………………………………………….. 
 
Διεύθυνση: ……………………………………………………………………….. 
 
Τηλέφωνο: ……………………………………………………………………….. 
 
Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων: …………………………………………………. 
 
 
 
 
(Β) Παραθέτω τα πιο κάτω στοιχεία σχετικά με τα μέλη της οικογένειας μου: 

 
 

Ονοματεπώνυμο Ημερ. Γεννήσεως Ασχολία 
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(Γ) Βεβαιώνω ότι έχω μελετήσει τον περί Παιδιών Νόμο (Κεφ. 352), όπως 

τροποποιήθηκε και το περί Παιδιών Διάταγμα του 2011 όπως τροποποιήθηκε και 

υποβάλλω τα ακόλουθα έγγραφα: 

 
 
 
(1) Προσόντα Κατ’ Οίκον Παιδοκόμου 
 

(2) Ιατρικά πιστοποιητικά, αιματολογικές εξετάσεις και εκθέσεις ακτινογραφίας 

θώρακος του/της Κατ’ Οίκον Παιδοκόμου και των μελών της οικογένειάς του/της* 

 

(3) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για τον/την Κατ’ Οίκον Παιδοκόμο* 
 
(4) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του/της Κατ’ Οίκον Παιδοκόμου 
 
 
 
 
 
     Υπογραφή αιτητή: ……………………………. 
 
     Όνομα αιτητή: ………………………………… 
 
     Διεύθυνση αιτητή: ……………………………. 
 
     Τηλέφωνο αιτητή: ……………………………. 
 
     Ημερομηνία: ………………………………….. 
 
 
 
 
Σημ.: Όπου * απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπων πιστοποιητικών.  Στα υπόλοιπα 
γίνονται δεκτά αντίγραφα.». 
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