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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

 

Η ορθή γνώση του συστήματος εργασιακών σχέσεων, της 

εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα της περί 

τερματισμού της απασχόλησης νομοθεσίας έχει τεράστια 

σημασία για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Η 

συμβολή του σεμιναρίου αυτού θα είναι καταλυτική στην 

επίτευξη και διατήρηση υγιών εργασιακών σχέσεων και της 

εργατικής ειρήνης γενικότερα.   
 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση 

στελεχών επιχειρήσεων/ οργανισμών καθώς και η καλύτερη 

ερμηνεία των διάφορων νομοθεσιών για την αποφυγή 

παρερμηνειών και παρεξηγήσεων. Καλύτερη αντιμετώπιση 

ίδιων υποθέσεων που πιθανόν να παρουσιαστούν στο 

μέλλον. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  

 

Πολυβίου Πολύβιος  - Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων ΟΕΒ 
 

Τζιοβάνη Θεόδωρος  - Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων ΟΕΒ 
 

Οι τομείς εξειδίκευσής τους περιλαμβάνουν τις εργασιακές 

σχέσεις και την κοινωνική πολιτική, την εργατική νομοθεσία, τις 

συλλογικές διαπραγματεύσεις και επίλυση εργατικών 

διαφορών, την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την 

ισότητα των φύλων, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, την 

απασχόληση αλλοδαπών και συναφή θέματα.  
 

Επιπλέον, διαθέτουν  πολυετή εκπαιδευτική πείρα σε θέματα 

εργασιακών σχέσεων και εργατικής νομοθεσίας ενώ έχουν 

συνδράμει στην συγγραφή εκδόσεων που αφορούν την 

Εργατική Νομοθεσία.   

 

 

   

3 – 4 Οκτωβρίου 2017 
 

Ξενοδοχείο HILTON PARK 

Λευκωσία 
 

Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 16:45 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

 

• Το Κυπριακό σύστημα εργασιακών 

σχέσεων 

(Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων – 

Συλλογικές Συμβάσεις – Εργατικό 

Συμβουλευτικό Σώμα – 

Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές – 

Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκό κεκτημένο – 

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών). 

• Η έννοια του «εργοδοτούμενου» 

• Ενημέρωση του Εργοδοτούμενου 

για τους Όρους Απασχόλησης 

• Όροι απασχόλησης – Άδειες  

(Ώρες απασχόλησης – Ετήσιες άδειες – 

Άδεια Μητρότητας – Γονική άδεια 

κ.λ.π.) 

• Προστασία των μισθών 

• Τερματισμός της Απασχόλησης  

(Εισαγωγή - Λόγοι νόμιμης απόλυσης 

- Λόγοι απόλυσης που ουδέποτε 

συνιστούν νόμιμους λόγους 

απόλυσης - Εξαναγκασμός σε 

παραίτηση / οικειοθελής αποχώρηση 

- Διαχείριση περιστατικών ασθενείας - 

Πλεονασμός και Προϋποθέσεις 

πληρωμής από το ταμείο 

πλεονάζοντος προσωπικού (Τ.Π.Π.) - 

Δικαιώματα απολυμένων κλπ.)  

• Ισότητα στην απασχόληση  

(Νόμος περί ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών -  Νομοθεσία για 

ίση αμοιβή - Εργασία ορισμένου 

χρόνου κλπ.)  

• Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – 

Βασικές Υποχρεώσεις  
 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) ΚΥΠΡΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ 

Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Τηλ. 22 665 102 fax: 22 666 661 e-mail:  mpirea@oeb.org.cy / calexandrou@oeb.org.cy  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ –

ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά, επιστημονικά, 

εποπτικά στελέχη/ υπεύθυνους λογιστηρίου και μισθοδοσία 

ς με αρμοδιότητες στην εφαρμογή του Εργατικού Δικαίου  στις 

επιχειρήσεις που εργοδοτούνται. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

€400.00 (Δίδακτρα) – Μείον €238.00 (Χορηγία ΑνΑΔ) -   Καταβλητέο ποσό ανά άτομο €162.00 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 

 Μέλη της ΟΕΒ. 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί κατάλληλα και αποσταλεί στην ΟΕΒ: 
 
 

Ονοματεπώνυμο  Θέση Εργασίας  Αρ. Ταυτότητας 
 * Αριθμός  

   Κιν. Τηλ. 
 

1.  
 

      

 

2.  
 

      

 

3.  
 

      

 
 

* Προαιρετικό: Θα αξιοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
 
 

Στοιχεία Επιχείρησης  
 

 

Όνομα 
Επιχείρησης:  

Αρ. Μητρ. Κοιν. 
Ασφαλίσεων:  

Αρμόδιο Άτομο 
για επικοινωνία:  Email:  

Ταχ. Διεύθυνση 

(Οδός/Αρ):  

Ταχ. 

Κώδικας:  

Ταχ. 

Θυρίδα:  

Ταχ. 

Κώδικας:  Επαρχία:  

Τηλέφωνο:  Φαξ:  
Αριθμός 
Εργοδοτουμένων:  

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) ΚΥΠΡΟΥ 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ 
Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Τηλ. 22 665 102 fax: 22 666 661 e-mail:  mpirea@oeb.org.cy / calexandrou@oeb.org.cy  

Παρακαλούμε σημειώστε τα κίνητρα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα:    
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