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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για το επιμορφωτικό εργαστήριο για ομότιμους-μέντορες, 

βασίζεται στα αποτελέσματα της ανάλυσης ελλείψεων (GAP analysis) και των 

βέλτιστων πρακτικών. Η κατάρτιση θα περιλαμβάνει 8ωρο επιμορφωτικό εργαστήριο 

και παρακολούθηση από συντονιστές/εκπαιδευτές εντός του οργανισμού των 

εταίρων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και η κατάρτιση θα εφαρμοστούν στις γλώσσες 

των εταίρων και θα προσαρμοστούν στην ομάδα-στόχο των δίγλωσσων μεταναστών 

εργαζομένων που έχουν ήδη κάποιο υπόβαθρο και εμπειρία ως εργαζόμενοι 

μετανάστες και ομότιμοι στους μελλοντικούς τους χώρους εργασίας ή/και στις 

κοινότητες/κοινοτικές ομάδες. Κάθε εταίρος θα εντάξει 1-3 εργαζόμενους μετανάστες 

από κάθε ομάδα γλώσσας/εθνικότητας που θα επιλεχθούν για να παρακολουθήσουν 

τις δραστηριότητες και θα εφαρμοστούν σε αυτούς τα αποτελέσματα του έργου Know 

Your Rights (KYR).  

Οι συντονιστές της εκμάθησης από ομοτίμους, ως υπάλληλοι των εταίρων 

οργανισμών, θα συναντηθούν τουλάχιστον μία φορά το μήνα μέσω του Skype για να 

επανεξετάσουν την ανάπτυξη του προγράμματος εκπαίδευσης, αφού πρώτα το 

προσχέδιο του προγράμματος εκπαίδευσης θα έχει αναπτυχθεί από την ACCIÓN 

LABORAL. Θα πραγματοποιούν περιοδικές συναντήσεις σε όλο το έργο, σε σχέση με 

την πιλοτική εκπαίδευση και την ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης. Οι 

οδηγοί διδασκαλίας και η οργάνωσή τους θα προετοιμαστούν για τους συντονιστές για 

την εκπαίδευση ομοτίμων του KYR, συμπεριλαμβανομένων καθορισμένων δεξιοτήτων 

και προσόντων για ενδεχόμενους συντονιστές σε χώρες που πιθανόν να ενδιαφέρονται 

στο μέλλον να εφαρμόσουν παρόμοια έργα. 

Η διαμόρφωση του προγράμματος εκπαίδευσης θα είναι κεντρική και τοπική. Δηλαδή 

η κεντρική εκπαίδευση είναι στα αγγλικά και παρουσιάζεται ως ένα περίγραμμα της 

εκπαίδευσης από ομοτίμους για όλους τους εταίρους του KYR, καθώς και για άλλες 

περιοχές/χώρες που θέλουν να εφαρμόσουν την εκπαίδευση σε τοπικό περιβάλλον. Το 

αγγλικό πρόγραμμα εκπαίδευσης θα μεταφραστεί και θα προσαρμοστεί σε 

χώρες/περιοχές εταίρους με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης ελλείψεων (GAP 
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analysis) και λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη σύνθεση των 

ομάδων προοπτικής. 

Ένας συντονιστής θα βρίσκεται στην Ισπανία και ένας τοπικός συντονιστής στη 

χώρα/περιοχή κάθε εταίρου, ενώ οι εταίροι θα εντάξουν σχετικούς ενδιαφερόμενους 

φορείς και πόρους για την περιοχή τους, βάσει ενός καθιερωμένου δικτύου 

ενδιαφερομένων φορέων. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους 

μετανάστες εργαζόμενους τις γνώσεις και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να 

γνωρίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους εντός των χωρών 

της ΕΕ μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται παιδαγωγικές τεχνικές και δεξιότητες που απευθύνονται 

στην εκπαίδευση μαθητών, ώστε να μπορούν να γίνουν ομότιμοι εκπαιδευτές και να 

μεταδώσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν για την αγορά εργασίας και τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων σε άλλα μέλη της κοινότητάς τους. 

Επομένως, η έμφαση του προγράμματος εκπαίδευσης εστιάζεται στη διάδοση 

γνώσεων σχετικά με την υποστήριξη των μεταναστών εργαζομένων, την 

καθοδηγητική προσέγγιση και τον τρόπο παρουσίασης βασικών ζητημάτων που 

ενδιαφέρουν τους μετανάστες εργαζόμενους σχετικά με τα δικαιώματά τους σε σχέση 

με: 

⎯ Εργασιακά συμβόλαια. 

⎯ Κατώτατος μισθός, φόροι και έξοδα μισθοδοσίας. 

⎯ Εργασιακές συνθήκες και πρότυπα ασφάλειας. 

⎯ Υγειονομική περίθαλψη και ασφάλιση. 

⎯ Συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλοι υποστηρικτικοί οργανισμοί. 



 
IO2: EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 5 

Στο τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες 

γνώσεις για να κατανοήσουν καθολικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που 

σχετίζονται με την αγορά εργασίας της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα, τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις εργασίας στη χώρα στην οποία διαμένουν. Επιπλέον, θα είναι 

εξουσιοδοτημένοι να διδάσκουν αυτές τις γνώσεις σε άλλα μέλη της κοινότητάς τους, 

βοηθώντας στη διάδοση περισσότερων γνώσεων σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα 

μεταξύ των μεταναστών.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ  

Όταν ξεκινά μια εκπαιδευτική δράση, το πρόγραμμα πρέπει να προετοιμαστεί 

διεξοδικά, ενώ ο σκοπός και οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη της 

δραστηριότητας πρέπει να είναι γνωστοί. 

Θεωρείται σημαντικό να αξιοποιηθεί η εμπειρία προκειμένου να «επιλεχθεί» το 

θεωρητικό περιεχόμενο, οι δραστηριότητες και οι πρακτικές που θα εφαρμοστούν 

κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Θα πρέπει να ρωτήσετε σχετικά με το 

ιστορικό και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με τους οποίους θα μοιραστείτε 

εμπειρίες, γνώσεις κ.λπ., κατά τη διάρκεια των ημερών κατά τις οποίες πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση. 

Κατά την έναρξη της εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να πιστεύετε ότι είστε 

προετοιμασμένοι. Πρέπει να γνωρίζετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία που έχετε ως 

εκπαιδευτής. 

Ωστόσο, όταν ξεκινά η δραστηριότητα, είναι η στιγμή κατά την οποία θα δείξουμε εάν 

όλη η μέχρι στιγμής δουλειά που έχει γίνει με προσοχή, αφοσίωση και τεχνική ισχύει. 

Από τη μία πλευρά είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα ίδια μέσα και πόροι. Από την 

άλλη, υπάρχει η ομάδα σε κατάσταση προπόνησης∙ με άτομα που έρχονται - όπως και 

ο εκπαιδευτής - με προηγούμενες γνώσεις και ιδέες για το μάθημα που πρόκειται να 

ακολουθήσουν. 

Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε ο ένας τον άλλον, να εκκινήσετε τον μηχανισμό εκμάθησης. 

Αυτή η πρώτη στιγμή είναι η πιο σημαντική, διότι η επακόλουθη επιτυχία, η απόδοση 

και τα αποτελέσματα που θα ληφθούν θα εξαρτηθούν από την ατμόσφαιρα που 

επιτυγχάνεται στην έναρξη της δράσης. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

⎯ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΟ 

⎯ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ 

⎯ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

⎯ Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ 

⎯ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 

 

ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ  ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΛΙΜΑ ΠΟΥ: 

⎯ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  

⎯ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

⎯ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

⎯ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ  

⎯ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 

⎯ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ 

⎯ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 

⎯ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

 



 
IO2: EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 8 

Ορισμένες στρατηγικές για την προώθηση των κινήτρων των μαθητών που 

συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κατάλληλης ατμόσφαιρας: 

⎯ Γνωρίστε τον μαθητή∙ τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και την αλληλεπίδρασή 

τους με την ομάδα. Εξερευνήστε τα κίνητρα και τις προσδοκίες τους για να τα 

συσχετίσετε με τη μαθησιακή τους εμπειρία. 

⎯ Αναφέρετε την έννοια της μάθησης, τον αντίκτυπό της στον κόσμο της 

εργασίας. Δώστε συμβουλές και καθοδηγήστε∙ συσχετίστε τη μάθηση με τις 

εμπειρίες των μαθητών και το πλαίσιο στο οποίο ζουν. 

⎯ Διατυπώστε σαφείς, συγκεκριμένους στόχους και συνδέστε τους με τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, ώστε να αντιληφθούν τη σημασία τους και να 

κατανοήσουν προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουν. 

⎯ Προσέξτε στους μαθητές ξεχωριστά: αξιολογήστε την επιθυμία τους να 

μάθουν, κρατήστε τους ενήμερους για την πρόοδό τους, τις δεξιότητες, τις 

δυσκολίες και καθοδηγήστε τους να βελτιώσουν ή να τις ξεπεράσουν. 

⎯ Δημιουργήστε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συμμετοχής και σεβασμού στην ομάδα. 

⎯ Προωθήστε τις πρωτοβουλίες, τη δημιουργικότητα και συνεργασία. 

⎯ Σχεδιάστε τις μαθησιακές ακολουθίες και πρακτικές δραστηριότητες που 

συνδέονται με την κοινωνικο-επαγγελματική πραγματικότητα. 

⎯ Ζητήστε και εκτιμήστε τα αποτελέσματα. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιδιώκουν την εκμάθηση ορισμένου 

περιεχομένου και την επίτευξη ορισμένων στόχων. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι δράσεις 

εξίσου αποτελεσματικές. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε εκπαιδευτική δράση επιδιώκει 

διαφορετικούς στόχους και απαιτεί την εφαρμογή μιας διαφορετικής μεθοδολογίας. 

Η αποτελεσματικότητα πολλών σχεδίων κατάρτισης είναι ότι αναπτύσσονται 

χρησιμοποιώντας δύο ή τρεις διαφορετικές μεθόδους. Αυτή η ολοκληρωμένη 

προσέγγιση είναι απαραίτητη εάν θέλετε να επιτύχετε μια χρήσιμη πρόταση 

κατάρτισης. 

α) Μέθοδοι έκθεσης 

Οι μεθόδοι έκθεσης χαρακτηρίζονται από τη σαφήνεια στην παρουσίαση των 

πληροφοριών στους μαθητές και υποστηρίζονται από την προφορική παρουσίαση 

ενός ή περισσοτέρων εμπειρογνωμόνων στο περιεχόμενο της διδακτικής μονάδας ή 

του θέματος που εκτίθεται (συνέδριο, συμπόσιο, πάνελ, στρογγυλό τραπέζι κ.λπ.). 

Τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτής; 

⎯ Να ενημερώσει τους μαθητές στην αρχή κάθε διδακτικής πράξης για τους 

στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, καθώς και το περιεχόμενο που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί. 

⎯ Να συνοψίσει τα βασικά σημεία της ημέρας, των διδακτικών μονάδων και των 

ενοτήτων ως τρόπο ενίσχυσης των εννοιών και του περιεχομένου. 

⎯ Να χρησιμοποιήσει παραδείγματα, εμπειρίες και να επαναφέρει τις πιο 

σημαντικές πτυχές 

Αυτές οι μέθοδοι, εάν δεν εναλλάσσονται με λιγότερο κατευθυνόμενες, τείνουν να 

προωθούν την επιφανειακή μάθηση, η οποία δεν ευνοεί την απόκτηση τεχνικών ή 

πρακτικών δεξιοτήτων. 
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β) Μέθοδοι βασισμένες στην πρακτική επίδειξη 

Στην εκπαίδευση κατά την οποία η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας, αυτές είναι οι μέθοδοι που θα βρουν 

τη μεγαλύτερη δυνατότητα εφαρμογής. Ο στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές μέσω 

πρακτικών και συντονισμένων διαδικασιών επίδειξης καθηκόντων (εργαστήρια 

επίδειξης, εργαστηριακή έρευνα, κοινωνική έρευνα κ.λπ.) 

Τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτής; 

⎯ Να δηλώσει με σαφήνεια τους στόχους 

⎯ Να εξηγήσει τη δραστηριότητα με την ανάλυση των εργασιών 

⎯ Να κάνει επίδειξη εκπαιδευτή 

⎯ Κάθε μαθητής εκτελεί την εργασία 

γ) Μέθοδοι με τις οποίες ο δάσκαλος και οι μαθητές παρεμβαίνουν ενεργά στην 

κατασκευή της μάθησης 

Μέθοδοι διερεύνησης, στις οποίες η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή-μαθητή 

βασίζεται στη διατύπωση ερωτήσεων από τον εκπαιδευτή. Χρησιμοποιείται σε εκείνες 

τις εκπαιδευτικές δράσεις όπου οι συμμετέχοντες έχουν ήδη κυριαρχήσει τις υπό 

μελέτη γνώσεις, εστιάζοντας στο ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες να γίνουν 

πράκτορες της δικής τους εκπαίδευσης, μέσω προσωπικής έρευνας, επαφής με την 

υπό μελέτη πραγματικότητα και τις εμπειρίες της ομάδας εργασίας. 

Τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτής; 

⎯ Να καθορίσει τους στόχους της δραστηριότητας πριν ξεκινήσει. 

⎯ Να αυξήσει τις προβληματικές καταστάσεις. 

⎯ Να απαντήσει στις ερωτήσεις των μαθητών για να βοηθήσει στη διαδικασία 

ανακάλυψης, αλλά χωρίς να επιλύσει το πρόβλημα. 

⎯ Να βεβαιωθεί ότι στο τέλος της διαδικασίας περιγράφεται με σαφήνεια η 

διαδικασία επίλυσης του προβλήματος και οι διάφορες λύσεις. 
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δ) Μέθοδοι βάσει ομαδικής εργασίας 

Η ιδιαιτερότητα αυτών των μεθόδων είναι η ενεργός συμμετοχή της ομάδας μαθητών, 

εναρμονισμένη με τον προηγούμενο σχεδιασμό και πραγματοποιείται υπό την 

καθοδήγηση ενός ατόμου με τις απαραίτητες δεξιότητες για το σκοπό αυτό. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Δραστηριότητα 1: Δύο Αλήθειες και Ένα Ψέμα (Διαδικτυακά ή Δια ζώσης) 

Στόχος: Να σπάσει τον πάγο μεταξύ των μελών της ομάδας στην αρχή της 

εκπαίδευσης για να βελτιώσει την ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη. 

Οδηγίες: 

1. Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι πρέπει να γνωριστούν μεταξύ τους, λέγοντας 

δύο αληθινές δηλώσεις (πράγματα ή γεγονότα) για τον εαυτό τους και μία ψεύτικη. 

2. Ζητήστε από έναν εθελοντή να αρχίσει να μοιράζεται τις δύο αλήθειες του και ένα 

ψέμα με την ομάδα. 

3. Από αριστερά προς τα δεξιά, κάθε συμμετέχων ζητείται να πει ποιο πιστεύει ότι 

είναι το ψέμα και, στη συνέχεια, ο εθελοντής πρέπει να του πει ποια από τις τρεις 

προτάσεις είναι στην πραγματικότητα το ψέμα, και αν θέλει, μπορεί να εξηγήσει τις 

αλήθειες με περισσότερες λεπτομέρειες. 

4. Το παιχνίδι συνεχίζεται έως ότου όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πει τις δύο αλήθειες 

και το ψέμα τους. 

Διάρκεια: 30΄ 

Δραστηριότητα 2. ANIMAL RODEO (Δια ζώσης) 

Στόχος: Ενεργοποίηση της ομάδας στην αρχή της δεύτερης φάσης της εκπαίδευσης 

προκειμένου να ανακτήσει μια επαρκή δυναμική και μια βέλτιστη ατμόσφαιρα μέσα 

στην τάξη. 
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Οδηγίες: 

1. Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας, σιωπηλά, να σκεφτούν το αγαπημένο τους ζώο. 

2. Στη συνέχεια, ζητήστε από τα μέλη της ομάδας, χωρίς να μιλήσουν, να τοποθετηθούν 

από το μεγαλύτερο ζώο στο μικρότερο. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να κάνουν 

χειρονομίες και θορύβους ζώων μόνο. 

3. Μετά από αυτό, ζητήστε τους να αναφέρουν ποιο ζώο ήταν και να δουν αν είχαν 

τοποθετηθεί σωστά. 

Διάρκεια: 15΄ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Παρακάτω είναι μερικές από τις κύριες δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας 

εκπαιδευτής, αλλά η σωστή λειτουργία της εκπαίδευσης δεν θα εξαρτάται μόνο από 

αυτήν, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα αλλάξουν τον προτεινόμενο 

σχεδιασμό. Εάν ο εκπαιδευτής έχει την πλειονότητα αυτών των δεξιοτήτων, θα είναι 

ευκολότερο να δημιουργηθεί μια καλή ατμόσφαιρα στην τάξη και αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. 

1. Αποτελεσματική προφορική επικοινωνία 

Είναι η δεξιότητα να ακούμε, να κατανοούμε και να εκτιμούμε με έμφαση τις 

πληροφορίες, τις ιδέες και τις απόψεις που επικοινωνεί το άλλο άτομο, έχοντας τη 

δυνατότητα να ανατροφοδοτούμε με βεβαιότητα την επικοινωνιακή διαδικασία. 

Απαιτήσεις: 

α) Λεκτική και μη λεκτική αλληλεπίδραση 

β) Ικανότητα ομιλίας 

γ) Παρουσίαση 

δ) Ενεργή ακρόαση 
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2. Ενεργή ακρόαση 

Είναι η ικανότητα να ακούμε όχι μόνο αυτό που το άτομο εκφράζει άμεσα, αλλά και τα 

συναισθήματα, τις ιδέες ή τις σκέψεις που διέπουν αυτό που λέγεται. 

Απαιτήσεις: 

α) Κατανοήστε την επικοινωνία από την άποψη του ομιλητή. 

β) Μάθετε να ακούτε μεταξύ των "γραμμών". 

γ) Μην ακολουθείτε εχθρική ή συναισθηματική στάση ενώ ακούτε. 

 

3. Λήψη αποφάσεων 

Είναι η δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλών εναλλακτικών λύσεων, εκείνων που είναι 

πιο βιώσιμες για την επίτευξη των στόχων, βάσει μιας διεξοδικής ανάλυσης των 

πιθανών επιπτώσεων και κινδύνων καθώς και των δυνατοτήτων υλοποίησης σύμφωνα 

με την προτεραιότητα και τον χρόνο. 

Απαιτήσεις: 

α) Ορίστε το πρόβλημα. 
β) Καθορισμός ή απαρίθμηση όλων των κριτηρίων (περιορισμοί). 
γ) Εξετάστε ή Συλλέξτε όλες τις εναλλακτικές λύσεις. 
δ) Προσδιορίστε την καλύτερη εναλλακτική λύση. 

4. Ενέργεια 

Είναι η ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης ενός υποδεικνυόμενου ρυθμού 

δραστηριότητας. Δείχνει τον έλεγχο, την αντοχή και την ικανότητα να εργάζεστε 

σκληρά. 

Απαιτήσεις: 

α) Να είστε πάντα ενεργοί. 

β) Κάνετε τις εργασίες με δυναμισμό. 

γ) Δείξτε ενθουσιασμό για νέες προκλήσεις. 



 
IO2: EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 14 

5.  Ενθουσιασμός 

Είναι η ενέργεια και η διάθεση που πρέπει να έχει κάποιος για να εκτελέσει ένα έργο, 

γεμάτο από θετικισμό και μοναδική αισιοδοξία, υπό την πεποίθηση και τον 

απαραίτητο δυναμισμό που στοχεύει στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. 

Απαιτήσεις: 

α) Μιλάτε θετικά. 
β) Δυνατότητα τροποποίησης του περιβάλλοντος. 
γ) Σας αρέσει να αναπτύσσεστε. 
δ) Εκμεταλλεύεστε τις ευκαιρίες. 

6. Διαπροσωπική επικοινωνία 

Είναι η ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης επαρκούς ροής επικοινωνίας μεταξύ 

των μελών της ομάδας ή του οργανισμού, χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά κανάλια 

που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση και ευνοούν τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών 

σχέσεων. 

Απαιτήσεις: 

α) Τρόποι συμπεριφοράς 
β) Ευγένεια 
γ) Σεβασμός και Φιλικότητα 
δ) Ευγένεια και Κοινωνικότητα 

7. Ηγεσία 

Είναι η ικανότητα να καθοδήγησης των ανθρώπων και η ενθάρρυνσή τους στο να 

συμβάλλουν αποτελεσματικά και επαρκώς στην επίτευξη των στόχων. Απαιτεί 

δέσμευση στην ανάπτυξη των συνεργατών του ηγετικού ατόμα, στην αξιολόγησή τους 

και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. 

Απαιτήσεις: 

α) Θέστε στόχους, μεταδώστε τους και εκτελέστε επαρκή παρακολούθηση σε αυτό το 
θέμα. 
β) Ακούστε τους άλλους και ακουστείτε. 
γ) Παρακινήστε την ομάδα να επιτύχει τους στόχους. 
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δ) Συνήθως ζητάτε συμβουλή 

8. Ικανότητα διαχείρισης 

Είναι η δυνατότητα γρήγορης και αξιόπιστης διαχείρισης εργασιών και διαδικασιών. 

αξιοποιώντας τους πόρους και το δυναμισμό που είναι απαραίτητα για την επίτευξη 

των στόχων. 

Απαιτήσεις: 

α) Καθορίζετε εκ των προτέρων εργασίες, αποφεύγοντας απρόβλεπτα γεγονότα. 
β) Σχεδιασμός διαθέσιμων πόρων. 
γ) Παίρνετε το καλύτερο από τους συναδέλφους σας. 
δ) Προσαρμόζεστε γρήγορα στις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  

ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή της αγοράς 

εργασίας και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα των 

εργαζομένων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε 

έτσι ώστε μια ομάδα εργαζομένων, ειδικά καθορισμένοι σε αυτές, να υπερασπιστεί 

τους συναδέλφους τους από πιθανές καταχρήσεις που θα μπορούσε να διαπράξει ο 

εργοδότης. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι μια δημοκρατική ένωση που μπορεί να 

δημιουργηθεί ελεύθερα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Μία από τις 

κύριες δραστηριότητές της είναι η διαπραγμάτευση, εκ μέρους των θυγατρικών της, 

ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος όπως μισθοί, διακοπές, συνθήκες εργασίας, άδειες 

κ.λπ. 

Τα μέλη της συντεχνίας πρέπει να δεσμεύονται να πληρώνουν συνδρομή, να 

παρευρίσκονται σε συναντήσεις και να συμμετέχουν σε ενέργειες (για παράδειγμα, 

απεργίες) που συμφωνούνται εντός της συντεχνίας. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκλέγουν εκπροσώπους που διαπραγματεύονται με 

τους εργοδότες του οργανισμού στον οποίο εργάζονται (είτε πρόκειται για εταιρεία ή 

δημόσιο φορέα). Αυτό, σχετικά με θέματα που ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους. Αυτός 

ο τύπος διαπραγμάτευσης ονομάζεται «συλλογική διαπραγμάτευση» και γενικά 

επικεντρώνεται στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που 

προσφέρονται στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου. Αυτή η προσφορά δεν περιλαμβάνει μόνο μισθό, αλλά και συνθήκες εργασίας 

όπως ώρες, αργίες, μπόνους αναγνώρισης κ.λπ. 

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες 

και υποστήριξη στους μετανάστες εργαζόμενους, προσφέροντας βοήθεια μέσω 
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υπηρεσιών που ποικίλλουν από πόλη σε πόλη ανάλογα με τον τύπο και τον αριθμό 

των φορέων υποστήριξης μεταναστών που έχουν ενσωματωθεί σε αυτήν την περιοχή. 

1. Πώς μπορούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να βοηθήσουν τους 

μετανάστες εργαζόμενους; 

 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι αρκετά χρήσιμες για την ενημέρωση των 

εργαζομένων για τα δικαιώματά τους και ειδικά σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν 

να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τους μετανάστες εργαζόμενους. 

Ένας από τους κύριους στόχους των συνδικαλιστικών οργανώσεων που 

επικεντρώνονται στους μετανάστες είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος 

των μεταναστών και, κατά συνέπεια, η υπεράσπιση των συμφερόντων τους και των 

κοινωνικών και εργασιακών τους δικαιωμάτων. 

Ένα καθήκον που εκτελούν ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι η δράση τους 

σε εταιρείες μέσω συμβούλων και νομικών υπηρεσιών. 

Μέσω αυτής της στήριξης, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όχι μόνο εκτελούν 

συμβουλευτική εργασία για τους μετανάστες (άδειες εργασίας ή διαμονής, ανανεώσεις, 

οικογενειακή επανένωση, εθνικότητα κ.λπ.), αλλά και κοινωνική και συνδικαλιστική 

υποστήριξη προκειμένου να ευνοηθεί μια πιο ασφαλής και αποτελεσματική διαδικασία 

ένταξης. 

Αυτή η βοήθεια είναι ένα εργαλείο επαφής, μια πύλη για τον πληθυσμό των 

μεταναστών προς την ένωση, στην υπηρεσία του οργανισμού, και ένα ουσιαστικό μέσο 

παρατήρησης και γνώσης της κοινωνικής και εργασιακής πραγματικότητας αυτού του 

πληθυσμού. 

Είναι επίσης ένα εργαλείο πολιτικής και θεσμικής συνηγορίας με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες μεταναστών και αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης. Αυτές οι υπηρεσίες 

είναι συνήθως δωρεάν για τους μετανάστες. 
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Από αυτούς τους οργανισμούς, οι μετανάστες καθοδηγούνται σε όλα τα ζητήματα που 

μπορεί να τους επηρεάσουν: υγεία, εκπαίδευση, στέγαση κ.λπ. παραπέμποντάς τους 

στους πόρους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι δήμοι και διάφορα ιδρύματα και 

οργανώσεις. 

2. Ποιες άλλες οργανώσεις μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση εργασιακών 

διαφορών; 

 

Μια εργασιακή διαφορά μπορεί να νοηθεί ως η διαφορά μεταξύ των μελών ενός 

οργανισμού λόγω διαφορετικών απόψεων, αντίληψης ή προβλημάτων σχέσης. 

Επιπλέον, οι αιτίες που ενθαρρύνουν αυτές τις συγκρούσεις μπορεί να είναι διαφόρων 

ειδών, από συγκρούσεις συμφερόντων έως χαρακτήρων μέχρι συμπεριφορές μη 

ανεκτικότητας από ένα από τα μέρη. Αυτό που έχουν πάντα κοινό είναι ότι 

εμφανίζονται στο χώρο εργασίας. 

Αν και είναι δύσκολο να βρεθούν άλλοι οργανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν στην 

επίλυση εργασιακών διαφορών, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν διάφοροι 

τύποι τέτοιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που μπορούν να βοηθήσουν πιο 

συγκεκριμένα στις αιτίες και τα σημεία του ζητήματος. 
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Οι κύριες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μπορούν να χωριστούν σε: 

✓ Συνδικάτο συντεχνίας: Αυτές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελούνται από 

εργαζομένους ομαδοποιημένους ανά επάγγελμα, είδος εμπορίου ή ειδικότητα. 

✓ Εταιρικές συνδικαλιστικές οργανώσεις: Αυτές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

αποτελούνται από εργαζόμενους από την ίδια εταιρεία 

✓ Βιομηχανικές συνδικαλιστικές οργανώσεις: Αυτές οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις αποτελούνται από εργαζόμενους που εργάζονται σε μία ή 

περισσότερες εταιρείες στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο. 

✓ Εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις βιομηχανίας: Δημιουργούνται από 

εργαζόμενους που εργάζονται σε εταιρείες του ίδιου βιομηχανικού κλάδου που 

βρίσκονται σε πολλές πολιτείες 

✓ Μικτές συνδικαλιστικές οργανώσεις: Αποτελούνται από εργαζομένους 

διαφόρων επαγγελμάτων ή επαγγελμάτων όταν ο αριθμός των εργαζομένων 

του ίδιου επαγγέλματος ή εμπορίου είναι μικρότερος από είκοσι άτομα. 

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν τις 

δικές τους οργανώσεις, επομένως υπάρχουν αποκλειστικά εργατικές οργανώσεις και 

εργοδοτικές οργανώσεις. 

Ανάλογα με τη χώρα ή τον συγκεκριμένο τύπο συνδικαλιστικής οργάνωσης, αυτές οι 

οργανώσεις προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες για μέλη και μη μέλη. Οι υπηρεσίες 

τους, βασισμένες στην ενημέρωση και την υπεράσπιση των εργαζομένων, είναι 

εξαιρετικά επωφελείς για τους μετανάστες εργαζόμενους, ως μια ομάδα που 

αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά την εξεύρεση εργασίας. 

Γενικά, οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πτυχές: 

• Πληροφορίες για τα δικαιώματα, αλλά όχι μόνο σε επίπεδο εργασίας. 

Πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες συλλογικές συμβάσεις, για το πώς πρέπει 

να γίνεται η εφαρμογή τους και ποια είναι η πιο σωστή σε κάθε περίπτωση. 

• Νομικές πληροφορίες για νομικές διαδικασίες. 
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• Νομική συνδρομή σε περίπτωση προβλημάτων, παραβάσεων ή παραβιάσεων 

των δικαιωμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να 

είναι δωρεάν για συνδεδεμένους εργαζόμενους. 

• Διοικητική βοήθεια: Βοήθεια για διαδικασίες εργασίας, σύνταξη και 

αναθεώρηση εγγράφων, συμβάσεων κ.λπ. 

• Κατάρτιση, όχι μόνο σε θέματα απασχόλησης, αλλά και στην κοινωνική και 

οικονομική κατάσταση της χώρας ή σε διαφορετικά κοινωνικά προβλήματα. 

• Κοινωνική Δράση: Διαφορετικές πρωτοβουλίες επικεντρώθηκαν στην 

κοινότητα των μεταναστών και σε συγκεκριμένες συμβάσεις ανάμεσά τους. 

Το Κυπριακό Εθνικό Πλαίσιο 

Εισαγωγή 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προστατεύονται από το Άρθρο 21 του Κυπριακού 

Συντάγματος: 

« 1. Έκαστος έχει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς.  

2. Έκαστος έχει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι μετ’ άλλων περιλαμβανομένου του 

δικαιώματος ιδρύσεως συντεχνιών και προσχωρήσεως εις ταύτας προς προστασίαν 

των ιδίων αυτού συμφερόντων. Παρά τους κατά την τρίτην παράγραφον του παρόντος 

άρθρου περιορισμούς, ουδείς εξαναγκάζεται να προσχωρήσει εις οιονδήποτε 

συνεταιρισμόν ή να συνεχίση να μετέχη αυτού ως μέλος.» 

Οι εργασιακές σχέσεις στην Κύπρο χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλό επίπεδο 

συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, με περίπου 170.000 εργαζομένους στο 

νησί να είναι συνδικαλιστές1. Οι δύο σημαντικές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες στο νησί 

είναι η ΠΕΟ και η ΣΕΚ που οργανώνονται γενικά σε διάφορες βιομηχανικές γραμμές 

(συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, ομοσπονδιών εργαζομένων στις κατασκευές, 

 

1 https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Cyprus/Trade-
Unions  

https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Cyprus/Trade-Unions
https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Cyprus/Trade-Unions
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ξενοδοχειακών και κυβερνητικών υπαλλήλων). Από τα δύο, η ΠΕΟ έχει ισχυρότερη 

βάση ως προς τα χειρωνακτικά επαγγέλματα. Άλλες, μικρότερες ομοσπονδίες είναι οι 

ΔΕΟΚ και ΠΟΑΣ. Εκτός από αυτές τις συνομοσπονδίες, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά 

συνδικάτα που είναι συγκεκριμένα ανά τομέα - τα πιο γνωστά είναι η ΠΑΣΥΔΥ (που 

οργανώνει δημόσιους υπαλλήλους), η ETYK (τραπεζικός τομέας) και η ΟΕΛΜΕΚ και η 

ΠΟΕΔ (που καλύπτουν το διδακτικό προσωπικό). 

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εξής εργαλεία για να 

επιτύχουν τους στόχους τους: 

- Συλλογική Διαπραγμάτευση 

- Απειλή για Απεργία 

- Απεργία 

- Εργασία σε αργούς ρυθμούς 

- Σειρά Απεργών (οι εργαζόμενοι μαζεύονται στον χώρο εισόδου της εργασίας 

τους και αρνούνται να δουλέψουν) 

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων στην Κύπρο, κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το καθεστώς του 

συμβολαίου, μπορεί να είναι μέλος συνδικαλιστικών οργανώσεων2. Ωστόσο, η 

συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις περιορίζεται σε άτομα άνω των 16 ετών. 

Επιπλέον, τα δυνητικά μέλη πρέπει να απασχολούνται σε επαγγέλματα όπως 

καθορίζονται από το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης στην οποία 

επιθυμούν να συμμετέχουν. Tο συμβόλαιο μεταξύ των εργαζομένων και των 

συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους προστατεύεται από το νόμο3. Οι εργοδότες 

υποχρεούνται επίσης από το νόμο να προσφέρουν στους συνδικαλιστικούς 

εκπροσώπους πρόσβαση στις εγκαταστάσεις εργασίας ή στις επιχειρήσεις τους για 

τους ακόλουθους σκοπούς: 

 

2 That is, whether working relations are established by a verbal or written contract, a collective 
bargaining or personal agreement with their employer, or if it is an internship. 
3 This obligation takes into consideration the characteristics of industrial relations in Cyprus as 
well as the need for the functioning of the business to continue effectively. 
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1) τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις των εργαζομένων με τους 

εργοδότες για τον καθορισμό ή την ανανέωση συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

2) για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων ή κοινών διαβουλεύσεων με τον εργοδότη 

σε θέματα εργασιακού χαρακτήρα. 

3) για την εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την ορθή εφαρμογή της 

εργατικής νομοθεσίας. 

4) για την εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την επίλυση εργασιακών 

διαφορών σχετικά με την εφαρμογή συλλογικών διαπραγματεύσεων ή 

συμφωνιών. 

Εκτός από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους 

εργαζόμενους, οι εργοδότες μπορούν επίσης να οργανωθούν και να ιδρύσουν τις δικές 

τους οργανώσεις που θα προστατεύουν τα συλλογικά τους συμφέροντα. Οιι κύριες 

οργανώσεις εργοδοτών στην Κύπρο είναι η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

(ΟΕΒ) και το Κυπριακό Επιμελιτήριο Βιομηχανίας και Εμπορίου (ΚΕΒΕ).  

Συλλογική Διαπραγμάτευση 

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ασχολούνται κυρίως με τη διαπραγμάτευση μισθών 

και άλλων όρων απασχόλησης, με τη συμμετοχή εργοδοτών και οργανωμένων φορέων 

των εργαζομένων. Ο Κώδικας Εργασιακών Σχέσεων (που συμφωνήθηκε μεταξύ 

εκπροσώπων εργοδοτών, συνδικάτων και κυβέρνησης το 1977) περιγράφει το βασικό 

πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Κύπρο. Αν και ο Κώδικας δεν είναι 

νομικά δεσμευτικός, οι όροι του τηρούνται συνήθως τόσο από τους εργοδότες όσο και 

από τα συνδικάτα. 

Στην Κύπρο, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται τόσο σε επίπεδο 

βιομηχανίας όσο και σε επίπεδο εταιρείας. Οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο 

βιομηχανίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις καλύπτουν τομείς εργασίας όπως ξενοδοχεία, 

βιομηχανίες μεταλλουργίας, πετρέλαιο και κατασκευές. Στις διαπραγματεύσεις σε 

επίπεδο βιομηχανίας, τα διαπραγματευόμενα μέρη είναι οι κατάλληλες βιομηχανικές 

ομοσπονδίες και η σχετική ένωση εργοδοτών για αυτόν τον τομέα. Οι 
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διαπραγματεύσεις σε επίπεδο εταιρείας, από την άλλη πλευρά, καλύπτουν τις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ μεμονωμένων εργοδοτών και εργαζομένων. Τα μέρη που 

διαπραγματεύονται σε αυτήν την περίπτωση είναι ο εργοδότης και το τοπικό 

συνδικαλιστικό σωματείο (συνήθως μέσω ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης). 

Και στα δύο επίπεδα, οι συμφωνίες συνήθως διαρκούν δύο χρόνια. 

Οι συμφωνίες καλύπτουν θέματα όπως η αμοιβή, ο χρόνος εργασίας, οι διακοπές, τα 

ταξίδια και άλλα επιδόματα. Τέλος, παρόλο που δεν υπάρχει εθνικό σημείο αναφοράς 

για τον ελάχιστο μισθό στην Κύπρο, υπάρχει ελάχιστος μισθός για ορισμένες 

συγκεκριμένες ομάδες ευάλωτων εργαζομένων (π.χ. βοηθοί καταστημάτων, 

εργαζόμενοι παιδικής φροντίδας και εργαζόμενοι προσωπικής φροντίδας). 

Εκπροσώπηση στο χώρο εργασίας 

Η εκπροσώπηση στο χώρο εργασίας στην Κύπρο γίνεται μέσω συνδικαλιστικών 

οργανώσεων. Αν και δεν ρυθμίζεται στενά από τη νομοθεσία, η εκπροσώπηση στο 

χώρο εργασίας ακολουθεί τον κώδικα εργασιακών σχέσεων. Το 2005, μετά την 

εισαγωγή μιας οδηγίας της ΕΕ για την ενημέρωση και τη διαβούλευση4, θεσπίστηκε 

πρόσθετη νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της οδηγίας 

(για εταιρείες 30 ή περισσότερων υπαλλήλων). Τέλος, μια επιτροπή στο χώρο εργασίας 

συνήθως εκπροσωπεί τους υπαλλήλους σε θέματα όπως η υγεία και η ασφάλεια, η 

οργάνωση της εργασίας, η πειθαρχία και η αποτελεσματική εφαρμογή των συλλογικών 

συμβάσεων. 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) 

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μπορούν να βοηθήσουν εργαζόμενους από τρίτες χώρες με 

τους πιο κάτω τρόπους: 

- Παροχή νομικών πληροφοριών και υποστήριξη 

 

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002L0014 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002L0014
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- Στήριξη ενάντια στην εκμετάλλευση/διάκριση εναντίων εργαζομένων από 

τρίτες χώρες 

- Υπεράσπιση των υφιστάμενών τους εργασιακών δικαιωμάτων 

- Καθοδήγηση στις σχετικές αρχές (Γραφείο Εργασίας, Τμήμα Μετανάστευσης 

κλπ) 

- Προώθηση πρακτικών ένταξης και μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον 

Στην Κύπρο δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση η οποία να 

ασχολείται αποκλειστικά με την εκπροσώπηση εργατών από τρίτες χώρες, ωστόσο, η 

ΠΕΟ είναι η πιο πιθανή οργάνωση να λειτουργεί ανά περιόδους ως υποστηρικτής των 

δικαιωμάτων τους σε κάποιες περιπτώσεις. Η διστακτικότητα των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων να οργανωθούν και να προωθήσουν συλλογικά τα δικαιώματα των 

εργατών από τρίτες χώρες στην Κύπρο οφείλεται κατά κύριο λόγω στην ανησυχία τους 

να μην δημιουργήσουν δυσμενείς συνθήκες για το τοπικό εργατικό δυναμικό.  

Άλλοι περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην ένταξη 

των εργαζομένων από τρίτες χώρες είναι τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια, 

έλλειψη πόρων καθώς και εχθρότητα των εργοδοτών και δυσκολία να τους 

προσεγγίσουν και να τους οργανώσουν, όπως στην περίπτωση των οικιακών βοηθών 

και εποχιακών εργαζομένων. Σημαντικό να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι οι οικιακές 

βοηθοί είναι η μοναδική κατηγορία εργαζομένων από τρίτες χώρες η οποία 

εμφανίζεται να μην δικαιούται να οργανωθεί συλλογικά και να συμμετάσχει σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. Aυτό πιθανόν να οφείλεται ότι οι όροι εργοδότησης των 

οικιακών εργαζομένων είναι υπό την αιγίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης του Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ οι άλλες συμβάσεις εργαζομένων από 

τρίτες χώρες είναι υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας.  

Ακόμα μία προβληματική που περιθωριοποιεί την αντιπροσώπευση των εργαζομένων 

από τρίτες χώρες είναι το γεγονός ότι πολλές φορές ο εργοδότης απέναντι του οποίου 

ο εργαζόμενος επιθυμεί να οργανωθεί, είναι και αυτός μέλος της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης, γεγονός που δυσκολεύει το έργο του συνδικάτου στην επίλυση 

εργασιακών διαφορών.  
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Παρά τους περιορισμούς που αναλύθηκαν πιο πάνω, εργαζόμενοι από τρίτες χώρες 

μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια για εργασιακά ζητήματα στους εξής οργανισμούς: 

1) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων – Μεσολαβητής εργασιακών διαφορών 

2) Kυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες – Help Refugees Work 

3) KIΣΑ – Γενική βοήθεια 

4) Καρίτας Κύπρος – Γενική βοήθεια 

5) Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες – Βοήθεια και 

Προστασία Προσφύγων 

6) ΠΕΟ – Συνδικαλιστική Οργάνωση 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

Δραστηριότητα 1: TA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

Στόχος: Ανάλυση είδησης που δημοσιεύεται σε εφημερίδες, μέσα μαζικής ενημέρωσης 

ή στο διαδίκτυο σχετικά με το ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών. 

Οδηγίες: 

1. Διαβάστε το άρθρο: https://bit.ly/3gbFV6D 

2. Συζητήστε σε ομάδες 

a. Προέλευση εργαζομένων 

b. Κινδύνοι αδήλωτης εργασίας εν μέσω πανδημίας 

c. Παρανομίες από πλευράς του εργοδότη 

d. Σημαντικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων για εργαζόμενους 

από τρίτες χώρες 

Διάρκεια: 20΄ 

Δραστηριότητα 2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στόχος: Συζήτηση για το ρόλο και τη σημασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην 

υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων. 

Οδηγίες: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
https://cyrefugeecouncil.org/
https://www.helprefugeeswork.org/
https://kisa.org.cy/tag/cyprus/
https://caritascyprus.org/
https://www.unhcr.org/cy/
https://www.peo.org.cy/el/?__cf_chl_jschl_tk__=98b4b015e157f59d68aa646a87da82881f739ff8-1608714229-0-AbYKprkGTW_95dZpPhDIucJSKd_W3QNUIrBHnvRK3RR6UYDA5oqhE7bNzHxa2pvkzTJ7ACKjDaUq138blScCZ6cqnHm8hwm79usIE48lf012ggSrg7zFJmG0RCUpMIfylcK3enY_mO9QZUVe6wAeKKgFVuO2TzknzI-Wo6QTCgH3CyEjqXqX24boezC7CriXO232qPUlxyigbycoGxWEgVvVJluXmjWxV37zYPJMOEculj0YBceQ4hgKH9bqibgFbZmA5b-iKOFdrhjXWitnaI9GcMyx6BoFTy3S6ucrGRouaamN-iLY53MuMy2leWjsFg
https://bit.ly/3gbFV6D
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1. Ζητήστε από έναν εθελοντή να μοιραστεί με την ομάδα τη γνώμη του σχετικά με το 

ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

2. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες πρέπει να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους, είτε 

συμφωνούν είτε διαφωνούν. 

3. Συνεχίστε να ρωτάτε κάθε συμμετέχοντα εάν παρατηρήσετε ότι δεν έχουν ακόμη 

εκφράσει τη γνώμη τους. 

Διάρκεια: 15΄ 

 

Δραστηριότητα 3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στόχος: Συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, καθώς και τους περιορισμούς τους στην αντιπροσώπευση των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων από τρίτες χώρες.  

Διάρκεια: 15’ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Η σύμβαση εργασίας είναι μια συμφωνία μεταξύ ενός εργοδότη και ενός εργαζομένου 

βάσει της οποίας ο πρώτος προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη με 

αντάλλαγμα έναν μισθό. 

Οποιαδήποτε εργασιακή σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου πρέπει να 

τεκμηριώνεται μέσω σύμβασης. Αυτό αντιπροσωπεύει μια συμφωνία με την οποία ο 

εργαζόμενος, σε αντάλλαγμα για αμοιβή, προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες στον 

εργοδότη υπό τον έλεγχο και την καθοδήγησή του. 

Η σύμβαση εργασίας προϋποθέτει δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο για τον 

εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη, τα οποία πρέπει να τηρούνται, ανεξάρτητα από 

την εταιρεία, τον τομέα ή την εταιρεία. 

Ο νόμος υποχρεώνει τον εργοδότη να παρέχει βασικές πληροφορίες για τους όρους 

εργασίας σε γραπτή μορφή κατά τον πρώτο μήνα εργοδότητσης του εργαζομένου.  

Η εργασιακή σχέση λήγει όταν η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη. Αυτό μπορεί να συμβεί 

όταν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποφασίσει, μονομερώς, τον τερματισμό της εν 

λόγω σύμβασης, είτε επικαλούμενος αιτία είτε όχι. Ο εργαζόμενος, σε αυτήν την 

περίπτωση, απολύεται. Μια άλλη δυνατότητα είναι η λύση της σύμβασης εργασίας, η 

οποία συνεπάγεται την εξαφάνιση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων. 
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1. Τι σημαίνει να έχεις σύμβαση εργασίας; 

Έχοντας μια σύμβαση εργασίας σημαίνει ότι έχετε όλα τα δικαιώματα, τις ευθύνες, τα 

καθήκοντα και τους όρους απασχόλησης που συνιστούν τη νομική σχέση μεταξύ 

εργοδότη και εργαζομένου. Συνήθως, όλα τα είδη συμβάσεων εργασίας μπορούν να 

περιλαμβάνουν όρους που είναι νομικά δεσμευτικοί, για παράδειγμα: την υποχρέωση 

του εργοδότη να πληρώνει τους μισθούς του εργαζομένου ή το καθήκον του 

εργαζομένου να μην καθυστερεί στον χώρο εργασίας. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ισχύουν διαφορετικά είδη συμβάσεων, ανάλογα με το 

καθεστώς απασχόλησης του ατόμου. Εξαιτίας αυτού, είναι σημαντικό να 

προσδιορίσετε σωστά την κατάσταση απασχόλησης του ατόμου που πρόκειται να 

προσλάβετε πριν από τη σύνταξη της σύμβασης εργασίας. 

Σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια σύμβαση 

εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει και να διευκρινίζει αρκετά σημεία σχετικά με τα 

ακόλουθα δεδομένα: 

✓ Όνομα και διεύθυνση εργοδότη και εργαζομένου 

✓ Έναρξη και διάρκεια απασχόλησης 

✓ Τύπος δραστηριότητας και περιγραφή των καθηκόντων της 

✓ Θέση στο χώρο εργασίας 

✓ Ποσό αμοιβής (συνήθως μικτός μισθός) 

✓ Σύνθεση της εν λόγω αμοιβής (βασικός μισθός και συμπληρώματα εάν 

υπάρχουν) 

✓ Εργάσιμη ημέρα 

✓ Διακοπές 

✓ Προθεσμίες για τον τερματισμό της σύμβασης εργασίας 

✓ Αναφορά σε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ή συμβάσεις εταιρειών ή 

υπηρεσιών 

Είναι πολύ σημαντικό το συμβόλαιο να διευκρινίζει όλες αυτές τις πληροφορίες και 

για τις δύο πλευρές, ειδικά για τον εργαζόμενο. Όσον αφορά ορισμένες πτυχές, όπως 

οι ετήσιες διακοπές, η διάρκεια των περιόδων ειδοποίησης, οι εργάσιμες ημέρες, οι 



 
IO2: EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 29 

αμοιβές ή οι ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, είναι απαραίτητο να παραπέμψετε τους 

εργαζομένους στους αντίστοιχους εθνικούς / περιφερειακούς και διοικητικούς νόμους 

και κανονισμούς, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη. 

αλλο. 

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές πληροφορίες σύμφωνα με 

επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/employment-

contracts/employment-terms/index_en.htm  

2. Τύποι συμβάσεων εργασίας 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβάσεων εργασίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να 

καταστεί σαφές το καθεστώς του εργαζομένου και η σχέση του με την εταιρεία: 

α. Μόνιμη (αορίστου χρόνου) σύμβαση εργασίας 

Αυτό το είδος συμβάσεων αφορά υπαλλήλους που εργάζονται κανονικές ώρες 

και βασίζονται σε κανονικό μισθό ή ωριαίο επιτόκιο. Οι μόνιμες συμβάσεις 

εργασίας συνεχίζονται έως ότου καταγγελθούν είτε από τον εργοδότη είτε 

από τον εργαζόμενο. Με αυτές τις συμβάσεις, οι εργαζόμενοι μπορούν να 

απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα απασχόλησης. 

Υπάρχουν δύο τύποι μόνιμων συμβάσεων εργασίας: 

✓ Συμβόλαια πλήρους απασχόλησης 

Αυτή η σύμβαση είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος συμβολαίου, αυτοί οι 

εργαζόμενοι συνήθως εργάζονται μια ολόκληρη εβδομάδα περίπου 35 

ωρών ή περισσότερο, ανάλογα με τη χώρα. 

✓ Συμβάσεις μερικής απασχόλησης 

Η σύμβαση για τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης είναι 

παρόμοια με εκείνη που έχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης, με 

μεγαλύτερη έμφαση στον αριθμό των ωρών εργασίας και στον τρόπο 

https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/employment-contracts/employment-terms/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/employment-contracts/employment-terms/index_en.htm
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χειρισμού των υπερωριών, αλλά μπορεί να έχει την ίδια σταθερότητα με 

εκείνη των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. 

β. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

Αυτό το είδος συμβάσεων έχει ημερομηνία έναρξης και λήξης, για παράδειγμα 

έξι μήνες ή ένα έτος. Οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου έχουν προστασία και 

μπορούν να βασίζονται στα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους υπαλλήλους. Οι 

εργοδότες δεν μπορούν να τους προσφέρουν λιγότερο ευνοϊκούς όρους, επειδή 

είναι μόνιμοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου. 

γ. Περιστασιακή σύμβαση εργασίας 

Αυτό το είδος συμβάσεων ενδείκνυται για καταστάσεις στις οποίες ο 

υπάλληλος δεσμεύεται να συνεργαστεί με την εταιρεία, αλλά η εταιρεία δεν έχει 

καμία βεβαιότητα για το πόσες ώρες θα μπορεί να προσφέρει στον εργαζόμενο 

κάθε εβδομάδα και δεν μπορεί να εγγυηθεί ένα κανονικό τρόπο εργασίας. Οι 

περιστασιακές συμβάσεις εργασίας πρέπει να καθορίζουν τον ελάχιστο αριθμό 

ωρών εργασίας που προβλέπεται να προσφέρουν στον υπάλληλο κάθε 

εβδομάδα περίπου. 

δ. Συμβάσεις εργασίας μαθητευόμενων και ασκουμένων 

Οι συμβάσεις μαθητευόμενων και εκπαιδευόμενων, που έχουν ολοκληρωθεί και 

υπογραφεί, χρησιμοποιούνται για την καταχώριση της περιόδου μάθησης στην 

εταιρεία. 

3. Αυτοεργοδότηση 

Η αυτοεργοδότηση είναι μια δραστηριότητα στην οποία ένα άτομο δημιουργεί τη 

δική του δουλειά και αποφασίζει να είναι το δικό του αφεντικό, και αυτό μπορεί να 

γίνει, μεταξύ άλλων τρόπων, μέσω της δημιουργίας της δικής του επιχείρησης ή 

μιας ψηφιακής επιχείρησης. 
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Αυτό το είδος απασχόλησης σημαίνει ότι το άτομο δημιουργεί τη δική του δουλειά, 

χρησιμοποιώντας το δικό του κεφάλαιο, προσπάθεια και ευφυΐα για να εργαστεί 

ανεξάρτητα. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε μέρα περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν να 

επιλέξουν αυτό το μονοπάτι και να αναλάβουν επιχειρήσεις ή θέσεις εργασίας, κάτι 

που όχι μόνο τους επιτρέπει να είναι πιο ανεξάρτητοι, αλλά τους προσφέρει 

επίσης την ευκαιρία να παράγουν εισόδημα χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν 

τα σπίτια τους. 

Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη σχετικά με την αυτοεργοδότηση σε σύγκριση με τη σύμβαση εργασίας 

παρακάτω: 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

⎯ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ 

ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ  

⎯ ΟΤΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ, 

ΕΙΣΤΕ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ, 

ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΑΣ.   

⎯ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. 

⎯ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΟΦΕΛΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

⎯ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

⎯ ΕΧΕΤΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 

ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΕ ΤΗ ΖΩΗ 

ΣΑΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΠΑΥΣΗ, 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΑΓΟΡΕΣ, κ.λπ. 

⎯ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ 

ΧΑΣΕΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ 

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ  

⎯ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΑΣ 



 
IO2: EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 32 

⎯ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. 

⎯ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ. 

⎯ ΜΕ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ. 

⎯ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ 

ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

⎯ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ 

ΟΤΙ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

ΔΟΥΛΕΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΕ 

ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ, 

ΚΑΘΩΣ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ. 

⎯ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΤΙ 

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ.  

⎯ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ: ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΤΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ.  

⎯ ΚΑΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΟΡΙΟ ΣΤΗΝ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ 
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Μερικά παραδείγματα και ιδέες για αυτοεργοδότηση θα μπορούσαν να είναι η 

δημιουργία μιας νεοσύστατης επιχείρησης, να εργαστείτε ως ελεύθερος 

επαγγελματίας, να ανοίξετε μια πρόσωπο με πρόσωπο επιχείρηση, να προσφέρετε 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα θέμα της εμπειρογνωμοσύνης σας ή να 

ασχοληθείτε με το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Σε κάθε περίπτωση, η αυτοεργοδότηση είναι ένα σημαντικό στοιχείο της αγοράς 

εργασίας, δεδομένου ότι η δημιουργία της ίδιας απασχόλησης μπορεί να προστεθεί σε 

εκείνη των εργαζομένων που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας. Εν 

ολίγοις, η αυτοεργοδότηση αφορά τη δημιουργία της δικής σας εργασίας. 

Και τα δύο καθεστώτα εμφανίζουν διαφορές ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται 

ο εργαζόμενος. Δεν υπάρχει κανονισμός σε ολόκληρη την ΕΕ που να καθορίζει 

⎯ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ ΤΟ 

ΦΤΑΙΞΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 

ΑΦΕΝΤΙΚΟ. 

⎯ ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ, ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ 

ΧΡΗΜΑΤΑ. 

⎯ Η ΑΡΧΗ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ. 

⎯ Η ΠΛΗΡΩΜΗ «ΤΕΛΟΥΣ» ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΙΣΟΓΗΜΑ, ΜΗΝΙΑΙΟ Ή ΕΤΗΣΙΟ.  

⎯ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ 

ΤΟ ΦΠΑ.  

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ.   
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σημαντικές πτυχές όπως τον τρόπο που θα πρέπει να φορολογείται το εισόδημα από 

την εργασία (ή από άλλες πηγές, όπως συντάξεις, παροχές, περιουσία, κληρονομικές 

διαδοχές και δωρεές ή άλλες πηγές) ή οι συντελεστές ή οι διαφορετικές φορολογικές 

υποχρεώσεις που εξαρτώνται από τον τύπο του εργαζομένου. 

Επομένως, είναι σημαντικό ο εργαζόμενος να γνωρίζει τα στοιχεία που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη προκειμένου να λάβει μια ενημερωμένη και συνειδητή απόφαση 

σχετικά με το καθεστώς εργασίας που επιθυμεί.  

Το Κυπριακό Εθνικό Πλαίσιο 

Εισαγωγή 

Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα διέπεται από τους όρους της σύμβασης εργασίας. 

Οι συμβάσεις εργασίας γενικά δεσμεύονται από τα υφιστάμενα νομικά καταστατικά, 

τα οποία αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία.5 Οι 

συμβάσεις εργασίας στην Κύπρο δεσμεύονται επίσης από κανονισμούς / οδηγίες της 

ΕΕ σχετικά με θέματα απασχόλησης και εργασίας. αυτοί ισχύουν στην Κύπρο από την 

ένταξή της το 2004. Αυτοί οι νόμοι και οι κανονισμοί ισχύουν για όλους τους 

εργαζομένους (με εξαίρεση σε συγκεκριμένους τομείς και τύπους εργαζομένων6). 

 

5 Τα κύρια παραδείγματα αυτών των καταστατικών είναι: ο νόμος περί τερματισμού της 
απασχόλησης του 1967 όπως τροποποιήθηκε∙ ο νόμος περί κοινωνικής ασφάλισης του 1980 

όπως τροποποιήθηκε∙ ο ετήσιος νόμος περί άδειας μετ’ αποδοχών του 1967 όπως 

τροποποιήθηκε∙ ο νόμος περί προστασίας της μητρότητας του 1997∙ ο νόμος περί κατώτατου 

μισθού όπως τροποποιήθηκε∙ ο νόμος για την ίση μεταχείριση στην εργασία και την 

απασχόληση του 2004, όπως τροποποιήθηκε∙ ο νόμος για την υγεία και την ασφάλεια στην 

εργασία του 1996, όπως τροποποιήθηκε∙ ο νόμος που προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη 

να ενημερώνει τους εργαζομένους σχετικά με τους όρους που ισχύουν για τη σύμβαση ή τη 
σχέση εργασίας του 2000∙ και ο περί Συλλογικών Απολύσεων Νόμος του 2001. Βλέπε,  

https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-laws-and-
regulations/cyprus#:~:text=The%20main%20employment%2Drelated%20statutes,Equal%20Treat
ment%20at%20Work%20and   
6 Για παράδειγμα, εργαζόμενοι στον τομέα λιανικού εμπορίου, προσωπικό επί πλοίων, ανήλικοι 
εργαζόμενοι και στρατιωτικό προσωπικό. Για περισσότερα, δείτε 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=78e78c88-17e7-4cc2-b117-95b4b1e7f84b 

https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-laws-and-regulations/cyprus#:~:text=The%20main%20employment%2Drelated%20statutes,Equal%20Treatment%20at%20Work%20and
https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-laws-and-regulations/cyprus#:~:text=The%20main%20employment%2Drelated%20statutes,Equal%20Treatment%20at%20Work%20and
https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-laws-and-regulations/cyprus#:~:text=The%20main%20employment%2Drelated%20statutes,Equal%20Treatment%20at%20Work%20and
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=78e78c88-17e7-4cc2-b117-95b4b1e7f84b
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Τύποι συμβάσεων εργασίας 

Το κυπριακό συμβόλαιο απασχόλησης μπορεί να είναι είτε ορισμένου (προσωρινό) είτε 

αορίστου χρόνου (μόνιμο). Η ιδιαιτερότητα της προσωρινής σύμβασης είναι ότι η 

διάρκειά της, και συνεπώς η λήξη της, είναι προκαθορισμένη ως καθορισμένης 

διάρκειας. Επιπλέον, και οι δύο τύποι συμβάσεων μπορούν να είναι πλήρης ή μερικής 

απασχόλησης. Εϊναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι και των δύο τύπων 

απασχόλησης, αντιμετωπίζονται ισόνομα. Για παράδειγμα, ένας νοσοκόμος ορισμένου 

χρόνου και ένας νοσοκόμος αορίστου χρόνου είναι ανεξαιρέτως δικαιούχοι για επίδομα 

ανεργίας, αξιολόγηση, αύξηση και ίση μεταχείριση στην εργασία.  

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου, αυτόματα γίνονται αορίστου χρόνου, ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις 

σε αυτό τον κανόνα7. Το καθεστώς αορίστου χρόνου σημαίνει ότι η σύμβαση εργασίας 

δεν έχει ημερομηνία λήξης και σταματά να ισχύει όταν ένα από τα δύο μέρη 

αποφασίσει να την τερματίσει.  

Για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα που είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, 

εξελίσσεται αυτή τη στιγμή συζήτηση για το κατά πόσο είναι συνταγματικά σωστό να 

γίνουν αορίστου χρόνου και να μονιμοποιηθούν με την ολοκλήρωση των 30 μηνών.  

Πληροφορίες για τις συμβάσεις εργασίας  

Σύμφωνα με το νόμο που προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 

τους υπαλλήλους για τους όρους που ισχύουν για τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 

τους του 2000, οι εργοδότες υποχρεούνται νομικά να παρέχουν στους 

εργαζομένους πληροφορίες σχετικά με τους όρους της απασχόλησής τους εντός 

του πρώτου μήνα από την αρχή της απασχόλησης. Αυτές οι πληροφορίες 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

7 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/64ED6BA6B0B2B3ECC22583FD00286370?OpenDoc
ument 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/64ED6BA6B0B2B3ECC22583FD00286370?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/64ED6BA6B0B2B3ECC22583FD00286370?OpenDocument
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• την ταυτότητα των μερών της σύμβασης (εργοδότης, υπάλληλος), 

• τον τόπο εργασίας και την καταχωρισμένη διεύθυνση της επιχείρησης ή τη 

διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη, 

• τη θέση ή την εξειδίκευση του εργαζομένου, τον βαθμό τους, τη φύση των 

καθηκόντων τους και το αντικείμενο της απασχόλησής τους, 

• την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή τη σχέση εργασίας και την 

αναμενόμενη διάρκειά της, εάν πρόκειται για καθορισμένο χρόνο,  

• περίοδοι ειδοποίησης, 

• τη διάρκεια κάθε ετήσιας άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και τον 

τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο μπορεί να ληφθεί, 

• τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο 

σε περίπτωση τερματισμού της εργασίας, είτε με συγκατάθεση είτε μονομερώς 

• όλους τους τύπους αρίθμησης που δικαιούται ο εργαζόμενος και το 

χρονοδιάγραμμα πληρωμής 

• τη συνήθη διάρκεια της καθημερινής ή εβδομαδιαίας εργασίας του 

εργαζομένου. και λεπτομέρειες οποιωνδήποτε συλλογικών συμβάσεων που 

διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της απασχόλησης. 

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο 

μέσω γραπτής σύμβασης ή επιστολής πρόσληψης ή οποιουδήποτε άλλου τύπου 

εγγράφου (υπογεγραμμένο από τον εργοδότη) που περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις 

πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω. 

Οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες ενθαρρύνονται να ξεκαθαρίσουν και τα εξής με τον 

εργοδότη τους προτού υπογράψουν το συμβόλαιο: 

- Συλλογική σύμβαση 

- 13ος μισθός (προεραιτικό) 

- Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας (προεραιτικό) 

- Πληρωμή υπερωριών 

- Εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και ΓΕΣΥ (υποχρεωτικό) 

- Tαμείο Προνοίας (προεραιτικό) 
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Απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών  

Άδειες Εργασίας8 

Στην Κύπρο, τα ίσα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών στο χώρο εργασίας 

προστατεύονται τόσο από το σύνταγμα όσο και από τις διάφορες διεθνείς συμβάσεις 

και νομοθεσίες, κυρίως της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) που κυρώθηκε από 

την Κυπριακή Δημοκρατία. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι συμβάσεις της ΔΟΕ είναι: 

• (Σύμβαση μετανάστευσης για την απασχόληση (αναθεωρημένη), 1949) 

o http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P121

00_INSTRUMENT_ID:312242 

• (Σύμβαση Συμπληρωματικών Διατάξεων Μεταναστών Εργαζομένων, 1975) 

o http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:

P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO  

• Η Σύμβαση για τις Διακρίσεις (Απασχόληση και Επάγγελμα), 1958) 

o https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_85_en.pdf 

Προκειμένου να απασχοληθούν νόμιμα στην Κύπρο, οι ΥΤΧ πρέπει να καλύπτονται είτε 

από άδεια εργασίας ή κάρτα (visa) εργοδότησης.  

Όσον αφορά τους YTX που αποκτούν άδεια εργασίας στην Κύπρο, υπερισχύει ο νόμος 

για τη μετανάστευση. Τα κριτήρια και η διαδικασία για την έγκριση άδειας εργασίας για 

αλλοδαπούς εργαζόμενους είναι εκείνα που συμφωνήθηκαν μεταξύ των Κοινωνικών 

Εταίρων και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών στις 6 Δεκεμβρίου 1991. Συνολικά, 

η χορήγηση αδειών εργασίας διέπεται από τις ανάγκες της Κυπριακής εργασίας αγορά. 

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για την εργοδότηση ΥΤΧ, καθώς 

συνεχίζουν να ισχύουν από το 1991, είναι τα ακόλουθα: 

 

8 Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εργασίας (Τμήμα Εργασίας) 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page5b_en/page5b_en?OpenDocument 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_85_en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_85_en.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page5b_en/page5b_en?OpenDocument
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1. Μη διαθεσιμότητα κατάλληλου ειδικευμένου ντόπιου προσωπικού∙ προκειμένου 

να ικανοποιηθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες των εργοδοτών. 

2. Εξοικονόμηση και καλύτερη αξιοποίηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού. 

3. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο χώρο εργασίας. 

4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης αλλοδαπών πρέπει να είναι οι ίδιοι με 

εκείνους για τους Κύπριους. 

5. Σε περιπτώσεις όπου συνιστώνται άδειες εργασίας για την απασχόληση 

αλλοδαπών με ειδικές δεξιότητες και γνώσεις που δεν διαθέτουν Κύπριοι, ο 

εργοδότης υποχρεούται να ορίσει έναν Κύπριο που θα εκπαιδευτεί κατά την 

περίοδο της απασχόλησης του αλλοδαπού. 

Κατηγορίες Εργοδότησης ΥΤΧ 

Η εργοδότηση ΥΤΧ στην Κύπρο χωρίζεται σε πέντε βασικές κατηγορίες, πιο 

συγκεκριμένα, σε υψηλά καταρισμένους, μη καταρτισμένους, εποχιακούς εργάτες, 

εταιρείες ξένων συμφερόντων και υπαλλήλοι που μεταφέρονται εντός της ίδια 

εταιρείας.  

Όπως φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα, οι οικιακοί βοηθοί αποτελούν ξεχωριστή 

κατηγορία. Ο λόγος είναι ότι οι οικοιακοί βοηθοί στην Κύπρο διοικούνται από μία ειδική 

σύμβαση εργασίας υπό την αιγίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, και όχι του Υπουργείου Εργασίας όπως 

συμβαίνει με τα συμβόλαια των υπόλοιπων εργαζομένων ΥΤΧ. Επιπλέον, οι όροι 

συμβολαίου για τους οικιακούς βοηθούς αποφασίζονται από μία υπουργική επιτροπή 

του Υπουργείου Εργασίας.  

Σε ό,τι αφορά τους αιτητές ασύλου, μπορούν να ξεκινήσουν να εργάζονται ένα μήνα 

αφού υπέβαλαν την αίτησή τους και νοουμένου ότι έχουν εγγραφεί στο επαρχιακό 

Γραφείο Εργασίας και επιθυμούν την εξεύρεση εργασίας και την έκδοση άδειας 

εργασίας.  

Οι αιτητές ασύλου μπορούν να δουλέψουν στους εξής κλάδους: 
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- Γεωργία/Κτηνοτροφία/Αλιεία/Καταφύγια και Ξενοδοχεία Ζώων 

- Επεξεργασία 

- Διαχείριση αποβλήτων 

- Τουρισμός (Βοηθοί κουζίνας/Καθαριστές) 

- Εμπόριο/Διορθώσεις (Βενζινάδικα,/Αγορά ψαριών) 

- Υπηρεσίες (Παράδοση φαγητού, εξωτερικοί καθαριστές, διανομείς 

διαφημιστικών, καθαριστήριο) 

Πρόσφυγες ή Ατομα υπό Καθεστώς Επικουρικής Προστασίας δεν αντιμετωπίζουν 

περιορισμούς στους κλάδους που μπορούν να εργοδοτηθούν, και επομένως έχουν τις 

ίδιες δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας με τους Κύπριους και τους Ευρωπαίους 

πολίτες.  

Αμοιβή και Όροι Εργοδότησης ΥΤΧ9 

Οι όροι απασχόλησης των αλλοδαπών εργαζομένων στην Κύπρο ακολουθούν όλες τις 

διατάξεις της εργασίας και άλλες σχετικές νομοθεσίες. Επιπλέον, η αμοιβή και άλλα 

οφέλη που απολαμβάνουν οι αλλοδαποί εργαζόμενοι θα είναι εκείνα στο πλαίσιο των 

συλλογικών συμβάσεων που προορίζονται για Κύπριους εργαζόμενους στον 

συγκεκριμένο τομέα (-εις) στους οποίους εργάζονται οι αλλοδαποί εργαζόμενοι. 

Ωστόσο, δεν διέπονται όλοι οι κλάδοι από συλλογικές συμβάσεις.  

Τέλος, παρά τη γενική εφαρμογή του Κυπριακού Εργατικού Νόμου, στην περίπτωση 

των ΥΤΧ ισχύουν ορισμένοι ειδικοί όροι. Αυτοί οι ειδικοί όροι στοχεύουν κυρίως στη 

διασφάλιση ότι η παρουσία αλλοδαπών εργαζομένων δεν δημιουργεί μειονέκτημα για 

το ντόπιο εργατικό δυναμικό. Αυτοί οι ειδικοί όροι είναι οι εξής: 

• Σε περίπτωση απεργιών, οι εργαζόμενοι ΥΤΧ δεν επιτρέπεται να 

παρεμποδίζουν την απεργία.  

• Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή στέγασης αποδεκτών προτύπων 

και τροφίμων (ή εγκαταστάσεις κουζίνας) για εργαζόμενους που προσέλαβαν 

 

9 Βλέπε, http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page5b_en/page5b_en?OpenDocument 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page5b_en/page5b_en?OpenDocument
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από το εξωτερικό. Οι εργοδότες επιτρέπεται να αφαιρούν μέρος των μισθών 

ως αποζημίωση για την παροχή διαμονής και φαγητού (έως 10% για διαμονή · 

έως 15% για τρόφιμα). 

• Δεν επιτρέπεται επιπρόσθετη μείωση των μισθών εκτός από αυτές που 

προβλέπονται από την κυπριακή εργασία ή άλλη νομοθεσία ή από τους όρους 

της παρούσας διαδικασίας. 

• Δεν επιτρέπεται παρακράτηση από τον μισθό του αλλοδαπού εργαζομένου για 

την καταβολή τελών σε μεσάζοντες. 

• Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που 

απολαμβάνουν οι Κύπριοι, εκτός από τα δικαιώματα αλλαγής εργοδότη / τόπου 

εργασίας / ειδικότητας για τα οποία απαιτείται άδεια από την αρμόδια αρχή. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

Δραστηριότητα 1: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΕΣ ΑΣΥΛΟΥ  

Στόχος: Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τη διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθηθεί από αιτητές ασύλου για εξεύρεση εργασίας.  

Οδηγίες: 

1. Παρακολούθηση του βίντεο: https://cutt.ly/thUQkv1  

2. Συζήτηση για προσωπικές εμπειρίες και θέματα που προέκυψαν κατά την 

αναζήτηση εργασίας στην Κύπρο.  

Διάρκεια: 20΄ 

Δραστηριότητα 2. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Στόχος: Εξοικείωση των συμμετεχόντων με ένα συμβόλαιο απασχόλησης: 

https://cutt.ly/FhNFUS5  

Οδηγίες: 

1. Κάθε συμμετεχων/ουσα να λάβει ένα αντίτυπο του συμβολαίου. 

2. Συμπλήρωση συμβολαίου σαν να είσαι ο εργοδότης.  

3. Βεβαιώσου ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι μέσα στο συμβόλαιο. 

Διάρκεια: 15΄ 

https://cutt.ly/thUQkv1
https://cutt.ly/thUQkv1
https://cutt.ly/FhNFUS5
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο στόχος του κατώτατου μισθού είναι η προστασία των εργαζομένων από τις 

αδικαιολόγητα χαμηλές αμοιβές. Συμβάλλουν στη διασφάλιση ενός δίκαιου και 

ισότιμου μεριδίου από τους καρπούς της προόδου σε όλους, και ενός ελάχιστου μισθού 

διαβίωσης σε όλους όσους εργάζονται και χρειάζονται τέτοια προστασία. 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα ενός κατώτατου μισθού σε μια χώρα είναι: ενίσχυση 

της παραγωγικότητας, μείωση της εισοδηματικής ανισότητας, προώθηση της 

οικονομικής ανάπτυξης, προώθηση της εκπαίδευσης και της αυτοεργοδότησης και 

βελτίωση της διατήρησης των εργαζομένων. 

1. Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός και πώς διαρθρώνεται; 

Ο ΔΟΕ ορίζει τον κατώτατο μισθό ως «το ελάχιστο ποσό αμοιβής που ο εργοδότης 

υποχρεούται να πληρώσει στους υπαλλήλους του για την εργασία που έχουν κάνει 

κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου». 

Η ετήσια προσαρμογή στον ελάχιστο μισθό που προκύπτει από μια συμφωνία μεταξύ 

των ηγετών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των συνδικάτων 

παραγωγής και της εθνικής κυβέρνησης, είναι μια κρίσιμη απόφαση για τα οικονομικά 

όλων των πολιτών, καθώς αυτή η αύξηση επηρεάζει επίσης την αναπροσαρμογή των 

οικονομικών τους, έχουν να κάνουν με την αύξηση των τιμών των προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

Υπάρχουν χώρες όπου δεν υπάρχει κατώτατος μισθός, η αγορά κυριαρχεί. Αυτός ο 

κατώτατος μισθός μπορεί να υπάρχει μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά όχι 

με κρατική ρύθμιση, όπως για παράδειγμα σε χώρες που βασίζονται σε αυτόν. 

Ορισμένες χώρες παρουσιάζουν συμφωνίες ή συμβάσεις για διαφορετικούς τομείς, 

βάσει των οποίων ο μισθός των επαγγελματιών σε αυτούς τους τομείς καθορίζεται. 

Είναι σημαντικό για τους υπαλλήλους να τηρούν τις συμφωνίες τους για να 
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αποφύγουν τη συμπερίληψή τους σε εσφαλμένη συμφωνία με διαφορετικό μισθό και 

διαφορετικούς όρους. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα 28 κράτη μέλη, 22 έχουν κατώτατο μισθό, ο οποίος 

κυμαίνεται από €286 στη Βουλγαρία έως €2.071 στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με 

στοιχεία της Κοινοτικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). Η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, 

η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, αντιθέτως, δεν έχουν έναν κατώτατο μισθό 

μεταξύ των επαγγελματιών. 

Ο μισθός αποτελείται, αφενός, από τον λεγόμενο «βασικό μισθό» που αμείβει την 

εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο με βάση τον χρόνο εργασίας, ή την 

εργασία που πραγματοποιήθηκε. 

Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο μέρος του μισθού είναι τα «συμπληρώματα μισθού» 

που προστίθενται στον «βασικό μισθό» και προορίζονται για ειδικές συνθήκες ή 

καταστάσεις του εργαζομένου. 

Όσον αφορά τα συμπληρώματα μισθών, υπάρχουν διάφοροι τύποι στο μισθό: 

✓ Προσωπικά συμπληρώματα: χρόνια υπηρεσίας, γλώσσες, ειδικές γνώσεις 

✓ Συμπληρώματα εργασίας και ανά ποιότητα ή ποσότητα εργασίας 

✓ Συμπληρώματα σε είδος 

✓ Συμπληρώματα της κατάστασης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας 

Παρόλο που δεν υπάρχει πανευρωπαϊκός κανονισμός που να θεσπίζει έναν κοινό 

ελάχιστο μισθό ή τα συμπληρώματα που περιλαμβάνονται στον μισθό, στην ΕΕ, ο 

μισθός των εργαζομένων μπορεί να μην είναι μικρότερος από τον τοπικό ελάχιστο 

μισθό ή ο μισθός που καθορίζεται από καθολικά δεσμευτικές συλλογικές συμβάσεις 

σε συγκεκριμένους τομείς απασχόληση εάν ισχύουν στη χώρα υποδοχής. 

Είναι σημαντικό ο εργαζόμενος να γνωρίζει τους τοπικούς κανόνες, τον ελάχιστο 

μισθό, τα συμπληρώματά του και τις πιθανές συλλογικές συμβάσεις ή συμβάσεις ως 

στοιχεία που επηρεάζουν τον μισθό. Για τις συγκεκριμένες πληροφορίες, τα διάφορα 

εθνικά συνδικάτα παίζουν πάντα σημαντικό και συντονιστικό ρόλο. 
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2. Τι είδους φόρους πρέπει να πληρώσω ως εργαζόμενος; 

Υπάρχουν κυρίως δύο τύποι φόρων που καταβάλλει ο εργαζόμενος. Ο φόρος 

μισθοδοσίας και ο φόρος εισοδήματος είναι ξεχωριστές ομάδες, αλλά πρέπει να 

γνωρίζετε και τα δύο για να παρακρατήσετε φόρους απασχόλησης. 

a. Φόρος μισθοδοσίας: Αυτός ο φόρος προορίζεται για φόρους Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Υγείας. Ο φόρος μισθοδοσίας είναι ένας φόρος εργοδότη-

εργαζομένου, που σημαίνει ότι τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος θα 

συνεισφέρουν σε αυτόν. 

b. Φόρος εισοδήματος: Ο φόρος εισοδήματος είναι ένας φόρος που επιβάλλουν οι 

κυβερνήσεις στο εισόδημα που δημιουργείται από επιχειρήσεις και άτομα 

εντός της δικαιοδοσίας τους. Σύμφωνα με το νόμο, οι φορολογούμενοι πρέπει 

να υποβάλλουν ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος για να καθορίσουν τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι φόροι εισοδήματος είναι πηγή για την 

κυβέρνηση. Αυτά τα εισοδήματα προορίζονται να χρηματοδοτήσουν δημόσιες 

υπηρεσίες, να πληρώσουν κυβερνητικές υποχρεώσεις και να παρέχουν αγαθά 

στους πολίτες. 

Εκτός από την ανάγκη γνώσης των διαφορετικών τύπων φόρων που πρέπει να 

πληρώσει ο καθένας ως εργαζόμενος, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα δικαιώματα 

ή τις παροχές που προσφέρει αυτή η πληρωμή σε κάθε χώρα. 

Δεν υπάρχουν κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ που να το καθορίζουν, γι’ αυτό οι τοπικοί 

κανονισμοί θα καθορίσουν τις διαφορές από χώρα σε χώρα και τη διάρκεια αυτών των 

υπηρεσιών. Ακόμα και τότε, κατά γενικό τρόπο, η μηνιαία αφαίρεση των μισθοδοτικών 

λειτουργιών συνεισφέρει σε: 

• Καταστάσεις κοινής ασθένειας, μη εργατικού ατυχήματος, μητρότητας, 

πατρότητας, υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ. 

• Συνταξιοδότηση (στις χώρες όπου η συνταξιοδότηση έχει δημόσιο προφίλ). 

• Ανεργία, για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος όταν λήγει η εργασιακή 

σχέση. 
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• Καταστάσεις ανάγκης που προέρχονται από εργατικά ατυχήματα και 

επαγγελματικές ασθένειες, καθώς και αναπηρία, θάνατο κ.λπ. 

• Επαγγελματική κατάρτιση μέσω μαθημάτων των οποίων το κόστος μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί 100% μέσω αυτής της συνεισφοράς για υπαλλήλους ή 

ανέργους. 

Είναι επίσης σημαντικό οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν σχετικά με τις καταστάσεις όπου 

οι μειώσεις ή οι εισφορές των μισθών τους υπερβαίνουν το αναμενόμενο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν μέρος του καταβληθέντος 

ποσού. 

Πού, πότε και πώς να το δηλώσετε είναι κάτι που εξαρτάται από τους εθνικούς 

κανονισμούς και τους κανονισμούς. 

Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό σύμφωνα με επίσημες πηγές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-

benefits/index_en.htm  

Το Κυπριακό Εθνικό Πλαίσιο 

Κατώτατος μισθός 

Δεν υπάρχει εθνικός ή διεπαγγελματικός δείκτης κατώτατου μισθού στην Κύπρο. 

Ωστόσο, υπάρχουν διατάξεις για τους κατώτατους μισθούς (που διέπονται από τον 

νόμο για τους κατώτατους μισθούς του 1941) για συγκεκριμένα επαγγέλματα για τα 

οποία η συνδικαλιστική και συλλογική διαπραγμάτευση είναι χαμηλή. Αυτοί οι 

κατώτατοι μισθοί ισχύουν για τα ακόλουθα εννέα επαγγέλματα: 

προσωπικό πωλήσεων, υπάλληλοι γραφείου, βοηθητικό προσωπικό υγειονομικής 

περίθαλψης (προσωπικό προσωπικής φροντίδας), βοηθητικό προσωπικό (προσωπικό 

φροντίδας παιδιών) σε νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία, φύλακες 

ασφαλείας επιστάτες, και καθαριστές. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_en.htm


 
IO2: EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 45 

Επιπλέον, το Διάταγμα Κατώτατου Μισθού (180/2012) που ισχύει από την 1η Απριλίου 

2012 καθορίζει τον μηνιαίο κατώτατο μισθό για επτά από τα εννέα επαγγέλματα, ενώ 

προβλέπει ένα ελάχιστο ωριαίο ποσοστό αμοιβής για τους φρουρούς ασφαλείας και 

τους καθαριστές επαγγελματικών χώρων. Ο κατώτατος μισθός τίθεται σε ισχύ την 1η 

Απριλίου κάθε έτους με Διάταξη του Συμβουλίου Υπουργών. Ο αρχικός (κατά την 

πρόσληψη) μηνιαίος κατώτατος μισθός είναι €870 και αυξάνεται σε €924 μετά την 

ολοκλήρωση έξι μηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Επιπλέον, ορισμένοι από τους 

κατώτατους μισθούς καθορίζονται μέσω ενός δείκτη ωριαίας αμοιβής. Για παράδειγμα, 

ο ωριαίος κατώτατος μισθός για καθαριστές (αρχικό, κατά την πρόσληψη) είναι €4,55 

και αυξάνεται στα €4,84 μετά την ολοκλήρωση έξι μηνών εργασίας με τον ίδιο 

εργοδότη. Η εφαρμογή του ελάχιστου μισθού ελέγχεται από το Υπουργείο Εργασίας 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Φόροι και Έξοδα Μισθοδοσίας 

Άτομα και οργανισμοί που κατοικούν στην Κύπρο υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 

σύμφωνα με τον Νόμο περί Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 118 (Ι), 2002) σχετικά με 

το παγκόσμιο εισόδημά τους. Ένα άτομο θεωρείται κάτοικος Κύπρου, εάν διαμένει 

στην Κύπρο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 183 ημερών. Οι μη υποκείμενοι στον 

φόρο κάτοικοι υπόκεινται σε φορολογία μόνο για το εισόδημα που προέρχεται από την 

Κύπρο. Παρακάτω είναι οι προσωπικοί φόροι εισοδήματος για την Κύπρο: 
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Πηγή: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax-Facts-

2020EN_Noexp.pdf  

 

Εκτός από τη φορολογία εισοδήματος, οι μισθοί επηρεάζονται από τα έξοδα 

μισθοδοσίας όπως οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλες εισφορές. Οι κύριες 

συνεισφορές είναι: 

(Α) Κοινωνικές Ασφαλίσεις  

Το Πρόγραμμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει υποχρεωτικά κάθε άτομο που 

απασχολείται επικερδώς στην Κύπρο είτε ως μισθωτός είτε ως αυτοεργοδοτούμενος. 

Έτσι, όποιος εργάζεται νόμιμα στην Κύπρο δικαιούται κοινωνική ασφάλιση. 

Το Σχέδιο προσφέρει οικονομικές παροχές για γονική άδεια, ασθένεια, ανεργία, χηρεία, 

αναπηρία, ορφάνια, γηρατειά, θάνατο και τραυματισμό από την εργασία. Το Σχέδιο 

παρέχει επίσης δωρεάν ιατρική περίθαλψη για άτομα που λαμβάνουν σύνταξη 

αναπηρίας και για εργαζόμενους που υφίστανται τραυματισμούς ως αποτέλεσμα 

εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax-Facts-2020EN_Noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax-Facts-2020EN_Noexp.pdf
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Άτομα που εργάζονται στο εξωτερικό για την υπηρεσία κυπρίων εργοδοτών και 

ατόμων που διακόπτουν την υποχρεωτική τους ασφάλιση επιτρέπεται, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, να ασφαλιστούν εθελοντικά. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται σε τρεις 

κατηγορίες: μισθωτοί, αυτοεργοδοούμενοι και εθελοντικά συνεισφέροντες. Για τους 

μισθωτούς, το σύστημα χρηματοδοτείται από εισφορές που καταβάλλουν οι 

εργοδότες, οι ασφαλισμένοι και το κράτος. Το ποσοστό εισφοράς για τους μισθωτούς 

από την 1η Απριλίου 2009 είναι 17,9% με τον εργαζόμενο να συνεισφέρει 8,3% του 

ακαθάριστου μισθού τους και η εργοδοτική εισφορά να ισούται με αυτό το ποσοστό 

(δηλαδή 8,3%). Από την 1η Απριλίου 2019, για τους αυτοεργοδοτούμενους το ποσοστό 

ανέρχεται στο 16,9% των ασφαλισμένων αποδοχών τους. 

(Β) ΓΕΣΥ – Γενικό Σύστημα Υγείας 

Σύμφωνα με τον Νόμο του Εθνικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας του 2010 (όπως 

τροποποιήθηκε το 2017), οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένων για την εφαρμογή του 

συστήματος ξεκινούν το 2019. Από τον Μάρτιο του 2019 και μετά, οι εργαζόμενοι 

πρέπει να συνεισφέρουν ένα ποσοστό του εισοδήματός τους στο σύστημα. Αρχικά το 

ποσοστό αυτό ήταν 1,70% του ακαθάριστου εισοδήματος από μισθούς και αυξήθηκε σε 

2,65% τον Μάρτιο του 2020. Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) θα τεθεί σε πλήρη 

λειτουργική ισχύ την 1η Ιουνίου 2020. Το ποσοστό εισφοράς για το ΓΕΣΥ, μπορεί να 

διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/κατηγορία απασχόλησης. Για παράδειγμα, οι 

αυτοεργοδοτούμενοι αναμένεται να συνεισφέρουν το 2,55% των ασφαλισμένων 

αποδοχών τους, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε στο 4,00% κατά την πλήρη εφαρμογή του 

προγράμματος τον Μάρτιο του 2020. Ο πλήρης κατάλογος των ποσοστών εισφορών 

παρέχεται στο ο παρακάτω πίνακας: 
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Πηγή: https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=en_US&lookuphost=/en-

us/&lookuppage=hiofinancing 

Γ) Επιπλέον Υποχρεωτικές Εισφορές από τον Εργοδότη μόνο 

Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής: Οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής συλλέγονται 

από την ΕΕ, και επενδύονται στην αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων και στην 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκά κράτη. Δεν πληρώνουν όλα τα 

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=en_US&lookuphost=/en-us/&lookuppage=hiofinancing
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=en_US&lookuphost=/en-us/&lookuppage=hiofinancing
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κράτη εισφορές στο ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. Ο εργοδότης υποχρεούται να 

πληρώσει 2% του μηνιαίου μικτού μισθού του υπαλλήλου στο ταμείο.  

Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού: Το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού συλλέγει 

μηνιαία εισφορά από τον εργοδότη στο 1.2% του μισθού κάθε υπαλλήλου, και καλύπτει 

την αποζημείωση του υπαλλήλου σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης από τον 

εργοδότη.  

Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης: Ο εργοδότης πληρώνει 0,5% του μηνιαίου μικτού 

μισθού κάθε εργαζομένου στο Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης το οποίο ελέγχεται 

από μια ανεξάρτητη αρχή στην Κύπρο και έχει στόχο την προώθηση προγραμμάτων 

κατάρτισης σε όλους τους τομείς.  

Πιο κάτω, φαίνονται αναλυτικά οι μηνιαίες εισφορές που οφείλει να πληρώσει ο 

εργοδότης και ο εργαζόμενος.  

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax-Facts-
2020EN_Noexp.pdf  

 

 

 

GHS (GESY)    2.9         2.65                 4.0 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax-Facts-2020EN_Noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax-Facts-2020EN_Noexp.pdf
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Δ) Προαιρετικές Εισφορές από τον Εργοδότη και τον Εργαζόμενο 

Ταμείο Προνοίας: Στο Tαμείο Πρόνοιας συνεισφέρουν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος 

και λειτουργεί ως αποταμειευτικό ταμείο. Ο εργαζόμενος μπορεί να λάβει τα χρήματα 

σε μία δόση όταν αφυπηρετήσει ή άλλάξει δουλειά. Αυτά τα χρήματα είναι 

επιπρόσθετα από την μηνιαία σύνταξη που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος μόλις 

αφυπηρετήσει.  

Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Πληρώνεται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο και κατά 

κανόνα είναι υποχρεωτική για εργαζόμενους από τρίτες χώρες.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

Δραστηριότητα 1: Κατανοώντας την κατάσταση μισθοδοσίας 

Στόχος: Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πώς να διαβάσουν μια κατάσταση μισθοδοσίας 

και να καταλάβουν εάν είναι πλήρης. 

Οδηγίες: 

1. Παρέχετε στους συμμετέχοντες ένα λανθασμένο μοντέλο κατάστασης μισθοδοσίας. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να εντοπίσουν τις ελλείψεις στην κατάσταση μισθοδοσίας.  

2. Έπειτα, συγκρίνετε με ένα ολοκληρωμένο μοντέλο κατάστασης μισθοδοσίας.  

Διάρκεια: 20’ 
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ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
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Δραστηριότητα 2. Συζήτηση σε ομάδα 

Στόχος: Να μοιραστείτε και να επιλύσετε με την ομάδα τις αμφιβολίες και τις δυσκολίες 

που βρέθηκαν στην ανάγνωση και τον υπολογισμό μιας κατάστασης μισθοδοσίας. 

Οδηγίες: 

1. Κάντε τις ακόλουθες ερωτήσεις και αφήστε τους συμμετέχοντες να δώσουν τις 

απόψεις τους ελεύθερα: 

- Ξέρετε ήδη πώς να διαβάσετε και να υπολογίσετε την κατάσταση μισθοδοσία σας; 

- Έχετε απορίες ή υπάρχουν μέρη που δεν καταλαβαίνετε; 

- Βλέπετε διαφορές μεταξύ του τι υπολογίζεται εδώ και της κατάστασης μισθοδοσίας 

σας; 

Διάρκεια: 10΄  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο ΔΟΕ καθιέρωσε στη Διακήρυξή του για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα 

στην Εργασία και την Παρακολούθησή της το 1998, ότι η κοινωνική πρόοδος συμβαδίζει 

με την οικονομική πρόοδο και την ανάπτυξη, επισημαίνοντας τέσσερις αρχές και 

δικαιώματα: 

• Η εξάλειψη των διακρίσεων στο χώρο εργασίας. 

• Η κατάργηση της παιδικής εργασίας. 

• Η εξάλειψη της καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας. 

• Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

 

Το γεγονός ότι αυτές οι τέσσερις αρχές πρέπει να καθιερωθούν ως θεμελιώδεις και 

προς το παρόν δεν τηρούνται ακόμη 100%, δείχνει ότι πρέπει να γίνουν ακόμη βήματα. 

Βάσει αυτών των τεσσάρων αναμφισβήτητων αρχών, υπάρχουν περισσότερα 

ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ανεξάρτητα από την εταιρεία ή τη θέση 

εργασίας. Από τη στιγμή που υπάρχει σχέση εργασίας μεταξύ εργοδότη και 

εργαζομένου, και οι δύο αποκτούν τη δέσμευση να σέβονται τα δικαιώματα του άλλου 

και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. 

 

 

 

 

 

Ξεκινώντας με τα δικαιώματα, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 

πτυχές που καθορίζουν την εργάσιμη ημέρα του εργαζομένου: 
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• Ωρες εργασίας. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε το πώς είναι δομημένη η 

εργάσιμη ημέρα και να πληροίτε τις υποχρεωτικές ώρες, Είναι επίσης 

σημαντικό να γνωρίζετε το πότε είναι απαραίτητο να σταματήσετε. Κάθε 

εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει: 

⎯ Μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας ανά εβδομάδα. 

⎯ Μέγιστο αριθμό συνεχόμενων ωρών εργασίας.  

⎯ Ελάχιστος αριθμός ημερών ανάπαυσης. 

⎯ Εβδομαδιαίος ελάχιστος αριθμός ημερών ανάπαυσης. 

 

• Ημερολόγιο εργασίας. Ακριβώς όπως οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν το 

κατάλληλο ποσοστό ημερήσιων και εβδομαδιαίων ωρών. Η διανομή του ετήσιου 

ημερολογίου πρέπει να εμφανίζεται από την εταιρεία. Κάθε εργαζόμενος 

πρέπει να γνωρίζει: 

⎯ Μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ανά μήνα. 

⎯ Μέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης. 

⎯ Δημόσιες αργίες. 

⎯ Ημέρες διακοπών. 

 

• Υπερωρίες. Δεν είναι όλες οι μέρες ίσες για τη δουλειά. Οι εργαζόμενοι πρέπει 

να γνωρίζουν εάν επιτρέπεται η υπερωριακή εργασία, πόσο πληρώνεται για 

αυτήν την υπερωρία και ποια όρια ελάχιστα ή μέγιστα πρέπει να τηρούν. 

Συνηθίζεται αυτά τα στοιχεία να μην τηρούνται από τους εργοδότες σε ορισμένους 

τομείς, όπως η φιλοξενία, η γεωργία ή οι κατασκευές, γι’ αυτό η γνώση των 

εργαζομένων για αυτά είναι θεμελιώδης για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

Δεν υπάρχει πανευρωπαϊκός κανονισμός που να θεσπίζει αυτούς τους κανόνες και τα 

ελάχιστα όρια που πρέπει να τηρούνται. Πρέπει να ανατρέξουμε σε εθνικό επίπεδο, 

ακόμη περισσότερο, στις συγκεκριμένες συλλογικές συμφωνίες ή συμβάσεις για να 

καθορίσουμε τα ελάχιστα όρια. 

 



 
IO2: EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 55 

Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό σύμφωνα με επίσημες πηγές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=en  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205  

Ωστόσο, είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τι μπορεί να γίνει εάν δεν 

τηρούνται οι συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματά τους ή σε ποιον πρέπει να 

απευθυνθούν. 

Γενικά, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις (και οι εξειδικευμένες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις) διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο στη διάδοση αυτών των 

πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων και στην ανάληψη δράσης σε καταστάσεις 

όπου οι εργαζόμενοι είναι αβοήθητοι στο εθνικό πλαίσιο. Αν και, ανάλογα με τη χώρα, 

οι συνήθεις διαδικασίες θα μπορούσαν να είναι: 

• Υποβολή καταγγελίας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο εργαζόμενος 

πρέπει να ενημερώσει για το τι συνέβη, αλλά το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

θα τηρήσει μυστική την ταυτότητα του εργαζομένου που υπέβαλε την 

καταγγελία. Εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, ένας επιθεωρητής θα εμφανιστεί 

στο χώρο εργασίας χωρίς καμία ειδοποίηση για να ελέγξει αν όλα είναι σωστά. 

Είναι μια πολύ αποτελεσματική επιλογή για παραβίαση των συνθηκών 

εργασίας και ασφάλειας. 

• Αναφορά μέσω αγωγής στα δικαστήρια. Εδώ είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστεί η ταυτότητα του ίδιου του εργαζόμενου (όχι ανώνυμα). Για την 

πραγματοποίηση της αγωγής, είναι βολικό να έχετε νομική και κοινωνική 

βοήθεια, επαγγελματίες δικηγόρους κ.λπ. Θα μπορούσε να είναι μια δαπανηρή 

επιλογή και μερικές φορές, πιο δύσκολη για τους μετανάστες. 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο αναφορικά στην εργασία που πρέπει να αναπτυχθεί είναι 

η απόλυση και πώς θα μπορούσε να σταματήσει η σχέση εργασίας. Η απόλυση θα 

μπορούσε να είναι μια ξαφνική κατάσταση και είναι σημαντικό να γνωρίζετε σχετικά 

με τις εθνικές/τομεακές προδιαγραφές, κανονισμούς και διαδικασίες σχετικά με: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
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• Πειθαρχική απόλυση. Ο εργοδότης, μονομερώς, αποφασίζει να τερματίσει τη 

σχέση εργασίας λόγω σοβαρής παραβίασης της σύμβασης από τον εργαζόμενο. 

Η ακρίβεια ή η πειθαρχία είναι οι πιο κοινές μορφές. 

 

• Αδικη απόλυση. Ισχύουν τα ίδια με την προηγούμενη, αλλά χωρίς νομικούς 

λόγους σε αυτήν την περίπτωση. Η βοήθεια και η υποστήριξη των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων θα μπορούσαν να διευκρινίσουν όταν μια 

απόλυση είναι άδικη, κατά των εθνικών κανονισμών. 

 

• Πώς και πότε είναι αποτελεσματική η απόλυση. Πώς και πότε πρέπει να 

ειδοποιηθεί και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ζητήματα, όπως 

εκκρεμείς πληρωμές, εκκρεμείς διακοπές κ.λπ. 

 

• Πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση ανεργίας του πρώην εργαζομένου. 

Είναι προφανές ότι για να μπορέσουμε να απαιτήσουμε αυτά τα δικαιώματα, είναι 

απαραίτητο να εκπληρώσουμε ορισμένες υποχρεώσεις που είναι εγγενείς στη 

σύμβαση εργασίας, ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας του εργαζομένου. 

Αυτά τα καθήκοντα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την άποψη της πειθαρχίας και 

σύμφωνα με τις πτυχές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση εργαζομένων και στις 

συμφωνίες των εταιρειών: 

• Ωρες εργασίας. Η τυπικότητα, η εκπλήρωση των υποχρεωτικών ωρών και ο 

σεβασμός των αλλαγών εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την ικανοποιητική 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των εργαζομένων. 

• Κανονισμοί υγιεινής, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων. Για τους 

εργαζομένους, τον εργοδότη και την εταιρεία, αυτοί οι κανόνες πρέπει να 

αποτελούν προτεραιότητα ανά πάσα στιγμή. 

• Η συμμόρφωση στα άμεσα και έμμεσα αιτήματα ενός επόπτη. Η απειθαρχία θα 

μπορούσε σε αυτήν την περίπτωση να οδηγήσει σε διαφορετικό είδος 

κυρώσεων και, στο τελευταίο βήμα, σε πειθαρχική απόλυση. 
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• Σεβασμός των καθηκόντων της σύμβασης. Ο έλεγχος τους πριν από την 

υπογραφή της σύμβασης είναι επίσης σημαντικός, διότι οι συμβάσεις 

καθορίζουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

 

1. Ασφάλεια στην εργασία 

Η ασφάλεια στην εργασία είναι δικαίωμα και καθήκον τόσο για τους εργαζομένους όσο 

και για τους εργοδότες και πρέπει να υπάρχει πάντα ανεξάρτητα από τον τομέα, την 

εταιρεία ή τη λειτουργία εργασίας. 

Η ασφάλεια είναι μια επαγγελματική πειθαρχία πρόληψης κινδύνων, στόχος του 

οποίου είναι η δημιουργία και εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών για την εξάλειψη ή 

τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων που οφείλονται στην εργασία. 

Κάθε εταιρεία είναι ένας χώρος εργασίας που πρέπει να τηρεί τους κανόνες και να έχει 

τις βέλτιστες συνθήκες για τους υπαλλήλους για να είναι σε θέση να εκτελούν τις 

εργασιακές τους δραστηριότητες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τη μεγαλύτερη 

ασφάλεια. 

Αν και οι κανονισμοί διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, τα θεμέλιά τους 

είναι κοινά και μοιράζονται τους ίδιους πυλώνες. Έτσι, οι ακόλουθες πτυχές πρέπει να 

είναι σαφείς για κάθε εργαζόμενο σε κάθε θέση εργασίας: 

• Παρακολούθηση των δικαιωμάτων και των ευθυνών της θέσης εργασίας σας. Η 

γνώση των απαραίτητων διαδικασιών ασφάλειας του ρόλου σας, η ενημέρωση 

για τις αλλαγές που γίνονται στους κανονισμούς των συγκεκριμένων χωρών, 

καθώς και η εμπλοκή σας στη δική σας ασφάλεια προωθούν ένα καλό 

περιβάλλον στην εργασία. 

• Παροχή προσανατολισμού και εκπαίδευσης σχετικά με τους κινδύνους στο 

χώρο εργασίας και τη θέση εργασίας σας. Κάθε εταιρεία πρέπει να διαθέτει 

εκπαιδευτικό προσωπικό εξειδικευμένο στην πρόληψη των επαγγελματικών 

κινδύνων, ώστε να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν τις κατάλληλες 
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γνώσεις για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους με ασφάλεια και 

αποτελεσματικότητα. 

• Προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων στο χώρο εργασίας σας. Είναι σημαντικό 

να προσδιορίσετε τους τύπους κινδύνων που μπορεί να περιλαμβάνει η θέση 

εργασίας σας, καθώς και να γνωρίζετε τις σωστές διαδικασίες αναφοράς και 

επικοινωνίας για πιθανούς κινδύνους ή ατυχήματα. 

• Κατοχή ενός ειδικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σας. 

Εάν είναι απαραίτητο, είναι η υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στους 

εργαζομένους τον κατάλληλο εξοπλισμό και εργαλεία - Προσωπικό 

προστατευτικό εξοπλισμό (ΠΠΕ) - καθώς και την υποχρέωση των εργαζομένων 

να απαιτούν και να τον χρησιμοποιούν σωστά. 

Εκτός από το να έχουμε κατά νου τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας σχετικά με 

την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει σε βάθος γνώση 

του σε τι εκτίθενται κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Τα παρακάτω διαγράμματα 

δείχνουν τον πιο κοινό τύπο κινδύνων, αυτούς που σχετίζονται με ατυχήματα και 

αυτούς που θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων. 

Είναι σημαντικό κάθε εργαζόμενος να έχει πλήρεις και συγκεκριμένες πληροφορίες 

σχετικά με: 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΤΥΧΗΜΑ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

⎯ ΑΠΡΟΦΥΛΑΚΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  

⎯ ΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ/ΜΗΧΑΝΕΣ 

⎯ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

⎯ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

⎯ ΑΝΑΣΗΚΩΣΗ ΟΓΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 

⎯ ΥΨΟΣ 

⎯ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

⎯ ΞΑΦΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

⎯ ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

⎯ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

⎯ ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

⎯ ΘΟΡΥΒΟΣ 

⎯ ΚΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

⎯ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

⎯ ΚΑΚΗ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 

⎯ ΕΠΑΝΗΛΕΙΜΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

⎯ ΜΑΚΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑΣ 

⎯ ΦΡΗΓΟΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

⎯ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 

 

⎯ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

⎯ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

⎯ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

⎯ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

 

Δεν υπάρχει πανευρωπαϊκός κανονισμός που να θεσπίζει αυτούς τους κανόνες με 

κοινό τρόπο για τα κράτη μέλη. Είναι απαραίτητο να ανατρέξουμε σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, ακόμη περισσότερο, στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις των 

συγκεκριμένων συλλογικών για να το ορίσουμε. 

Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό σύμφωνα με επίσημες πηγές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation  

https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation
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Το Κυπριακό Εθνικό Πλαίσιο 

Γενικά, η νομοθεσία στην Κύπρο σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια 

συμμορφώνεται με τις οδηγίες που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. Παραπάνω). 

Όσον αφορά την εθνική νομοθεσία, όλα τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την 

ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία εμπίπτουν στους νόμους για την ασφάλεια και 

την υγεία στην εργασία του 1996 έως 2015.10 Αυτοί οι νόμοι, κανονισμοί και εντολές 

εναρμονίζουν την εθνική νομοθεσία της Κύπρου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και 

συγκεκριμένα με το πλαίσιο της ΕΕ για τη θέσπιση μέτρων για την προώθηση 

βελτιώσεων στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία και άλλες 

οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. (Οδηγία 89/391 / ΕΟΚ της 

12ης Ιουνίου 1989). 

Σύμφωνα με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, σε κάθε χώρο εργασίας όπου 

ένας εργοδότης απασχολεί περισσότερα από δύο άτομα, ένας εκπρόσωπος ασφαλείας 

εκλέγεται από αυτά τα άτομα. Αυτός εκπροσωπεί τους συναδέλφους του σε θέματα 

σχετικά με την προστασία από κινδύνους στην εργασία. Ένας εργοδότης που 

απασχολεί περισσότερα από διακόσια άτομα υποχρεούται να διορίσει έναν υπεύθυνο 

ασφάλειας, ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά (πλήρης απασχόληση) με θέματα 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

Σε σχέση με τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εργοδοτών για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας στον χώρο εργασίας, τα κύρια είναι τα εξής: 

1. Η παροχή και συντήρηση εργασιακού περιβάλλοντος, μεθόδων και συστημάτων 

που είναι ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την υγεία. Αυτό περιλαμβάνει 

ρυθμίσεις για τη διαβεβαίωση της ασφάλειας και την απουσία κινδύνων σε 

 

10Βλέπε πιο κάτω: 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/B76DABA1AACE7705C2257E28001EB553/$file/Uno
fficial_Consolidation_and_Translation_Safety_and_Health_at_Work_Law_1996_2015_1.pdf?openel
ement 
 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/B76DABA1AACE7705C2257E28001EB553/$file/Unofficial_Consolidation_and_Translation_Safety_and_Health_at_Work_Law_1996_2015_1.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/B76DABA1AACE7705C2257E28001EB553/$file/Unofficial_Consolidation_and_Translation_Safety_and_Health_at_Work_Law_1996_2015_1.pdf?openelement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/all/B76DABA1AACE7705C2257E28001EB553/$file/Unofficial_Consolidation_and_Translation_Safety_and_Health_at_Work_Law_1996_2015_1.pdf?openelement
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σχέση με τη χρήση, το χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά αντικειμένων 

και ουσιών. 

2. Η παροχή πληροφοριών, διδασκαλίας, εκπαίδευσης και εποπτείας για τη 

διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας. 

3. Η εφαρμογή εποπτείας και προσαρμογής των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, 

τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες κατά 

την επιδίωξη της βελτίωσης των υφιστάμενων καταστάσεων. 

4. Η παροχή στους εκπροσώπους της ασφάλειας επαρκής απαλλαγής από την 

εργασία τους (χωρίς απώλεια μισθού) για να τους επιτρέψει να εκπληρώσουν 

τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους. 

5. Ο εργοδότης πρέπει να τηρεί τις γενικές αρχές της πρόληψης των κινδύνων, 

όπως ορίζονται από το νόμο. 

6. Κάθε εργοδότης λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο 

εξοπλισμός εργασίας, οι μηχανές, τα μηχανήματα, οι συσκευές και τα εργαλεία 

που διατίθενται στα άτομα στην εργασία είναι κατάλληλα για την εργασία που 

πρέπει να εκτελεστεί ή να προσαρμοστεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό, ώστε 

να διασφαλίζεται η ασφάλεια υγεία των ατόμων στην εργασία, κατά τη χρήση 

τους. 

7. Κανένας εργοδότης δεν πρέπει να εισπράττει ή να επιτρέπει την επιβολή 

φόρου σε οποιονδήποτε υπάλληλο για οτιδήποτε έχει γίνει ή παρέχεται για 

συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 

8. Το καθήκον των εργοδοτών να διασφαλίζουν την υγεία στην εργασία 

περιλαμβάνει το καθήκον να προστατεύουν την αναπαραγωγική λειτουργία 

των εργαζομένων και το καθήκον να προστατεύουν τις γυναίκες εργαζόμενες 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους από κινδύνους για το έμβρυο και, για 

αρκετό χρόνο μετά τον τοκετό, από κινδύνους για αυτούς ή στο νεογέννητο 

παιδί κατά τη διάρκεια του θηλασμού. 

9. Κάθε εργοδότης όταν αναθέτει καθήκοντα σε έναν υπάλληλο λαμβάνει υπόψη 

τις δυνατότητες του εργαζομένου, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία. 

10. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών υπόκειται σε διαβουλεύσεις με τους υπαλλήλους 

ή/και τους εκπροσώπους ασφαλείας τους, όσον αφορά τις συνέπειες στην 
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ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων που σχετίζονται με την επιλογή 

εξοπλισμού. 

Σε σχέση με τα καθήκοντα και τις ευθύνες των αυτοεργοδοτούμενων για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας στον χώρο εργασίας, τα 
κύρια είναι τα εξής: 

1. Κάθε αυτοεργοδοτούμενος διαχειρίζεται την επιχείρησή του ή ασκεί 

δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει, στο μέτρο που είναι 

εύλογα εφικτό, ότι ο ίδιος και άλλα άτομα, τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν, 

δεν εκτίθενται συνεπώς σε κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία τους. 

2. Κάθε αυτοεργοδοτούμενος παρέχει σε άτομα, τα οποία ενδέχεται να 

επηρεαστούν από τις δραστηριότητές του, τέτοιες πληροφορίες, στο μέτρο 

που είναι εφικτό, ώστε αυτά τα άτομα να μην εκτίθενται σε κίνδυνο για την 

ασφάλεια ή την υγεία τους. 

3. Κάθε αυτοεργοδοτούμενος υποχρεούται να υποβάλλει, όταν του ζητηθεί, σε 

οποιαδήποτε αρμόδια αρχή που εκδίδει άδεια λειτουργίας για χώρους, 

επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, άδεια σχεδιασμού ή άδεια οικοδομής, δεόντως 

συμπληρωμένο και εγκεκριμένο έντυπο που επιβεβαιώνει ότι κατέχει τα 

πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα ορίζεται στον παρόντα Νόμο.  

Σε σχέση με τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εργαζομένων για την εγγύηση της 
ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας στον χώρο εργασίας, τα κύρια είναι τα εξής: 

1. Οι εργαζόμενοι μεριμνούν ώστε να εγγυούνται την ασφάλεια και την υγεία του 

εαυτού τους και άλλων ατόμων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις πράξεις 

ή τις παραλείψεις τους στην εργασία. 

2. Οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργάζονται με τους εργοδότες τους για την 

εκτέλεση οποιασδήποτε απαίτησης ή καθήκοντος που επιβάλλει ο νόμος για 

την ασφάλεια στην εργασία. 

3. Οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν τον προστατευτικό εξοπλισμό ή τα 

ρούχα που παρέχονται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 
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Εφαρμογή του κανονισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Κύπρο 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για τη σωστή επιβολή της νομοθεσίας για 

την ασφάλεια στην εργασία είναι Επιθεωρητές που διορίζονται από τον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτό περιλαμβάνει τους επαγγελματίες 

ιατρούς που ορίζουν το πλαίσιο παρακολούθησης της υγείας των μισθωτών και 

μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα μιας τέτοιας παρακολούθησης. Οι 

επιθεωρητές έχουν την εξουσία να εισέρχονται (χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση) σε 

οποιοδήποτε χώρο εργασίας που έχουν εύλογο λόγο να πιστεύουν ότι υπάρχει μια 

κατάσταση επικείμενου κινδύνου σοβαρής προσωπικής βλάβης ή βλάβης στο 

περιβάλλον. Το έργο των επιθεωρητών μπορεί να βοηθηθεί από την αστυνομία, όποτε 

αυτό είναι απαραίτητο. 

Ωράριο εργασίας / Ετήσια άδεια μετ 'αποδοχών / Άδεια ασθενείας 

Ώρες εργασίας: Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου περί οργάνωσης του χρόνου 

εργασίας (Ν.63 (I) / 2002) προβλέπει ότι ο αριθμός των ωρών εργασίας δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 48 την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, για μια 

περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών. Ωστόσο, σε ορισμένους τομείς (π.χ. στον 

ξενοδοχειακό κλάδο) ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί περιορισμοί. Οι εργαζόμενοι 

τη νύχτα δεν πρέπει, κατά μέσο όρο, να υπερβαίνουν τις οκτώ ώρες εργασίας την 

ημέρα εντός περιόδου ενός μήνα ή οποιασδήποτε άλλης περιόδου που ορίζεται στη 

σύμβαση. Οι εργαζόμενοι τη νύχτα των οποίων η εργασία είναι επικίνδυνη ή σωματικά 

ή διανοητικά απαιτητική δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις οκτώ ώρες νυκτερινής 

εργασίας. 

Επιπλέον, υπάρχουν εξαιρέσεις στους παραπάνω περιορισμούς των ορίων ωρών 

εργασίας: (1) Περιπτώσεις πραγματικού ή επικείμενου ατυχήματος, ανωτέρα βία, 

επείγουσα εργασία σε μηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις κ.λπ., (2) Περιπτώσεις 

απαραίτητης εργασίας για την αποφυγή ζημιών σε αγαθά ή οποιουδήποτε άλλου 

κινδύνου για τα τεχνικά αποτελέσματα του εργοδότη, (3) Ειδικές περιπτώσεις 

απασχόλησης που περιλαμβάνουν παραλαβή αγαθών, προετοιμασία ισολογισμού, 

διακανονισμό λογαριασμών, εκκαθάριση και κλείσιμο ισολογισμού, (4) Περιπτώσεις 

ανώμαλης πίεσης κατά την εργασία λόγω ειδικών περιστάσεων. 
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Επιπλέον, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τουλάχιστον α) 11 συνεχείς ώρες ανάπαυσης ανά 

ημέρα, β) 24 συνεχείς ώρες ανάπαυσης την εβδομάδα και γ) είτε δύο περιόδους 

ανάπαυσης 24 συνεχών ωρών το καθένα είτε τουλάχιστον 48 συνεχόμενων ωρών εντός 

κάθε περιόδου 14 ημερών. 

Ετήσια άδεια μετ 'αποδοχών: Σύμφωνα με το νόμο περί ωρών απασχόλησης (Κεφ. 182), 

προβλέπεται ότι η ελάχιστη ετήσια άδεια είναι 20 ημέρες για όσους εργάζονται μια 

εβδομάδα 5 ημερών και 24 ημέρες για εκείνους που εργάζονται μια εβδομάδα 6 ημερών. 

Προϋπόθεση για ετήσια άδεια είναι ότι ο εργαζόμενος εργάζεται για 48 εβδομάδες 

εντός του έτους. Εάν ο υπάλληλος δεν το έκανε, η ετήσια άδεια μειώνεται ανάλογα με 

τις εβδομάδες που εργάστηκε. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας, ο υπάλληλος 

πληρώνεται από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Η συνεισφορά του εργοδότη στο Κεντρικό 

Ταμείο Αδειών είναι 8% επί των συνολικών αποδοχών του εργαζομένου. Ο εργοδότης 

μπορεί να ασκήσει διακριτική ευχέρεια για το αν ο εργαζόμενος θα αποχωρήσει, αλλά 

σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο εργοδότης να μειώσει την περίοδο της άδειας. 

Τα ακόλουθα δεν θεωρούνται ετήσια άδεια: δημόσιες αργίες, άδεια μητρότητας ή 

γονική άδεια, απουσία λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, απουσία εργασίας λόγω 

απεργίας ή κλειδώματος, χρόνος που παρέχεται ως προειδοποιητική προθεσμία για 

λήξη της εργασίας, άδεια λόγω ανωτέρας βίας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, με 

συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, η ετήσια άδεια μπορεί να 

συσσωρευτεί για περίοδο 2 ετών. 

Άδεια Ασθενείας: Η άδεια ασθενείας και η πληρωμή της, δεν υπόκεινται σε κανόνες, 

εκτός από ορισμένους συγκεκριμένους τομείς όπου υπάρχουν σχετικοί κανονισμοί ή 

όπου αυτό προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας. Η νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης 

προβλέπει την αμοιβή ασθενών από την τέταρτη ημέρα της ανικανότητας ενός 

εργαζομένου, ενώ στην περίπτωση των αυτοεργαζομένων, η αμοιβή ασθενείας 

επιτρέπεται από την ένατη ημέρα της ανικανότητας. 

Για να είναι επιλέξιμος για αμοιβή ασθενείας, ο υπάλληλος πρέπει να υποβάλει μια 

συγκεκριμένη φόρμα σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή 

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπο 

ιατρικό πιστοποιητικό και άλλα αποδεικτικά στοιχεία στην αίτηση. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δραστηριότητα 1: ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στόχος: Κατανόηση των διαφορετικών τύπων σημάνσεων στο εργασιακό περιβάλλον.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ  

ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), υπάρχει κάτι που ονομάζεται 

καθολική κάλυψη για την υγεία, πράγμα που σημαίνει ότι «όλοι οι άνθρωποι και οι 

κοινότητες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προωθητικές, προληπτικές, 

θεραπευτικές, αποκαταστατικές και παρηγορητικές υπηρεσίες υγείας που 

χρειάζονται, επαρκούς ποιότητας για να είναι αποτελεσματικές, διασφαλίζοντας 

παράλληλα ότι η χρήση αυτών των υπηρεσιών δεν εκθέτει τον χρήστη σε οικονομικές 

δυσκολίες». 

Από αυτόν τον ορισμό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: 

• Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται, 

ανεξάρτητα από την αγοραστική τους δύναμη, την κατάσταση ή την 

εθνικότητά τους, επειδή η υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. 

 

• Περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα των βασικών υπηρεσιών υγείας, από την 

προαγωγή της υγείας έως την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και 

την παρηγορητική φροντίδα. 

Ωστόσο, παρόλο που οι περισσότερες χώρες δηλώνουν ότι η υγειονομική περίθαλψη 

είναι καθολική, δεν καλύπτει όλες τις υπηρεσίες ή όλες τις ομάδες, με πολλές να μην 

έχουν πρόσβαση ακόμη και σε κάρτα υγειονομικής περίθαλψης ή δωρεάν περίθαλψη. 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι μετανάστες εργαζόμενοι βρίσκονται σε αυτήν την 

κατάσταση, με διαφορετικές δυσκολίες και επιπλοκές, τόσο σε κανονική όσο και σε 

παράτυπη κατάσταση. 
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1. Καθολική υγειονομική περίθαλψη 

Δεν υπάρχει κανονισμός σε επίπεδο ΕΕ που να θεσπίζει κοινούς κανόνες, επομένως 

είναι απαραίτητο να ανατρέξουμε στο εθνικό επίπεδο για προδιαγραφές. 

Στην ΕΕ, η χώρα που είναι υπεύθυνη για την κοινωνική ασφάλιση και την κάλυψη της 

υγείας εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση και τον τόπο διαμονής των 

ανθρώπων - όχι από την εθνικότητα. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι να βεβαιωθείτε ότι οι 

εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να τους 

καλύπτει. 

Μέσα στην υγειονομική περίθαλψη μπορούμε να βρούμε διαφορετικές υπηρεσίες ή 

μεταχειρίσεις. Η έκταση και το κόστος αυτών των υπηρεσιών εξαρτάται άμεσα από 

τους ειδικούς κανονισμούς και τους κανόνες κάθε χώρας και, κυρίως, από την 

κατάσταση του διακινούμενου εργαζομένου. Έτσι, το επόμενο βήμα είναι να 

βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ποιες υπηρεσίες υγείας είναι δωρεάν, 

ποιες από αυτές πληρώνονται, ποιες είναι ιδιωτικές, με δικαίωμα ανάκτησης μέρους 

των χρημάτων μετά από την κοινωνική ασφάλιση κ.λπ. στη χώρα τους. 

Εάν ο εργαζόμενος ζει μόνιμα σε μια νέα χώρα (διαφορετική από τη χώρα καταγωγής 

του), το κράτος που είναι υπεύθυνο για την υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να είναι 

η χώρα στην οποία ο εργαζόμενος ασκεί τη δραστηριότητά του (η νέα). 

Χάρη σε μια κανονική κατάσταση εργασίας (δηλ. Μια νόμιμη σύμβαση εργασίας), οι 

εργαζόμενοι είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα 

υποδοχής. Ανάλογα με κάθε εθνικό κανονισμό, αυτό το μητρώο μπορεί να σημαίνει: 

- Συνολική κάλυψη ως ντόπιοι. Ακόμα και οι εξαρτώμενοι εργαζόμενοι θα 

καλυφθούν τότε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αυτής της χώρας. 

- Διαφορετικές καλύψεις βάσει της εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης ή της διάρκειας 

διαμονής: 

• Μόνο επείγουσα υγειονομική περίθαλψη (θεωρητικά, αναμφισβήτητη). 

• Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. 
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• Διάφορες ειδικότητες υγειονομικής περίθαλψης. 

Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η κάλυψη που παρέχεται από τη σύμβαση εργασίας, 

διότι σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν τομείς/θέσεις εργασίας που δεν 

περιλαμβάνουν υγειονομική βοήθεια ή δωρεάν υγειονομική βοήθεια. 

• Προσωρινοί μετανάστες από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

Χάρη στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας, οποιοδήποτε άτομο από άλλη χώρα 

της ΕΕ έχει πρόσβαση στην απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια 

προσωρινής διαμονής σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που παρέχεται από το κράτος. Αυτή 

η υπηρεσία μετράει με τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, 

είναι δωρεάν) με τα άτομα που είναι ασφαλισμένα σε αυτήν τη χώρα. Είναι επίσης 

σημαντικό να επισημανθεί ότι αυτή η κάρτα είναι διαθέσιμη μόνο στο δημόσιο τομέα 

και όχι στην ιδιωτικό. 

Αυτή η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι μετανάστες βρίσκονται σε 

κατάσταση ανεργίας στις ευρωπαϊκές χώρες καταγωγής τους ή έχουν αποφασίσει να 

μετακινηθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ για να αναζητήσουν εργασία κατά την περίοδο που 

λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας, αλλά, είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή σε 

περίπτωση ανεργίας, επειδή η κοινωνική ασφάλιση πιθανότατα θα καλύπτει μόνο την 

υγειονομική περίθαλψη για μια συγκεκριμένη περίοδο, που διαφέρει από χώρα σε 

χώρα. Οι μετανάστες πρέπει να τηρούν τις εθνικές απαιτήσεις για αυτή την κάλυψη. 

• Προσωρινοί μετανάστες εκτός ΕΕ 

Όταν οι μετανάστες δεν είναι ασφαλισμένοι σε καμία χώρα της ΕΕ και αποφασίσουν 

να μετακινηθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ για να αναζητήσουν εργασία, τα ιδρύματα 

κοινωνικής ασφάλισης της κάθε χώρας θα αποφασίσουν σε ποιο σύστημα θα τους 

καλύψουν (πιθανώς, θα ήταν η χώρα στην οποία μετακινούνται). 

Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με αυτό σύμφωνα με επίσημες πηγές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm  

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm
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2. Ασφάλιση υγείας εργαζομένων 

Εκτός από τη δημόσια πλευρά, υπάρχουν επίσης διάφοροι τύποι ασφαλίσεων για την 

υγεία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες προσφέρουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας ή 

υπηρεσίες ως πλεονέκτημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτές οι ασφάλειες 

μπορούν να συμπληρωθούν με την υπηρεσία δημόσιας βοήθειας ή κάλυψη: 

• Απλώς βοήθειας υγειονομικής περίθαλψης. 

• Επιστροφής ορισμένων ιατρικών εξόδων. 

• Αποζημίωσης ή επιδότησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Μερικές φορές μπορούν να συμπληρωθούν με ορισμένα οφέλη οικονομικής φύσης (για 

παράδειγμα, με κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα ή για την είσπραξη προσωρινής 

μίσθωσης κ.λπ.) ή με άλλη πρόσθετη κάλυψη (ειδικές θεραπείες). 

Ωστόσο, για έναν αυτοαπασχολούμενο, αυτός ο τύπος υπηρεσιών συχνά γίνεται με 

δική του δαπάνη. 

Το Κυπριακό Εθνικό Πλαίσιο 

Υπόβαθρο 

Για πολλές δεκαετίες, το σύστημα υγείας στην Κύπρο χωριζόταν μεταξύ ενός κεντρικά 

ελεγχόμενου δημόσιου τομέα (χρηματοδοτούμενου από φόρους), και ενός κυρίως μη 

ρυθμιζόμενου ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτήθηκε από εξωχρηματιστηριακές 

πληρωμές και ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης υγείας. Ο κακός συντονισμός μεταξύ 

δημόσιων και ιδιωτικών τομέων υγειονομικής περίθαλψης οδήγησε σε σημαντικά 

προβλήματα, όπως η ανισορροπία των πόρων μεταξύ δημόσιων/ιδιωτικών παρόχων, 
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οι υψηλές εξωχρηματιστηριακές, οι ανισότητες στην πρόσβαση, οι λίστες αναμονής 

και οι γενικές ανεπάρκειες του συστήματος υγείας. 11 

Πιο πρόσφατα, οι υπηρεσίες υγείας στην Κύπρο παρέχονται από το νέο ΓΕΣΥ, το οποίο 

ψηφίστηκε το 2017 και, από τον Ιούνιο του 2019, έχει τεθεί σε εφαρμογή. Ο στόχος του 

ΓΕΣΥ είναι να παρέχει κάλυψη καθολικού πληθυσμού, να βελτιώνει την 

προσβασιμότητα και να αντιμετωπίζει προηγούμενες ανεπάρκειες στην παροχή 

υπηρεσιών. Όσον αφορά την προσβασιμότητα στην υγειονομική περίθαλψη, πριν από 

την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, το δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης προσέφερε 

δωρεάν κάλυψη μόνο στο 76% των κατοίκων της Κύπρου, με το υπόλοιπο να πληρώνει 

ανά υπηρεσία σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Υπουργείου Υγείας (ή εναλλακτικά , 

χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα). Το νέο ΓΕΣΥ στοχεύει να 

αντιμετωπίσει αυτά τα κενά κάλυψης ανοίγοντας την υγειονομική περίθαλψη 

(πρωτοβάθμια, εξωτερικά και εσωτερικά ασθενή) για όλους τους Κύπριους πολίτες, 

πολίτες της ΕΕ, ΥΤΧ με νόμιμη διαμονή και ΥΤΧ που συνεισφέρουν στις κοινωνικές 

ασφαλίσεις, καθώς και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και άτομα υπό το καθεστώς 

επικουρικής προστασίας.  

Γενικό Σύστημα Υγείας (πλήρης εφαρμογή, 2020 και έπειτα) 

Η νομοθεσία του ΓΕΣΥ αποτελείται από τους νόμους του γενικού συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης του 2001 έως το 2017 (νόμος) και τους κανονισμούς, τους 

εσωτερικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτών. Οι 

κανονισμοί συντάσσονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), εγκεκριμένο 

από το Συμβούλιο Υπουργών και υπόκεινται σε έγκριση από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. Οι εσωτερικοί κανονισμοί καταρτίζονται από τον ΟΑΥ, ο οποίος 

εγκρίνεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. Ο ΟΑΥ είναι μια νομική οντότητα δημοσίου δικαίου που είναι υπεύθυνη 

για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ΓΕΣΥ. Μεταξύ άλλων, ο 

 

11 Για περισσότερα, βλέπε το ευρωπαϊκό προφίλ υγείας της Κύπρου (2019) εδώ 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_cyprus_english.pdf  

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_cyprus_english.pdf
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ΟΑΥ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του Ταμείου Γενικού Συστήματος Υγείας, για την 

εξασφάλιση ίσης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης και υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης στους δικαιούχους και για τη σύναψη συμβάσεων με παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης. 

Επιλεξιμότητα 

Το ΓΕΣΥ της Κύπρου προορίζεται να έχει καθολική προσβασιμότητα που να 

περιλαμβάνει όχι μόνο Κύπριους και υπηκόους της ΕΕ, αλλά και υπηκόους τρίτων 

χωρών. Το πρωταρχικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διαμονή στις περιοχές που 

ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπλέον, μπορείτε να είστε δικαιούχος 

ΓΕΣΥ εάν α) εργάζεστε στην Κύπρο, β) έχετε αποκτήσει καθεστώς μόνιμης διαμονής, 

γ) σας έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή συμπληρωματική προστασία ή δ) είστε 

μέλος της οικογένειας δικαιούχο ή ε) είστε ασφαλισμένος σε άλλο κράτος μέλος της 

ΕΕ.  

Τέλος, λόγω των ελαφρυντικών συνθηκών ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19 και 

των μέτρων που έλαβε ο πληθυσμός και το Τμήμα Μετανάστευσης, εκδόθηκε ειδική 

ανακοίνωση από το ΟΑΥ στις 30 Μαρτίου 2020 σχετικά με την επιλεξιμότητα μη 

Κύπριων πολιτών. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι οι μη Κύπριοι Δικαιούχοι των οποίων η 

άδεια παραμονής/εργασίας έληξε πρόσφατα (ή λήγει πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 

2020) θα συνεχίσουν να λαμβάνουν υπηρεσίες έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Αυτό 

συμβαίνει επειδή η κανονική διαδικασία αξιολόγησης ανανέωσης έχει διακοπεί από την 

πανδημία. Έτσι, τα άτομα των οποίων το καθεστώς άδειας παραμονής / εργασίας λήγει 

ενημερώνονται ότι, ενώ θα λαμβάνουν, σχετικές ειδοποιήσεις επανεκτίμησης μέσω 

του Συστήματος Πληροφορικής του ΓΕΣΥ, όπου θα πρέπει να υποβάλουν τις 

ανανεωμένες άδειες διαμονής / εργασίας τους με σκοπό την επανεκτίμηση δικαίωμα 

στις υπηρεσίες του ΓΕΣΥ, αυτές θα είναι ενημερωτικές. Η αδυναμία τους να 

ανταποκριθούν δεν θα οδηγήσει στην κατάργηση του καθεστώτος δικαιούχου 

Συστήματος Πληροφορικής του ΓΕΣΥ.  
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Εγγραφή 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης του ΓΕΣΥ, 

απαιτείται εγγραφή σε: 

• Η εγγραφή δικαιούχου στο ΓΕΣΥ: Μπορείτε να εγγραφείτε στο Αρχείο 

δικαιούχων ΓΕΣΥ διαδικτυακά ή μεταβαίνοντας στον προσωπικό ιατρό. Για να 

εγγραφείτε στο Αρχείο Δικαιούχων ΓΕΣΥ, πρέπει να εγγραφείτε στο Μητρώο 

Πολιτικών Μητρώων ή στο Μητρώο του Τμήματος Μετανάστευσης και, ανάλογα 

με την περίπτωση, στο Μητρώο Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπλέον, 

και προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι τηρούνται τα κριτήρια του νόμου ΓΕΣΥ του 

2017, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας μπορεί να ζητήσει πρόσθετα 

πιστοποιητικά ή / και αποδεικτικά στοιχεία.   

• Λίστα προσωπικών γιατρών: Οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν 

προσωπικούς γιατρούς που έχουν συμβληθεί με τον οργανισμό ασφάλισης 

υγείας είτε στον ιστότοπο του ΟΑΥ είτε στην πύλη δικαιούχων ή σε έντυπους 

καταλόγους που διατίθενται από τον ΟΑΥ σε διάφορα μέρη που θα 

ανακοινωθούν για οι δικαιούχοι. 

Επιπλέον Πληροφορίες 

Για κάθε εργαζόμενο στην Κύπρο, η εισφορά στο ΓΕΣΥ είναι υποχρεωτική, ωστόσο, μπορεί 

το κάθε άτομο να επιλέξει να διατηρήσει τη συνδρομή του σε ιδιωτική ασφάλιση παρά την  

αναγκαστική του συνδρομή στο ΓΕΣΥ. 

Συγκεκριμένα, οι αιτητές ασύλου δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΣΥ. Για να μπορούν να 

λάβουν ιατρική περίθαλψη, οι αιτητές ασύλου – αφού αιτηθούν για άσυλο – πρέπει να 

κάνουν αίτηση για ιατρική κάρτα είτε στο Υπουργείο Υγείας είτε στο Γενικό Νοσοκομείο της 

περιοχής τους.  

Το ιατρικό κόστος εξαρτάται από το κατά πόσον ο αιτητής ασύλου είναι λήπτης κοινωνικών 

ωφελημάτων. Ωστόσο, μόλις ο αιτητής ασύλου εγκριθεί ως πρόσφυγας ή Άτομο με 

Επικουρική Προστασία, μπορεί να εγγραφεί στο ΓΕΣΥ.  
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Επιπλέον, εάν ο αιτητής ασύλου εργάζεται, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τις εισφορές 

στο ΓΕΣΥ, οι οποίες θα του επιστραφούν μόλις τερματιστεί το τρέχον συμβόλαιό του. 

Τέλος, οι οικιακοί βοηθοί έχουν αναφέρει δυσκολίες κατά τη διαδικασία εγγραφή τους στο 

ΓΕΣΥ, επισημάνοντας ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εγγραφή τους εξαρτάται από την 

ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής τους στην χώρα.   

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

Δραστηριότητα 1: ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

Στόχος: Οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν διαφορετικές εμπειρίες και τρόπους 

συμπεριφοράς όταν αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας. 

Οδηγίες: 

1. Συζήτηση για προσωπικές εμπειρίες στο σύστημα υγείας.  

- Διαδικασία εγγραφής 

- Ποιότητα περίθαλψης από γιατρούς/νοσοκόμους/νοσηλευτές 

Διάρκεια: 20´ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΚΑΘΗΚΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 30 λεπτά Παρουσίαση του έργου, του στόχου του προγράμματος 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΑΛΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ  

60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 30 λεπτά - 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  

60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 90 λεπτά - 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΩΣΕΙΣ,ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 30 λεπτά Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια και να 

μοιραστείτε τυχόν αμφιβολίες και προτάσεις. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

1st DAY 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 30 λεπτά Παρουσίαση του έργου, του στόχου του προγράμματος 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΑΛΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ  

60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 30 λεπτά - 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

   

2nd DAY   

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 30 λεπτά - 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΩΣΕΙΣ,ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

60 λεπτά 30´ Επεξήγηση Εννοιών 

30´ Πρακτικές Δραστηριότητες 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 30 λεπτά Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια και να 

μοιραστείτε τυχόν αμφιβολίες και προτάσεις. 
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