
 
 

«Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ)  
Σχέδιο Δημοσίευσης βάσει του περί Δικαιώματος Πρόσβασης  
σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου (Aρ. 184(I)/2017) 

 
Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι δωρεάν προσβάσιμες από όλο το κοινό στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων: 

 
1. Πληροφορίες αναφορικά με την αποστολή και οργάνωση του Τμήματος 

Εργασιακών Σχέσεων κάτω από την επικεφαλίδα «Το Τμήμα» 

2. Κατάλογος με στοιχεία επικοινωνίας προσωπικού κάτω από την επικεφαλίδα «Το 

Τμήμα» 

3. Δελτία τύπου, ανακοινώσεις, προκηρύξεις, εκδηλώσεις και εκστρατείες του 

Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων κάτω από την επικεφαλίδα «Το Τμήμα» 

4. Στοιχεία επικοινωνίας επαρχιακών γραφείων Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 

κάτω από την επικεφαλίδα «Το Τμήμα - Επαρχιακά Γραφεία Εργασιακών 

Σχέσεων» 

5. Γενικές πληροφορίες για το Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων της Κύπρου και τους 

κοινωνικούς εταίρους κάτω από την επικεφαλίδα «Εργασιακές Σχέσεις» 

6. Γενικές πληροφορίες για τον Κοινωνικό Διάλογο κάτω από την επικεφαλίδα 

«Εργασιακές Σχέσεις» 

7. Ηλεκτρονικό αρχείο συλλογικών συμβάσεων που τηρεί το Τμήμα Εργασιακών 

Σχέσεων κάτω από την επικεφαλίδα «Εργασιακές Σχέσεις» 

8. Πληροφορίες για τη διαδικασία μεσολάβησης σε εργατικές διαφορές και τον Κώδικα 

Βιομηχανικών Σχέσεων κάτω από την επικεφαλίδα «Μεσολάβηση» 

9. Έντυπο για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μεσολάβησης κάτω από την επικεφαλίδα 

«Μεσολάβηση» 

10. Στατιστικά στοιχεία εργατικών διαφορών και απεργιών κάτω από την επικεφαλίδα 

«Μεσολάβηση» 

11. Πληροφορίες αναφορικά με τις νομοθεσίες/κανονισμούς και σχετικά έντυπα και 

οδηγούς του Τμήματος κάτω από την επικεφαλίδα «Νομοθεσία» 

12. Πληροφορίες αναφορικά με τις εξουσίες των Επιθεωρητών κάτω από την 

επικεφαλίδα «Νομοθεσία - Επιθεώρηση Εργατικής Νομοθεσίας» 

13. Στατιστικά στοιχεία ποινικών διώξεων και επιθεωρήσεων κάτω από την 

επικεφαλίδα «Νομοθεσία - Επιθεώρηση Εργατικής Νομοθεσίας» 

14. Έντυπο για ηλεκτρονική υποβολή επώνυμου παραπόνου ή ανώνυμης καταγγελίας 

κάτω από τις επικεφαλίδες «Νομοθεσία»  

15. Γενικές πληροφορίες για τις οδηγίες/κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αποφάσεις ΔΕΚ που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασιακών 

Σχέσεων κάτω από την επικεφαλίδα «Νομοθεσία - Ευρωπαϊκή Ένωση» 

16. Πληροφορίες για το σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI) κάτω 

από την επικεφαλίδα «Νομοθεσία - Ευρωπαϊκή Ένωση» 

17. Πληροφορίες για την Ενιαία Ψηφιακή Θύρα  κάτω από την επικεφαλίδα «Νομοθεσία 

- Ευρωπαϊκή Ένωση» 



 

 

 

18. Πληροφορίες για τους βασικούς όρους απασχόλησης που αφορούν τους 

αποσπασμένους εργαζομένους και στοιχεία επικοινωνίας των εμπλεκόμενων 

Τμημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάτω από την 

επικεφαλίδα «Νομοθεσία - Ευρωπαϊκή Ένωση» 

19. Γενικές πληροφορίες για τις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων κάτω από την 

επικεφαλίδα «Νομοθεσία » 

20. Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εγγραφής Συντεχνιών και 

στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία κάτω από την επικεφαλίδα «Υπηρεσία 

Εγγραφής Συντεχνιών» 

21. Κατάλογος εγγεγραμμένων Συντεχνιών κάτω από την επικεφαλίδα «Υπηρεσία 

Εγγραφής Συντεχνιών» 

22. Έντυπα/αιτήσεις για θέματα που αφορούν την Υπηρεσία κάτω από την επικεφαλίδα 

«Υπηρεσία Εγγραφής Συντεχνιών» 

23. Πληροφορίες για τη μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών 

και τη λειτουργία του Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών 

Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, για τις εταιρείας 

που έχουν πιστοποιηθεί από το 2015 μέχρι σήμερα καθώς και φωτογραφικό υλικό 

από τις σχετικές τελετές βραβεύσεων κάτω από την επικεφαλίδα «Ίση Αμοιβή & 

Συμφιλίωση»  

24. Πληροφορίες για τη γονική άδεια κάτω από την επικεφαλίδα «Ίση Αμοιβή & 

Συμφιλίωση»  

 

 

Οι ακόλουθες διαδικασίες βρίσκονται στην Κυβερνητική Πύλη «Αριάδνη» και είναι 
δωρεάν προσβάσιμες στο κοινό που έχει εγγραφεί στην εν λόγω Πύλη: 

1. Υποβολή παραπόνων για εργατικά θέματα από Κύπριους και Κοινοτικούς 

εργαζόμενους κατά του εργοδότη τους 

2. Υποβολή παραπόνων για εργατικά θέματα από αλλοδαπούς εργαζόμενους κατά 

του εργοδότη τους 

3. Έκδοση πινακίδας ειδικού καταστήματος 

4. Έκδοση επαγγελματικού βιβλιαρίου 

5. Παράνομη – Αδήλωτη Απασχόληση 

6. Έκδοση βεβαίωσης μη καταδίκης για τον κατώτατο μισθό 

7. Αίτηση για μεσολάβηση σε εργατικές διαφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σύμφωνα με την περί Συντεχνιών Νομοθεσία, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί 
να εξασφαλίζει πιστά αντίγραφα εγγράφων των εγγεγραμμένων Συντεχνιών. Για την 
εξασφάλιση πιστού αντιγράφου, σύμφωνα με τους περί Συντεχνιών Κανονισμούς 1965 
έως 2002, απαιτούνται τέλη χαρτοσήμων ως ακολούθως: 

 

(α)  Για κάθε πιστό αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής συντεχνίας: €2,56 
(β)    Για κάθε άλλο έγγραφο το τέλος είναι €3,59 εάν είναι μέχρι 3 σελίδες και στην 
περίπτωση που είναι άνω των 3 σελίδων, τότε κάθε σελίδα χρεώνεται €0,26 μαζί με 
τέλος επικύρωσης €2,56 για ολόκληρο το έγγραφο (σελίδα θεωρείται μέρος κειμένου 
έκτασης 72 λέξεων). 
 
 
Σύμφωνα με τους περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) 
Νόμους και τους περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς, 
το Τμήμα εκδίδει επαγγελματικά βιβλιάρια με την καταβολή χαρτοσήμου αξίας €1.00. 
Το εν λόγω κόστος καθορίζεται από την Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων 
Αναψυχής και την Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας εις τα Ξενοδοχεία. 
 
 

 

  


