
ΓΡΑΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

Τι είναι η ενημέρωση του εργαζόμενου από τον εργοδότη για τους βασικούς όρους 
απασχόλησης;  

 Είναι η υποχρέωση του εργοδότη να πληροφορεί γραπτώς κάθε εργαζόμενό του για 
τους βασικούς όρους απασχόλησης που διέπουν τη μεταξύ τους σύμβαση ή σχέση 
εργασίας.  

 Η ρύθμιση γίνεται μέσω των περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον 
Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμων του 
2000 και 2007 (Ν.100(I)/2000 και 12(I)/2007). Η Νομοθεσία είναι εναρμονιστική και 
αφορά την Οδηγία 91/533/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ποιους καλύπτει η νομοθεσία; 

Καλύπτει όλους τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό, δημόσιο και ημικρατικό τομέα εκτός από 
τους:  

(1)  εργαζόμενους με συνολική διάρκεια απασχόλησης που δεν υπερβαίνει τον ένα 
μήνα ή τις οκτώ ώρες την εβδομάδα. 

(2)  εργαζόμενους με απασχόληση η οποία είναι περιστασιακή ή/και ιδιάζουσα με 
την προϋπόθεση όμως ότι αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.  

Πότε και πώς ο εργοδότης πρέπει να ενημερώσει τον εργαζόμενο για τους βασικούς 
όρους απασχόλησης; 

Ο εργοδότης, υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον κάθε εργαζόμενο για τους 
βασικούς όρους απασχόλησης το αργότερο σε ένα μήνα από την έναρξη της εργασίας. 
Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον εργαζόμενο σε περίπτωση που 
γίνει κάποια αλλαγή στους όρους απασχόλησης το αργότερο ένα μήνα μετά την 
πραγματοποίηση της αλλαγής. 

Σε σχέση με τον τρόπο ενημέρωσης, ο εργοδότης, υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς 
τον κάθε εργαζόμενο με τουλάχιστον ένα από τους πιο κάτω τρόπους: 

 Με γραπτή σύμβαση εργασίας, ή 

 με επιστολή πρόσληψης, ή 

 με άλλο έγγραφο, υπογραμμένο από τον εργοδότη, το οποίο να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα στοιχεία που προνοεί η Νομοθεσία. 
 

 

«Κάθε εργοδότης υποχρεούται να 
ενημερώνει γραπτώς τους εργαζόμενους 
του εντός ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ από την πρόσληψη 
ή την πραγματοποίηση αλλαγών» 



Ποια είναι τα ελάχιστα στοιχεία που ο εργοδότης υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει 
στην γραπτή ενημέρωση; 

Ο εργοδότης, υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον κάθε εργαζόμενο του 
τουλάχιστον για τα πιο κάτω στοιχεία: 

 τα στοιχεία της ταυτότητας του εργοδότη και του εργαζόμενου, 

 τον τόπο εργασίας και την εγγεγραμμένη διεύθυνση της επιχείρησης ή τη 
διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη, 

 τη θέση ή την ειδικότητα του εργαζόμενου, το βαθμό του, την κατηγορία της 
απασχόλησης, καθώς και το αντικείμενο εργασίας του, 

 την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και την 
προβλεπόμενη διάρκειά της, αν πρόκειται για εργασία ορισμένου χρόνου,  

 τη διάρκεια της άδειας με απολαβές, που δικαιούται ο εργαζόμενος, καθώς και τον 
τρόπο και χρόνο χορήγησής της, 

 την προειδοποίηση που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε 
περίπτωση τερματισμού της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας με καταγγελία, 

 όλες τις αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα καταβολής 
της αμοιβής του, 

 τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησής του,  

 την αναφορά σε τυχόν συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τους όρους ή και τις 
συνθήκες εργασίας του εργαζόμενου. 
 

 

Πώς μπορεί κάποιος/α εργαζόμενος/η να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες και να 
υποβάλει καταγγελία; 

Επικοινωνώντας με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

 γραπτώς στη διεύθυνση Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, 1431 Λευκωσία 
 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@dlr.mlsi.gov.cy 
 με ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος στο http://www.mlsi.gov.cy/dlr  
 με προσωπική επίσκεψη ή τηλεφωνικώς στα γραφεία μας: 

 Λευκωσία: Γρίβα Διγενή 54, 4ος όροφος 1096 Λευκωσία, τηλ. 22803100 

 Λεμεσός: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 80, 3012 Λεμεσός, τηλ. 25819440/820 
 Λάρνακα: Αρτέμιδος 5, 1ος όροφος, 6020 Λάρνακα, τηλ. 24817800/801 
Πάφος: Αγίου Σπυρίδωνος 1, 8021 Πάφος, τηλ. 26822614/640  
 Αμμόχωστος: Ελευθερίας 82, 5380 Δερύνεια (εξυπηρέτηση Τρίτη & Παρασκευή) 

 

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Iστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dlr 

 

«Οι όροι απασχόλησης όπως είναι ο 
μισθός, το ωράριο, τα καθήκοντα και οι 
άδειες ανάπαυσης πρέπει να δίδονται 
στους εργαζόμενους ΓΡΑΠΤΩΣ» 
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