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ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 
 

Α. Το ∆ικαίωµα της Οργάνωσης 
 

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν το δικαίωµα των εργοδοτών και των εργοδοτουµένων 

όπως οργανώνονται ελεύθερα σε οργανώσεις της προτίµησης τους, χωρίς 

οποιαδήποτε παρέµβαση ή θυµατοποίηση από οποιαδήποτε πλευρά. 

 

Β.  Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις, Συλλογικές Συµβάσεις και 

Κοινές Συνεννοήσεις 
 

Αναγνωρίζεται ότι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις αποτελούν τον βασικό 

τρόπο καθορισµού των όρων εργοδότησης και απολαβών και προς το σκοπό αυτό οι 

δύο πλευρές αναλαµβάνουν όπως: 

1. Ενθαρρύνουν τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις κοινές συνεννοήσεις. 

 

2. ∆ιαπραγµατεύονται µε πνεύµα καλής πίστης και αλληλοκατανόησης έχοντας 

υπόψη τις επικρατούσες αρχές και θέσµια βιοµηχανικών σχέσεων, το δηµόσιο 

συµφέρον, τα συνήθη κριτήρια πάνω στα οποία βασίζεται ο καθορισµός των 

µισθών και των όρων εργασίας και οποιαδήποτε κριτήρια τα οποία µπορεί να 

συµφωνηθούν µεταξύ Κυβέρνησης και των δύο πλευρών της οικονοµίας σε 

σχέση µε µια πολιτική µισθών και τιµών. 

 

3. Τηρούν πιστά τις συλλογικές συµβάσεις που συνοµολογούνται µετά από 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 

 

4. Κατά τη σύναψη ή ανανέωση συλλογικών συµβάσεων ακολουθούν τη 

διαδικασία που προνοείται στο Μέρος ΙΙ Α. 

 

5. ∆εν προβαίνον σε οποιαδήποτε απεργία ή ανταπεργία για διαφορά 

δικαιωµάτων, όπως ο όρος αυτός ερµηνεύεται στο Μέρος ΙΙ Β. 
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6. ∆εδοµένου ότι οι ανεπίσηµες απεργίες είναι καταδικαστέες κατά την διάρκεια 

υφιστάµενης συλλογικής σύµβασης, η ενδιαφερόµενη Οµοσπονδία/Συντεχνία 

θα λαµβάνει τα κατάλληλα κατά την κρίση της µέτρα για τερµατισµό της 

απεργίας. 

 

7. ∆εδοµένου ότι οποιαδήποτε ενέργεια εργοδότη που παραβιάζει ισχύουσα 

συλλογική σύµβαση είναι καταδικαστέα, ο ενδιαφερόµενος Σύνδεσµος θα 

λαµβάνει τα κατάλληλα κατά την κρίση του µέτρα για τήρηση της σύµβασης. 

 

Γ. Θέµατα Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων, Κοινών Συνεννοήσεων 

και Προνοµίων της ∆ιεύθυνσης 
 

1. Σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές αρχές και θέσµια εργασιακών σχέσεων, 

αναγνωρίζεται η ύπαρξη θεµάτων που θεωρούνται διαπραγµατεύσιµα, άλλων που 

θεωρούνται ως θέµατα κοινών συνεννοήσεων και άλλων που θεωρούνται ως 

προνόµια της διεύθυνσης.  Αυτά δεν καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα, 

εντούτοις θα ήταν επιθυµητό αυτά να κατονοµάζονται στο µέτρο του δυνατού, 

στις συλλογικές συµβάσεις.  

 

2. Έστω και αν ένα θέµα δεν αναφέρεται ως θέµα κοινών συνεννοήσεων στην 

υφιστάµενη συλλογική σύµβαση, εφόσον η συντεχνία ή οι εργοδοτούµενοι 

ισχυρίζονται ότι η απόφαση που λήφθηκε στο εν λόγω θέµα πιθανόν να επηρεάζει 

δυσµενώς τους εργοδοτούµενους ή δυνατό να έχει αντίκτυπο στις µετέπειτα 

σχέσεις µε τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει όπως προβαίνει σε κοινές 

συνεννοήσεις µε την συντεχνία ή τους εργοδοτουµένους. Νοείται όµως ότι στις 

περιπτώσεις θεµάτων τα οποία θεωρούνται ως προνόµιο της ∆ιεύθυνσης, ο 

εργοδότης έχει δικαίωµα να ενεργεί χωρίς οποιανδήποτε συνεννόηση µε την 

συντεχνία ή τους εργοδοτούµενους του. 

 

3. (α) Επί θεµάτων κοινών συνεννοήσεων την τελική απόφαση έχει ο εργοδότης. 

Αναγνωρίζεται όµως η υποχρέωση του εργοδότη όπως δίδει τη δέουσα 

προσοχή στις απόψεις της συντεχνίας ή των εργοδοτουµένων για θέµα που 
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ανάγεται στον τοµέα των κοινών συνεννοήσεων και όπως δικαιολογεί τυχόν 

αρνητική απάντηση του. 

 

     (β) Άνευ επηρεασµού του δικαιώµατος του εργοδότη να λαµβάνει την τελική 

απόφαση επί θεµάτων κοινών συνεννοήσεων οι δύο πλευρές δύνανται σε 

περίπτωση διαφωνίας να ζητήσουν τη συµβουλή και βοήθεια του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

 (γ)  Νοείται ότι ούτε η συντεχνία, ούτε ο εργοδότης θα µπορούν να κηρύξουν 

τελικά απεργία ή ανταπεργία σε περίπτωση που δεν επέλθει συµφωνία για 

θέµατα που αποτελούν αντικείµενο κοινών συνεννοήσεων.  

  

∆.  Ανακοινώσεις 
 

1. Προτού γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση στον τύπο κατά τη διάρκεια συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων ή συζητήσεων οποιασδήποτε διαφοράς, αν είναι δυνατό, αυτή 

θα συµφωνείται και από τις δύο πλευρές. 

 

2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να προβαίνει σε 

ανακοίνωση σχετική µε διαφορά στην οποία µεσολαβεί, αν αυτή η διαφορά 

παρουσιάζει ενδιαφέρον στο κοινό. Η ανακοίνωση του Υπουργείου θα είναι 

αντικειµενική και πληροφοριακής φύσεως, και αν είναι δυνατόν, θα συντάσσεται 

µετά από συνεννόηση µε τις δύο πλευρές.  Παρόλα αυτά, ο Υπουργός Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να προβεί σε δηµόσια ανακοίνωση χωρίς 

οποιαδήποτε συνεννόηση, εάν η διαφορά επηρεάζει το δηµόσιο συµφέρον. 

 

3. Νοείται ότι οι πρόνοιες των πιο πάνω παραγράφων δεν εµποδίζουν τις δύο 

πλευρές να προβαίνουν σε δηµοσιεύσεις για εκλαΐκευση οποιονδήποτε αιτηµάτων 

τους ή της επίσηµης θέσης τους, εφόσον οι δηµοσιεύσεις αυτές δεν αναφέρονται 

στις συζητήσεις που γίνονται σε συγκεκριµένες διαπραγµατευτικές συσκέψεις.  
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Ε. ∆ιεθνείς Συµβάσεις & Συστάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας 
 

Επιβεβαιώνεται η πιστή συµµόρφωση σε όλες τις ∆ιεθνείς Σύµβασης Εργασίας, τις 

οποίες έχει κυρώσει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  Όσον αφορά τις Συστάσεις που έχει 

υιοθετήσει η Κύπρος, δηλώνεται ότι και τα δύο µέρη θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια να συµµορφώνονται προς αυτές κατά το µέγιστο δυνατό.  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ –∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 
 

Α.  ∆ιαδικασία Επίλυσης ∆ιαφορών Συµφερόντων. 
 

«∆ιαφορά Συµφερόντων» σηµαίνει διαφορά που προκύπτει κατά τη διαπραγµάτευση 

συλλογικής σύµβασης για πρώτη φορά, ή κατά την ανανέωση υφισταµένης 

συλλογικής σύµβασης ή γενικά κατά τη διαπραγµάτευση νέου αιτήµατος.  

 

1. Απ’ ευθείας ∆ιαπραγµατεύσεις 

(α) Υποβολή  αιτηµάτων για πρώτη φορά 

Η αναγνωρισµένη συντεχνία ή συντεχνίες εντός της επιχείρησης των 

εργοδοτουµένων µπορούν να υποβάλλουν αιτήµατα προς τον εργοδότη γραπτώς, µε 

σκοπό τη σύναψη συλλογικής σύµβασης που να αφορά την τάξη των 

εργοδοτουµένων που εκπροσωπούν, που να καλύπτουν τα υποβαλλόµενα αιτήµατα, 

όπως επίσης και άλλους όρους εργασίας που ήδη υφίστανται στην επιχείρηση.  Ο 

εργοδότης είναι υπόχρεος να αρχίσει συλλογικές διαπραγµατεύσεις µε την 

ενδιαφερόµενη συντεχνία ή τις ενδιαφερόµενες συντεχνίες, επί των αιτηµάτων, εντός 

περιόδου όχι µεγαλύτερης των τριών εβδοµάδων από την λήψη τους, ή εντός 

περιόδου ενός µηνός στην περίπτωση που τα αιτήµατα αφορούν παγκύπριας 

κλίµακας οργανισµούς, επαγγελµατικούς συνδέσµους και ηµικρατικούς οργανισµούς 

και εφόσον εν τω µεταξύ η συντεχνία έχει αιτιολογήσει τα αιτήµατα της γραπτώς, 

αφού προηγουµένως ο εργοδότης έχει δώσει λογική προειδοποίηση προς τις 

συντεχνίες για την πρόθεση του να αρχίσει τις υπό αναφορά διαπραγµατεύσεις.  
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(β) Υποβολή αιτηµάτων για ανανέωση σύµβασης. 

(ι) Στην περίπτωση υφιστάµενης συλλογικής σύµβασης η πλευρά που επιθυµεί να 

τροποποιηθεί η σύµβαση θα δίδει στην άλλη πλευρά τουλάχιστο δύο µήνες 

προειδοποίηση πριν τη λήξη της σύµβασης για την πρόθεση της, συνοδευόµενη 

µε κατάλογο αιτηµάτων και ή τροποποιήσεων εκτός εάν για επιχειρήσεις µικρής 

δυναµικότητας συµφωνηθεί διαφορετικά στη σύµβαση. 

 

(ιι) Γενικά σε περίπτωση ανανέωσης συλλογικών συµβάσεων, και εφόσον και οι δύο 

πλευρές συµφωνούν, δεν είναι αναγκαία η υποβολή των αιτηµάτων δύο µήνες 

πριν τη λήξη της σύµβασης νοουµένου ότι η εν λόγω πρόθεση γνωστοποιήθηκε 

γραπτώς  και τα αιτήµατα υποβληθούν πριν τη λήξη της σύµβασης.  Νοείται  ότι 

σε τέτοιες περιπτώσεις η σύµβαση που τροποποιείται παρατείνεται σε χρόνο 

τόσο, όσο ήταν η καθυστέρηση που σηµειώθηκε στην υποβολή των αιτηµάτων, 

εκτός εάν η εν λόγω καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις 15 µέρες. 

 

(ιιι) Νοείται ότι εάν η πλευρά που επιθυµεί την τροποποίηση της σύµβασης δεν δώσει 

οποιαδήποτε προειδοποίηση στην άλλη πλευρά πριν την έναρξη την δίµηνης 

περιόδου προ της λήξης της Σύµβασης, όπως αναφέρει η Παράγραφος 1 (β), η 

σύµβαση εξακολουθεί να παραµένει σε ισχύ για ακόµη ένα χρόνο. 

 

2. Μεσολάβηση 

(α). Στην περίπτωση διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη συλλογικής σύµβασης για 

πρώτη φορά και εφόσον διαπιστώνεται ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια 

διαπραγµατεύσεων, και οι δύο πλευρές µαζί ή και ξεχωριστά µπορούν µετά την 

παρέλευση λογικού χρονικού διαστήµατος από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, 

όχι µικρότερο των έξι εβδοµάδων από την ηµεροµηνία που λήφθηκαν τα αιτήµατα 

από τον εργοδότη αλλά όχι πέραν των τριών µηνών, εκτός εάν οι απευθείας 

διαπραγµατεύσεις συνεχίστηκαν µε καλή πίστη πέραν της περιόδου αυτής, να 

παραπέµψουν τη διαφορά στον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων ή τον 

Επαρχιακό Λειτουργό Εργασιακών Σχέσεων (θα αναφέρεται  ως «το Υπουργείο») για 

µεσολάβηση.  

 



 6

(β).  Στην  περίπτωση διαπραγµατεύσεων για ανανέωση συλλογικής σύµβασης, η 

διαφορά δεν θα παραπέµπεται στο Υπουργείο για µεσολάβηση πριν να περάσουν 21 

µέρες από τη λήξη της υφιστάµενης συλλογικής σύµβασης. Παρόλα αυτά, καµία 

διαφορά σε σχέση µε την ανανέωση υφιστάµενης σύµβασης, δεν θα παραπέµπεται 

στο Υπουργείο µετά την παρέλευση δύο µηνών από τη λήξη της σύµβασης, εκτός εάν 

οι διαπραγµατεύσεις γίνονταν χωρίς χρονοτριβή και συνεχίστηκαν µε καλή πίστη 

πέραν της περιόδου αυτής.  

 

(γ). Παραποµπή διαφοράς σε µεσολάβηση από την µια πλευρά δυνάµει των 

υποπαραγράφων (α) και (β) πιο πάνω, εξυπακούει υποχρέωση της άλλης πλευράς να 

αποδεχθεί τη µεσολάβηση. 

 

(δ). Το Υπουργείο µπορεί να µεσολαβήσει σε διαφορά, αν το κρίνει σκόπιµο, έστω 

και αν αυτό δεν ζητηθεί.  Σε τέτοια περίπτωση, εάν η µια πλευρά αποδεκτεί τη 

µεσολάβηση, τότε και η άλλη πλευρά υποχρεούται να πράξει το ίδιο.  

 

(ε). Το Υπουργείο θα καταβάλλει προσπάθεια να επιλαµβάνεται των διαφορών 

αµέσως, και θα προσπαθεί να επιλύονται οι διαφορές το συντοµότερο δυνατό. 

 

(στ). Εάν το Υπουργείο δεν κατορθώσει να βρει αµοιβαία αποδεκτή λύση στη 

διαφορά,  τότε,  κατόπιν συνεννόησης και µε τις δύο πλευρές  κηρύττει τη διαφορά σε 

αδιέξοδο και κάθε πλευρά είναι ελεύθερη να λάβει οποιαδήποτε νόµιµα µέτρα για να 

προωθήσει ή να υποστηρίξει τα αιτήµατα  ή συµφέροντα της. Όµως, πριν τη λήψη 

αυτών των µέτρων, δίδεται προειδοποίηση 10 ηµερών προς την άλλη πλευρά µε 

κοινοποίηση προς το Υπουργείο. Νοείται ότι καµία διαφορά συµφερόντων δεν θα 

κηρύττεται σε αδιέξοδο από το Υπουργείο πριν να περάσουν τουλάχιστον έξι 

εβδοµάδες από τη µέρα που παραπέµφθηκε στο Υπουργείο εκτός εάν, κατά την κρίση 

του Υπουργείου, δεν εξυπηρετείται κανένας χρήσιµος σκοπός από την παράταση της 

µεσολάβησης.  

 

3. ∆ιαιτησία 

(α) Ανεξάρτητα των προνοιών της παραγράφου 2 (στ) του Μέρους ΙΙ Α, εάν οι δύο 

πλευρές συµφωνούν µπορούν να παραπέµψουν είτε ολόκληρη τη διαφορά είτε ένα ή 



 7

περισσότερα σηµεία αυτής σε διαιτησία, σε οποιονδήποτε χρόνο πριν ή µετά την 

παραποµπή της στο Υπουργείο. 

 

(β) Εφόσον οι δύο πλευρές συµφωνούν να παραπεµφθεί η διαφορά σε διαιτησία, 

αποδέχονται πως η απόφαση του διαιτητή θα είναι δεσµευτική και για τα δύο µέρη.  

 

4. ∆ηµόσια Έρευνα 

(α) Εφόσον οι δύο πλευρές συµφωνούν οποιαδήποτε διαφορά µπορεί να παραπεµφθεί 

σε ∆ιερευνητική Επιτροπή. 

 

(β)  Για διαφορά που έχει παραπεµφθεί σε ∆ιερευνητική Επιτροπή δεν θα κηρύσσεται 

απεργία ή ανταπεργία εφόσον η έρευνα συνεχίζεται. 

 

(γ)  Σε περίπτωση που έχει κηρυχθεί απεργία ή ανταπεργία πριν την παραποµπή της 

διαφοράς στην ∆ιερευνητική Επιτροπή (αφορά περιπτώσεις όπου ακολουθήθηκε η 

διαδικασία που προνοείται στον παρόντα Κώδικα) θα καταβάλλεται προσπάθεια 

όπως ανασταλεί η απεργία/ανταπεργία. Παρόλα αυτά, η απεργία/ανταπεργία δεν θα 

αποτελεί λόγο για τη µη διεξαγωγή της έρευνας. 

 

Β.  ∆ιαδικασία  Επίλυσης ∆ιαφορών ∆ικαιωµάτων 
«∆ιαφορά δικαιωµάτων» (grievance) σηµαίνει την διαφορά που προκύπτει από την 

ερµηνεία ή εφαρµογή υφιστάµενης συλλογικής σύµβασης ή υφιστάµενων όρων 

εργασίας ή που απορρέουν από προσωπικό παράπονο, συµπεριλαµβανοµένου και 

παραπόνου για απόλυση.  

 

Τηρουµένων των προνοιών του Μέρους Ι του Κεφαλαίου Β 5. 6. και 7.  του παρόντος 

Κώδικα κατά την επίλυση διαφορών δικαιωµάτων ακολουθείται η πιο κάτω 

διαδικασία. 
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1. Απ΄ ευθείας ∆ιαπραγµατεύσεις 

(α) Παράπονα που παρουσιάζονται εκ της ερµηνείας ή εφαρµογής Συλλογικής 

Σύµβασης 

(ι) Το παράπονο πρέπει να υποβάλλεται από τη συντεχνία προς τον εργοδότη 

γραπτώς.  Νοείται ότι εάν στην επιχείρηση λειτουργεί µηχανισµός επιλύσεως 

παραπόνων, τότε θα ακολουθείται η διαδικασία του µηχανισµού αυτού. 

(ιι) Στη συζήτηση του παραπόνου δικαιούνται να συµµετάσχουν συντεχνιακοί 

εκπρόσωποι και εκπρόσωποι των οικείων συνδέσµων εργοδοτών ή /και της 

Οµοσπονδίας Εργοδοτών Κύπρου. 

(β)   Προσωπικά Παράπονα 

(ι) Το παράπονο πρέπει αρχικά να υποβάλλεται απ΄ ευθείας από τον 

επηρεαζόµενο εργοδοτούµενο στον υπεύθυνο επόπτη ή επιστάτη του. 

(ιι) Εάν το παράπονο δεν διευθετηθεί στο προηγούµενο στάδιο ή εάν το παράπονο 

είναι τέτοιας φύσεως που η απ΄ ευθείας συζήτηση µεταξύ του επηρεαζόµενου 

εργοδοτούµενου και του αµέσως υπεύθυνου επόπτη ή επιστάτη δεν θεωρείται 

σκόπιµη, ο επηρεαζόµενος εργοδοτούµενος έχει το δικαίωµα να απαιτήσει 

όπως η υπόθεση του εξετασθεί σε ένα ή περισσότερα ανώτερα επίπεδα, 

ανάλογα µε τη φύση του παραπόνου και τη διάρθρωση  και το µέγεθος της 

επιχείρησης. Νοείται ότι εάν στην επιχείρηση υπάρχει µηχανισµός επίλυσης 

παραπόνων, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που προνοείται στον 

µηχανισµό αυτό.  Νοείται περαιτέρω ότι σε κάθε στάδιο εξέτασης του 

παραπόνου υπάρχει πραγµατική πιθανότητα επίλυσης του.  

 

(ιιι)  ∆ιευθέτησης προσωπικού παραπόνου που επιτυγχάνεται στα στάδια (ι) και (ιι) 

πιο πάνω, µπορεί να προσβληθεί από τις οργανώσεις των εργοδοτουµένων ή 

των εργοδοτών που υπέγραψαν τη συλλογική σύµβαση, αν συγκρούεται µε 

τους όρους της συλλογικής σύµβασης.  Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται 

η διαδικασία της παραγράφου 1(α) πιο πάνω. 
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(ιν)   Σε όλα τα στάδια εξέτασης του παραπόνου ο επηρεαζόµενος εργοδοτούµενος 

έχει δικαίωµα να συνοδεύεται, εάν το επιθυµεί, από τοπικό εκπρόσωπο ή 

συντεχνιακό στέλεχος.  Ανάλογα, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να βοηθείται 

ή να αντιπροσωπεύεται από εκπρόσωπο οικείου συνδέσµου ή/και της 

Οµοσπονδίας Εργοδοτών Κύπρου. 

 

(γ). Χρονικά πλαίσια συζήτησης παραπόνων 

Η όλη διαδικασία της απ΄ ευθείας συζήτησης ενός παραπόνου πρέπει να 

συµπληρώνεται µέσα σε ένα µήνα το αργότερο. 

 

(δ). Παραβιάσεις Συµβάσεων  

Αν εργοδότης ή εργοδοτούµενος εξόφθαλµα αρνείται να εφαρµόσει όρο υφιστάµενης 

συλλογικής σύµβασης, παρά την σύσταση του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για το αντίθετο, τότε δεν ισχύουν οι διαδικαστικές πρόνοιες της 

παραγράφου αυτής και η παραπονούµενη πλευρά δικαιούται να υπερασπιστεί τα 

συµφέροντα της µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο συµπεριλαµβανοµένου της απεργίας 

/ανταπεργίας. 

 

2. Μεσολάβηση 

(α)  ∆ιαφορά ∆ικαιωµάτων (grievance) που δεν έχει διευθετηθεί στο στάδιο των απ΄ 

ευθείας επαφών πρέπει να παραπέµπεται είτε στο Υπουργείο για µεσολάβηση, 

είτε σε δεσµευτική διαιτησία. 

 

(β)  Εάν η διαφορά παραπεµφθεί στο Υπουργείο για µεσολάβηση, το Υπουργείο 

αναλαµβάνει να την επιληφθεί το συντοµότερο, όχι όµως αργότερα των 15  

ηµερών από την παραποµπή της διαφοράς στο Υπουργείο.  Στην περίπτωση που 

η διαφορά δεν επιλυθεί από το Υπουργείο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµέρα που 

έχει επιληφθεί της διαφοράς, η διαφορά τότε παραπέµπεται σε δεσµευτική 

διαιτησία. 

 

3. ∆ιαιτησία 

(α)  Σε περίπτωση παραποµπής της διαφοράς σε διαιτησία, το Υπουργείο µεριµνά για 

το διορισµό αµοιβαία αποδεκτού διαιτητή εντός µίας εβδοµάδας από την ηµέρα 
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που έγινε η ειδική παράκληση από τις δύο πλευρές και βοηθά τον διαιτητή στην 

ταχεία διεκπεραίωση του έργου του µε την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας που 

ήθελε ζητήσει π.χ. χώρους συνεδριάσεων, γραφειακό προσωπικό και 

πληροφοριακά στοιχεία. 

 

(β) Το Υπουργείο φροντίζει όπως η απόφαση του ∆ιαιτητή εκδίδεται εντός 15 

ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας συνεδρίας του διαιτητή για 

περιπτώσεις πλην των περιπτώσεων απολύσεων όπου η απόφαση πρέπει να 

εκδίδεται εντός τριών ηµερών από την τελευταία συνεδρία. 

 

(γ)  Τα έξοδα διαιτησίας θα καταβάλλονται εξ’ ηµισείας από τις δύο πλευρές, 

εντούτοις ο διαιτητής σε συνεννόηση µε το Υπουργείο, µπορεί να εκδίδει ειδικές 

οδηγίες επί του θέµατος. Η πρόνοια αυτή ισχύει επίσης και για τις διαφορές 

συµφερόντων.  

 

(δ) Πρότυπο κανόνων διαιτησίας προς καθοδήγηση των διαιτητών αλλά και των 

ενδιαφεροµένων πλευρών, θα καταρτιστεί από το Υπουργείο σε συνεννόηση µε 

τα συµβαλλόµενα µέρη.  

 

Γ. Απολύσεις 
Χωρίς επηρεασµό του δικαιώµατος οποιουδήποτε εργοδοτουµένου να προσφύγει στο 

∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών, και οι δύο πλευρές συµφωνούν να ακολουθείται η 

εξής διαδικασία: 

 

1. Απολύσεις λόγω πλεονασµού 

(α)  Ο εργοδότης πρέπει να γνωστοποιεί προς την συντεχνία την πρόθεση του να 

προβεί σε απολύσεις δύο τουλάχιστον µήνες πριν την ηµεροµηνία των 

απολύσεων. Σε περίπτωση µαζικών απολύσεων εργοδοτουµένων, είναι 

επιθυµητό όπως η γνωστοποίηση γίνεται όσο έγκαιρα είναι πρακτικώς δυνατό, 

λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των απολυόµενων εργοδοτουµένων, των 

ευκαιριών απασχόλησης τους, της ανάγκης µετεκπαίδευσης τους κ.λ.π.  Από τη 

µέρα που γνωστοποιούνται οι απολύσεις θα διεξάγονται συνεννοήσεις µε τις 

συντεχνίες και/ή των εργοδοτουµένων σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί 
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Οµαδικών Απολύσεων Νόµου (Ν.28(Ι)/2001) και της Σύστασης του ∆ιεθνούς 

Γραφείου Εργασίας υπ/ αρ. 119. 

 

(β)  Περιπτώσεις παραπόνων εξ αφορµής απόλυσης θα συζητούνται το συντοµότερο 

δυνατό, και τα χρονικά πλαίσια τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 1(γ) και 

2(β) του Μέρους ΙΙ Β θα µειώνονται κατά το ήµισυ. 

 

2.  Πρόνοια περί απόλυσης σε συλλογικές συµβάσεις 

Είναι επιθυµητό οι συλλογικές συµβάσεις να περιλαµβάνουν πρόνοιες για το θέµα 

των απολύσεων. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.   

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 Οι συντεχνίες αναλαµβάνουν όπως αποστέλλουν προς το Υπουργείο τα εξής: 

 

(α) Ένα αντίγραφο κάθε αιτήµατος προς τον εργοδότη, προς τον αρµόδιο Επαρχιακό 

Λειτουργό Εργασιακών Σχέσεων, εάν η διαφορά είναι τοπικής φύσεως και ένα 

επιπλέον αντίγραφο στον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων.  Εάν η 

διαφορά είναι Παγκύπριας φύσεως, πρέπει να αποστέλλεται µόνο ένα αντίγραφο 

στον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων.  

 

(β) Αντίγραφο κάθε συλλογικής σύµβασης (σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή) η 

οποία συνάπτεται χωρίς µεσολάβηση του Υπουργείου ως εξής:  

 ∆ύο προς τον Ανώτερο Λειτουργό Βιοµηχανικών Σχέσεων και ένα προς τον 

αρµόδιο Επαρχιακό Λειτουργό Εργασίας. 

 

ΜΕΡΟΣ IV.   ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑ 
 

(α)  Ο παρών Κώδικας τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της υπογραφής του.  

Οποιαδήποτε πλευρά επιθυµεί τροποποίηση ή τερµατισµό της ισχύς του δίδει 

προειδοποίηση έξι µηνών προς τις άλλες πλευρές και το Υπουργείο.  
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Νοείται ότι καµία πλευρά δεν µπορεί να ζητήσει την τροποποίηση ή τον 

τερµατισµό του πριν την παρέλευση δύο τουλάχιστον ετών από την υπογραφή 

του. 

 

(β)  από την ηµεροµηνία υπογραφής του παρόντος Κώδικα, οι πρόνοιες της 

«Βασικής Συµφωνίας» του 1962 παύουν να ισχύουν. 

 

Υπεγράφη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λευκωσία την 

25η Απριλίου, 1977 

 

(ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ) 

Αν. Γενικός ∆ιευθυντής 

Οµοσπονδία Εργοδοτών Κύπρου 

 

 (Α. ΖΙΑΡΤΙ∆ΗΣ)     (Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ) 

           Γενικός Γραµµατέας             Γενικός Γραµµατέας 

Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία            Συνοµοσπονδία Εργατών Κύπρου 

 

 

Προσυπογράφηκε από 

 

(Μ. ΣΠΑΝΟ) 

Υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

 


