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Να διδαχθούν, κατανοήσουν και κριτικά εξετάσουν του κανόνες
δικαίου που πλαισιώνουν το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο, τις
αρχές εργασιακών σχέσεων και τον τρόπο επίλυσης των
εργατικών διαφορών.



Να διδαχθούν, κατανοήσουν και κριτικά εξετάσουν την ύλη και
το αντικείμενο του Εργατικού Δικαίου



Να διδαχθούν, κατανοήσουν και κριτικά εξετάσουν τις αρχές
που διέπουν το Εργατικό Δίκαιο και να κατανοήσουν τη
σημασία του στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Κύπρου.



Να ικανοποιήσουν τα απαιτούμενα κριτήρια για την εξασφάλιση
πτυχίου νομικής



Να Κατανοήσουν την επίδραση του δικαίου της Ε.Ε. και της
νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
διαμόρφωση και ερμηνεία του Κυπριακού Εργατικού Δικαίου



Κατανοήσουν την νομοθεσία, την νομολογία αλλά και τις
βασικές αρχές του δικαίου που καλύπτονται από το μάθημα
αλλά και να μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές σε σειρά
υποθετικών νομικών προβλημάτων .



Αντιλαμβάνονται με κριτικό τρόπο την σχέση μεταξύ των
αρχών αλλά και την ερμηνεία της πολιτικής (policy) στο Δίκαιο
του Εργατικού Δικαίου αλλά και την διαμόρφωση αρχών από
τα Δικαστήρια.



Αναγνωρίζουν νομικά θέματα από τα δοθέντα γεγονότα και να

είναι σε θέση να εφαρμόζοντας τις σωστές και σχετικές νομικές
αρχές να επιλύσουν τα νομικά προβλήματα που καλούνται να
αντιμετωπίσουν.


Προαπαιτούμενα

LAW

Αναγνωρίζουν έννοιες και περιεχόμενο, το πλαίσιο των
εργασιακών σχέσεων, πηγές εργατικού δικαίου αλλά και να
αντιληφθούν πλήρως το αντικείμενο.

102

Συνταγματικό

Δίκαιο Συναπαιτούμενα Κανένα
(Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας)
LAW 103 Δίκαιο των Συμβάσεων Ι
LAW 105 Δίκαιο των Συμβάσεων ΙΙ
LAW 106 Θεμελιώδη Δικαιώματα και
Ελευθερίες

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Εργατικό Δίκαιο – Έννοια και περιεχόμενο. Εργασιακές Σχέσεις.
Πηγές Εργατικού Δικαίου. Γενική θεώρηση της σχέσης εργασίας Μέρη - Όροι εργασίας - Υποχρεώσεις – Λύση και σχέση εργασίας –
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Σκοπός του μαθήματος είναι η
κατανόηση της ύλης και του αντικειμένου του Εργατικού Δικαίου, των
αρχών που το διέπουν και η κατανόηση της σημασίας του στην
κοινωνική και οικονομική ζωή. Επιπρόσθετα, ο φοιτητής θα
αντιληφθεί την ιδιομορφία του Εργατικού Δικαίου και των όρων που
το διέπουν. Θα κατανοήσει επίσης τις βασικές αρχές των
εργασιακών σχέσεων καθώς και τις πρόνοιες για τον τρόπο
επίλυσης των εργατικών διαφορών.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Παράδοση: 20 ώρες
Συζήτηση: 12 ώρες
1. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Εγχειρίδιο Κυπριακού Εργατικού

Βιβλιογραφία

Δικαίου (2009: Εκδόσεις Επιφανίου)
2. Smith & Woods Employment Law 9th ed. Oxford.
3. Selwyn’s Law of Employment (2012)
4. Employment Law M. Sargeant and Lewis (2012)
Αξιολόγηση



Παρακολούθηση και συμμετοχή (10%)



Ενδιάμεση Εξέταση και Εργασία (-ες) (30%)



Γλώσσα

Τελική Εξέταση (60%)

Ελληνικά

