ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

Προσαρμοσμένα στις τρέχουσεςεξελίξειςτουχώρου μας
Δηλώνω και Συμμετέχω = Ενημερώνομαι και συζητώ τα θέματα
που αφορούν τους τραπεζοϋπάλληλους σήμερα
ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε ακόμη να δηλώσετε συμμετοχή στα σεμινάρια
που θα διοργανώσει το ΙΝΕ ΕΤΥΚ τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018.
Όλα τα σεμινάρια έχουν εγκριθεί και θα επιχορηγηθούν από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, η οποία όπως έχουμε αναφέρει
και σε προηγούμενές μας εγκυκλίους έχει θέσει πολύ ψηλές προδιαγραφές για
την εφαρμογή σεμιναρίων μέσω της, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το ψηλό
επίπεδο κατάρτισης που προσφέρεται.
Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των σεμιναρίων που μπορείτε να
δηλώσετε και παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε, να δηλώσετε τα σεμινάρια που
επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. Για διευκόλυνση στην επιλογή και για
καλύτερο προγραμματισμό, παρακαλούμε να σημειώσετε τουλάχιστον δύο
σεμινάρια.
Παρακαλούμε όπως τα έντυπα σταλούν συμπληρωμένα με όλα τα
στοιχεία, στο email etyk@etyk.org.cy ή στο φαξ 22-678382 το αργότερο
μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.
Επιπρόσθετα τονίζουμε ότι τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια την αποφασίζει η
Οργάνωσή μας και δεν χρειάζεστε την έγκριση της τράπεζάς σας. Η ενημέρωση
της Τράπεζας για τη συμμετοχή σας γίνεται από την Οργάνωσή μας και αν
όντως η Τράπεζα αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία για την συμμετοχή σας,
τότε θα πρέπει να απευθύνεται στην Οργάνωσή μας, και όχι σε εσάς, για
διευθέτηση του θέματος. Αυτό το αναφέρουμε γιατί, δυστυχώς, είχαμε
περιπτώσεις όπου διευθυντές καταστημάτων ή υπηρεσιών εξάσκησαν πιέσεις
σε συναδέλφους που είχαν δηλώσει συμμετοχή για να την ακυρώσουν.
Η συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά διευρύνει τον ορίζοντα των γνώσεων όσων
συμμετέχουν και τους βοηθά να δουν μια διαφορετική διάσταση των νέων
δεδομένων και των εξελίξεων στο χώρο μας, προσαρμοσμένη στη
συνδικαλιστική αντίληψη, που σήμερα είναι όσο ποτέ άλλοτε, προϋπόθεση της
προστασίας των εργαζομένων. Η συμμετοχή σας θα είναι όφελος τόσο για σας
όσο και για την Οργάνωσή μας.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 9 Μαΐου 2018

Κ.Ε.Κ. ΙΝΕ -ΕΤΥΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
Τίτλος Σεμιναρίου

Εισηγητής/ές

Τόπος και Ημερ. Διεξαγωγής

Συλλογική Διαπραγμάτευση και Βασική Εργατική Νομοθεσία

Λοΐζος Χατζηκωστής

Στέλιος Στυλιανού

Μάριος Παναγίδης

ΤΕΤΥΚ

2018/02

21-22/05/2018

Εξέλιξη και Προοπτικές Συλλογικών Συμβάσεων

Λοΐζος Χατζηκωστής

Πρόδρομος Χαραλάμπους

Παναγιώτης Σταυρή

ΤΕΤΥΚ

2018/03

24-25/05/2018

Εξέλιξη και Προοπτικές Συλλογικών Συμβάσεων

Λοΐζος Χατζηκωστής

Πρόδρομος Χαραλάμπους

Παναγιώτης Σταυρή

ΤΕΤΥΚ

2018/04 31/05-01/06/2018

Αποτελεσματική Επικοινωνία στον Συνδικαλιστικό μας Χώρο

Λοΐζος Χατζηκωστής

Στέλιος Στυλιανού

Μάριος Παναγίδης

ΤΕΤΥΚ

2018/05

4-5/06/2018

Αποτελεσματική Επικοινωνία στον Συνδικαλιστικό μας Χώρο

Λοΐζος Χατζηκωστής

Στέλιος Στυλιανού

Μάριος Παναγίδης

ΤΕΤΥΚ

2018/06

7-8/06/2018

Ρόλος Εκπροσώπων στον Εργασιακό Χώρο – Στήριξη Μελών

Στέλιος Στυλιανού

Πρόδρομος Χαραλάμπους

ΤΕΤΥΚ

2018/07

11-12/06/2018

Ρόλος Εκπροσώπων στον Εργασιακό Χώρο – Στήριξη Μελών

Στέλιος Στυλιανού

Πρόδρομος Χαραλάμπους

ΤΕΤΥΚ

2018/08

14-15/06/2018

Ποια τα Κίνητρα σου για συμμετοχή στα Σεμινάρια;
1. Εμπλουτισμός Γνώσεων

2. Αναβάθμιση Δεξιοτήτων

3. Προσωπικό Ενδιαφέρον

4. Κατανόηση/ Εκπαίδευση συνδικαλιστικού ρόλου

5. Άλλο: ...........................................................................................................................................................................................................................
Η παρακολούθηση των σεμιναρίων γίνεται με τη διάθεση ημερών από την ετήσια άδεια των συναδέλφων καθώς και με παραχώρηση συνδικαλιστικής άδειας από την ΕΤΥΚ

Ονοματεπώνυμο:

Αριθμός Ταυτότητας:

Αρ. Κινητού:

Τράπεζα:

Τηλ Εργασίας:

Η Προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ

