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Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία 
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

25/05/2018 

SLRNetwork: Υπηρεσίες και Διαχείριση Στοιχείων Μελών 

Η εγγραφή στο Δίκτυο Επαγγελματιών στον Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού αφορά την αποδοχή της παραλαβής των πιο κάτω υπηρεσιών από την Ομοσπονδία 
Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ): 

• Επικοινωνία και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (εκδηλώσεις, ανακοινωθέντα, νομοθεσίες, καλές πρακτικές, 
εκπαιδευτικά προγράμματα, προσκλήσεις κτλ) 

• Προσκλήσεις στις συναντήσεις του SLRNetwork καθ’ όλη την διάρκεια του συγχρηματοδοτούμενου 
έργου. Οι συναντήσεις του Δικτύου πραγματοποιούνται βάσει των επίκαιρων θεμάτων του Τομέα 
αλλά και των συνολικών δεδομένων των Μελών του Δικτύου (count & means: ακαδημαϊκά 
προσόντα, ηλικία, επαγγελματική εμπειρία στον Τομέα). 

• Φωτογραφικό υλικό από τις συναντήσεις του SLRNetwork οι οποίες κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα 
του έργου με την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης.  

• Υπενθυμίσεις μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο του κάθε Μέλους για την πρόσκληση στην 
συνάντηση του SLRNetwork που έχει αποδεχτεί. Η υπενθύμιση αποστέλλεται την προηγούμενη 
ημέρα. 

Για να ενταχθεί ένα άτομο στο SLRNetwork, απαιτείται οπωσδήποτε ρόλος ή καθήκοντα στον Τομέα 
Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.  

Η εγγραφή γίνεται με την αποστολή της συμπληρωμένης αίτηση εγγραφής στο slr@oeb.org.cy 
Αντίγραφο της εγγραφής διατηρείται στο φυσικό φάκελο του συγχρηματοδοτούμενου έργου που αφορά 
το Δίκτυο, ο οποίος είναι προσβάσιμος μόνο από την Υπεύθυνη έργου.  

Τα αντίγραφα διατηρούνται για τους σκοπούς τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφού πρώτα δοθεί στο κάθε άτομο αριθμός μέλους (SLRNXXX).  

Τα στοιχεία διατηρούνται στο αρχείο του συγχρηματοδοτούμενου έργου της ΟΕΒ, σε ηλεκτρονικό αρχείο 
που προστατεύεται με κωδικό ανοίγματος και τροποποίησης.  

Η ΟΕΒ ενημερώνει και επιβεβαιώνει γραπτώς τα Μέλη του SLRNetwork για την εισαγωγή, διαγραφή και 
αναθεώρηση των στοιχείων επικοινωνίας τους στο αρχείο της.   

Ένα μέλος του SLRNetwork μπορεί να ενημερωθεί για τα στοιχεία επικοινωνίας του που διατηρεί η ΟΕΒ, 
να τα επικαιροποιήσει ή ακόμα και να διαγραφεί από το Δίκτυο αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα στο slr@oeb.org.cy  

Τα στοιχεία διατηρούνται από την ημέρα εγγραφής ενός Μέλους στο Δίκτυο μέχρι και την ημέρα όπου:  

• το Μέλος θα ενημερώσει την ΟΕΒ ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τις πιο πάνω υπηρεσίες ή 
• η ΟΕΒ θα τερματίσει το Μέλος ή 
• η ΟΕΒ θα τερματίσει την λειτουργία του SLRNetwork   

 

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας 
στο τηλέφωνο 22 665 102 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση slr@oeb.org.cy 
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