
  
 
 

 

 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 

 
 
 

 
 
 

«ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Στόχος: 
 
Η ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που 
αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και να 
αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν σωστά αυτούς τους νόμους στις δικές τους επιχειρήσεις ή 
τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή και εργάζονται. Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην 
ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα 
εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις όπου ασχολούνται. Τέλος, το σεμινάριο έχει σαν στόχο του την 
ενημέρωση των εκπαιδευομένων αναφορικά με τις τροποποιήσεις των σχετικών νομοθεσιών. Το 
πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί με βάση την ανταπόκριση και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.    
 
 
 
 
 

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:      5/12/2019                                                                 
                      Λευκωσία  
Xώρος Διεξαγωγής:               THE LANDMARK HOTEL           
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Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Υποδιευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών, καθώς 
και σε υπεύθυνους Λειτουργούς για τα εργασιακά θέματα στις επιχειρήσεις τους 
 
Εκπαιδευτές: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξουν οι Κύπριοι εμπειρογνώμονες κ.κ. Αιμίλιος Μιχαήλ, Διευθυντής Τμήματος 
Εργασιακών Σχέσεων, και Μίμης Θεοδότου. 
 
Δικαίωμα 
Συμμετοχής: €200 + 
€38 Φ.Π.Α. 

Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: € 119  / Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ: €119   
(€81 + €38 ΦΠΑ)    

 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν 
στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889880, Φαξ. 
22665685, email: freedom@ccci.org.cy  μέχρι την Παρασκευή 29/11/2019. 
  
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ 

 
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς 

 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0194-12-006537  
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700 

          BIC: BCYPCY2N 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 121-01-013924-01 / BIC:  
IBAN NO.: CY25005001210001210101392401 
HEBACY2N  

 
3. Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039 
 
 
 
 
 

 
Μετά την Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

 
   γνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας στην Κύπρο 
 γνωρίζουν πως οι πρόνοιες των κυριοτέρων Νομοθεσιών (περιλαμβανομένων των εναρμονιστικών προνοιών 

και νομοθεσιών) που συναποτελούν την Εργατική Νομοθεσία, επηρεάζουν την επιχείρηση τους 
 γνωρίζουν πως μπορούν να συμμορφώνονται και εφαρμόζουν τις πρόνοιες των Νόμων περί Ετησίων Αδειών, 

Μερικής Απασχόλησης, Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας 
 γνωρίζουν πώς να ενημερώνουν γραπτώς τους όρους εργοδότησης του προσωπικού τους 
 αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και που άπτονται των προνοιών του 

νόμου για την σεξουαλική παρενόχληση 
 διασφαλίζουν ομαλές εργατικές σχέσεις στην επιχείρηση τους μέσω σωστής εφαρμογής των προνοιών των 

σχετικών Νομοθεσιών 
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Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των 
συμμετοχών γι’ αυτό  θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Αιμίλιο Μιχαήλ, 
Τηλ. 22889880.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

 
 
 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

5/12/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Ώρες  
Εφαρμογής Διάρκεια  

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου Εκπαιδευτής 
Από Μέχρι (ώρες) 

08.45 09.00 0:15 
Ενότητα 1: Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος 

   Ανάλυση του σκοπού και των στόχων του Προγράμματος 
 Ανάλυση του προγράμματος 

 

09.00 10.00 1:00 

Ενότητα 2  
 Ενημέρωση Εργοδοτουμένων για τους Όρους που Διέπουν τη Σχέση Εργασίας τους 

 Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής του Νόμου 
 Υποχρέωση εργοδότη για γραπτή ενημέρωση και στοιχεία 
 Τρόπος και Χρόνος ενημέρωσης 
 Εργοδότηση στο εξωτερικό 
 Συμβόλαια Εργασίας και Παραδείγματα 

Αιμίλιος 
Μιχαήλ 

10.00 11.00 1:00 

Ενότητα 3 
Νόμοι περί Μερικής Απασχόλησης και Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 

 Εργοδοτούμενοι με εργασία μερικής και ευκαιριακής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου 
 Συγκρίσιμος εργοδοτούμενος με πλήρη απασχόληση και με εργασία αορίστου χρόνου και η αρχή της αναλογικότητας 
 Δικαιώματα εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση 
 Υποχρεώσεις εργοδοτών 
 Μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου 
 Ελεύθερη επιλογή μορφής απασχόλησης 

Αιμίλιος 
Μιχαήλ 

11.00 11.15 0:15 Διάλειμμα  

11.15 12.00 0:45 

Ενότητα 4 
Οργάνωση του χρόνου εργασίας / Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας για Οδικές Μεταφορές 

 Ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση και διαλείμματα 
 Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας και νυχτερινή εργασία. 
 Εργασία κατά βάρδιες, προστασία της ασφάλειας και υγείας στη διάρκεια νυκτερινής εργασίας 
 Παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις  από την εφαρμογή της νομοθεσίας.  

Μετακινούμενος εργαζόμενος εβδομαδιαίο ωράριο, χρόνος ανάπαυσης νυκτερινή εργασία, Υπερωρίες και τρόποι πληρωμής     

Αιμίλιος 
Μιχαήλ 

12.00 13.00 1:00 

Ενότητα 5 
Προστασία των μισθών 

 Ερμηνεία και σκοπός της νομοθεσίας 
 Τρόπος και αμεσότητα πληρωμής των μισθών 
 Συχνότητα καταβολής των μισθών και αποκοπές 
 Απαγόρευση εκχώρησης μισθών 
 Υποβολή παραπόνων 

Αρμόδιο δικαστήριο και κυρώσεις 

Αιμίλιος 
Μιχαήλ 

13.00 14.00 1:00 Γεύμα  

14.00 15.00 1:00 

Ενότητα 6 
Νόμος και Κανονισμοί για εργασία μέσω επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης 

 Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης – Δανεισμός εργοδοτουμένων 
 Προστασία των προσωρινά απασχολούμενων 
 Συμβάσεις επιχειρήσεων προσωρινής Απασχόλησης με εργοδοτούμενο /  

Διάρκεια παραχώρησης – ευθύνη 
 Όροι εργασίας και απασχόλησης 
 Μηχανισμός ελέγχου και παρακολούθηση 

Αιμίλιος 
Μιχαήλ 

15.00 15.45 0:45 

Ενότητα 7 
          α. Νόμος για ετήσια Άδεια με Απολαβές 
                 Χρόνος και τρόπος λήψης της ετήσιας  

 Προειδοποίηση, άρνηση χορήγησης και μετάθεση της άδειας 
 Τερματισμός της άδειας από τον εργοδότη 
 Συσσώρευση ετήσιας άδειας 

Χορήγηση άδειας για λόγους ανωτέρας βίας 

Αιμίλιος 
Μιχαήλ 

15.45 16.00 0:15                                                                                                  Διάλειμμα  

16.00 17.00 1:00 

Ενότητα 8 
Σεξουαλική Παρενόχληση 

 Παρουσίαση και επεξήγηση της νομοθεσίας για αποτροπή της σεξουαλικής παρενόχλησης 
 Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργοδοτουμένων για αποφυγή και αποτροπή φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης 
 Παρουσίαση παραδειγμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης και δικαστικών υποθέσεων και αποφάσεων 
 Εισαγωγή και εφαρμογή κώδικα πρακτικής εντός της επιχείρησης 
 Πληροφόρηση και διαβούλευση 
 Κώδικας Σεξουαλικής Παρενόχλησης 

Μίμης 
Θεοδότου 

17.00 17.15 0:15 
Ενότητα 9: Λήξη Σεμιναρίου 

- Επίλυση αποριών και συζήτηση 
- Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
- Παράδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης  
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

«ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το 
ΚΕΒΕ με θέμα:  

 
Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.                    Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 
    Λευκωσία      5/12/2019 
 
 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 
 
 
Ονόματα Συμμετεχόντων:                  Θέση στην Εταιρεία: 
 
1. ……………………………………………………………...  ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………...  ……………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………… 

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να 
χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλει παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐ 
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης.   Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση 
προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν 
του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, 
περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. 
Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 
 
 
Ημερομηνία …………………………………………………                         Υπογραφή ………………………………………………………….. 

 

/ΕΞ 
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