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Λευκωσία, 18 Νοεμβρίου 2013 
 

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ –ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΣΤΙΣ 5/12/2013 ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
 

Επιχειρηματίες – Εργοδότες,  

 
Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος για το Σεμινάριο, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ 
επαναλαμβάνει τη διοργάνωση του σε συνεργασία με το ΕΒΕ Λευκωσίας και τη Μονάδα Ενημέρωσης του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου το πρωτοποριακό και καινοτόμο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα με θέμα: 

 

«ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» 

 
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: 
 

Λευκωσία   5/12/2013 Ξενοδοχείο HILTON PARK 
 

 

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για πρακτικές εφαρμογές 
σημαντικών νόμων που αφορούν την ενημέρωση των εργοδοτουμένων και να αποκτήσουν την ικανότητα 
να εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους στις επιχειρήσεις τους ή στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται. 
Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων 
αντιμετωπίζουν προβλήματα εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις όπου απασχολούνται.  
 
Τέλος, το σεμινάριο έχει σαν στόχο του την ενημέρωση των εκπαιδευομένων αναφορικά με τα θέματα που 
αναφέρονται αναλυτικά στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται. 

 
 
 

 
 Ενημερωθείτε σωστά για την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τους εργοδοτουμένους 

του για τους όρους που διέπουν τη Σχέση εργασίας καθώς και για τους Νόμους για μερική 
απασχόληση και εργασία ορισμένου χρόνου. 
 

 Ενημερωθείτε για το Νόμο Περί Τερματισμού Απασχολήσεως – Πλεονασμός. 
 

 Αποκτήστε της απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή τον Νόμων για Ίση μεταχείριση, Ίση 
Αμοιβή για Εργασία Ίσης Αξίας, Προστασία της Μητρότητας και Γονικής Άδειας. 

 

 Γνωρίστε τις βασικές πρόνοιες για το Νόμο για σεξουαλική παρενόχληση και παρουσίαση 
παραδειγμάτων και δικαστικών υποθέσεων και αποφάσεων. 

 

 Ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα στην εργοδότηση από την πρόσληψη μέχρι τη 
συνταξιοδότηση. 
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Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί, από άποψη θεματολογίας, προσπάθεια του Επιμελητηρίου να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών του όπως αυτές διαφάνηκαν μέσα από τα ερωτηματολόγια 
προηγούμενων σεμιναρίων. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων.  
 
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Υποδιευθυντές επιχειρήσεων / 
οργανισμών, Λειτουργούς και γενικά σ’ όσους έχουν σχέση με τα εργατικά θέματα στις επιχειρήσεις τους. 

 
Εγγύηση για την επιτυχία του προγράμματος αποτελεί το γεγονός αυτό θα το παρουσιάσουν ο κ. Αιμίλιος 
Μιχαήλ, Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ και ο κ. Μίμης Θεοδότου, Σύμβουλος σε 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας και Εργασιακών Σχέσεων. 
 
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Οι συμμετέχοντες 
που θα ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. Το δικαίωμα 
συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι €170 συν €30.60 Φ.Π.Α.  Το ύψος της επιχορήγησης της 
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καθορίζεται για την περίπτωση των Μικρών Μεσαίων και των 
Μεγάλων Επιχειρήσεων στα €91. 
 
Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να αποστείλουν μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τους και 
μια επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ για το ποσό των €109.60 (€79 + €30.60 Φ.Π.Α)  
 

Το πρόγραμμα στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο HILTON PARK  
 
Το ΚΕΒΕ θα εφοδιάσει όλους τους συμμετέχοντες με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την 
αποστείλουν ως εξής:  
 

 Για  το  πρόγραμμα  στη  Λευκωσία  στο  ΚΕΒΕ,  Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 
1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889880, Φαξ. 22665685, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 
2013. 

 
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των 
συμμετοχών γι’ αυτό θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατά σειράν προτεραιότητας. 
 
Σημειώστε ότι αν επιθυμείτε οτιδήποτε άλλο στοιχείο σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, παρακαλείσθε να 
επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών 
Σχέσεων  του ΚΕΒΕ.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
 
 
/ΕΞ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Διάρκεια κατάρτισης: 7 ώρες 

ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Λευκωσία       Πέμπτη 5/12/2013 
 

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια¹  Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 
 

Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.45 09.00 0,25 
Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος 

- Ανάλυση του σκοπού και των στόχων του Προγράμματος 
- Ανάλυση του προγράμματος 

 

09.00 09.30 0.50 
Παρακολούθηση ταινίας – ντοκιμαντέρ της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων  

            με τίτλο «Ισότητα των Φύλων – Διαδρομή Διεκδικήσεων»  
  

 

09.30 10.45 1.25 

Βασικές πρόνοιες των Νομοθεσιών:  
- Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 
- Περί Ίσης αμοιβής για Ίδια ή Ίσης αξίας Εργασία 
- Περί Προστασίας της Μητρότητας 
- Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανώτερης Βίας  

                -                Αναφορά στο νόμο περί Τερματισμού Απασχόλησης σε σχέση με τους νόμους που 
                                Αναλύονται - πλεονασμός 

Παρουσίαση και Συζήτηση        

Αιμίλιος 
Μιχαήλ 

10.45 11.00 0,25 Διάλειμμα  

11.00 12.00 1,00 

Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας 
- Παρουσίαση και επεξήγηση της νομοθεσίας για πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης 
- Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργοδοτουμένων για πρόληψη 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 
- Συζήτηση και ερωτήσεις 

Μίμης 
Θεοδότου 

12.00 13.00 1,00 

Ενημέρωση Εργοδοτουμένων για τους Όρους που Διέπουν τη Σχέση Εργασίας τους 
- Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής του Νόμου 
- Υποχρέωση, χρόνος και τρόπος ενημέρωσης 
- Εργασία στην αλλοδαπή 
- Σχέσεις εργασίας που υφίστανται πριν την έναρξη εφαρμογής του Νόμου 
- Ενέργειες και εξουσίες επιθεωρητών για εφαρμογή του Νόμου 
- Αδικήματα και ποινές 

Αιμίλιος 
Μιχαήλ 

13.00 14.00 1,00 Γεύμα  

14.00 
 
 
 
 

14.45 0,75 

Νόμοι περί Μερικής Απασχόλησης και Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 

 Πεδίο κάλυψης των δύο νόμων 

 Συγκρίσιμος εργοδοτούμενος με πλήρη απασχόληση και η αρχή της αναλογικότητας 

 Δικαιώματα εργοδοτουμένων  

 Υποχρεώσεις εργοδοτών 

 Κυρώσεις 

Αιμίλιος 
Μιχαήλ 

14.45 16.15 1,50 

Προσωπικά δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις 
- Ερμηνεία και επεξήγηση κανόνων και αρχείων για προσωπικά δεδομένα 
- Εφαρμογή των αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων του τομέα των εργασιακών σχέσεων 
- Απαγορευτικές διατάξεις για συλλογή και χειρισμό προσωπικών δεδομένων στην εργοδότηση από την 

πρόσληψη μέχρι την συνταξιοδότηση   

Μίμης 
Θεοδότου 

16.15 16.30 0,25 Διάλειμμα  

16.30 17.15 0,75 

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

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

«ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» 

 
 
Όνομα Eταιρείας:____________________________________________________________ 

Tηλ.__________________________________ Φαξ.________________________________ 

Διεύθυνση:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ταχ. Θυρ..________________________________    Ταχ. Κωδ._______________________ 

Κυριότερη Δραστηριότητα Εταιρείας: ____________________________________________ 

Αρ. Συμμετοχών: _____________________ Αρ. Εργοδοτουμένων: ____________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

Μικρή Επιχείρηση     Μεσαία Επιχείρηση       Μεγάλη Επιχείρηση    

 

 Λευκωσία   5/12/2013  Ξενοδοχείο HILTON PARK  

 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ      Θέση Στην Εταιρεία 

 

1……………………………………………………………………  …………………………… 

2……………………………………………………………………  …………………………… 

3……………………………………………………………………  …………………………… 

4……………………………………………………………………  …………………………… 

 
 
Ημερομηνία: ………………………………………   Υπογραφή: ………………………………. 

 
 

 


