
 

 

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας Πληροφοριών & Ιδιωτικότητας Κύπρου 

σας προσκαλούν στο διαδικτυακό σεμινάριο: 

 

Παντελής Ιωάννου 

CEO Conkista Ltd 

  

Καρολίνα Αργυρίδου 

Principal 

K. Argyridou & Associates LLC  

Χριστόδουλος Παπαδόπουλος 

CEO geevo® 

  

Πωλίνα Χριστοδούλου 

Senior Lawyer  

George Z. Georgiou LLC 

Ομιλητές 

«Εργασία από το σπίτι – Ασφάλεια Πληροφοριών & Νομικές Πτυχές» 

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 

Μέσω Microsoft Teams 

Διάρκεια 2:30 ώρες (11:00 – 13:30) 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσμετρά 3 μη πιστοποιημένες 

μονάδες Συνεχιζόμενης Κατάρτισης – CPD από τον Παγκύπριο Δικηγορικό 

Σύλλογο   

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακο 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 

22889744 ή/και στο email polis@ccci.org.cy 

Κόστος συμμετοχής 

Ένα άτομο ανά Οργανισμό/Εταιρεία: 50 ΕΥΡΩ (συμπ. ΦΠΑ) 

Δύο άτομα: 40 ΕΥΡΩ το άτομο ανά Οργανισμό/Εταιρεία (συμπ. ΦΠΑ) 

Τρία άτομα και άνω: 30 ΕΥΡΩ το άτομο ανά Οργανισμό/Εταιρεία (συμπ. ΦΠΑ) 

 

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω της JCC Smart ή στους ακόλουθους λογαριασμούς: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΛ: 0194-12-006537 IBN: CY16002001940000001200653700 BIC: BCYPCY2N 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 121-01-013924-01 IBN: CY25005001210001210101392401 BIC: HEBACY2N 
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Πρόγραμμα Διαδικτυακού σεμιναρίου 
«Εργασία από το σπίτι – Ασφάλεια Πληροφοριών & Νομικές Πτυχές» 

Τηλεργασία (11:00 – 11:30) 

-       Ορισμοί 

-       Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 

-       Πρώτα βήματα  

-       Δημιουργία πολιτικής τηλεργασίας  

-       Σχεδιασμός εργασιακού χώρου 

-       Που θα εργάζεσαι; 

-       Τι εξοπλισμό θα χρειαστείς; 

-       Ιδιοκτησία εξοπλισμού  

-       Θέματα επικοινωνίας  

-       Θέματα τηλεργασίας 

-       Θέματα συνεργασίας  

-       Προετοιμασία για δυσλειτουργία  

-       Σημαντικά εργαλεία  

-       Λύσεις/Παραδείγματα  

• Sales Organization 

• Traveling Executive 

• Independent Consultant 

-       Οργάνωση και διαχείριση ατόμων που  

        εργάζονται με τηλεργασία  

 

Ασφάλεια & Τηλεργασία (11:30 – 12:00) 

-       Ασφαλείς τηλεργασία  

-       Γιατί είναι σημαντική η ασφάλεια όταν    

        εργαζόμαστε με τηλεργασία 

-       Γιατί πρέπει να είσαι ασφαλής 

-       Τηλεργασία & Ρίσκα  

-       Πώς να παραμείνεις ασφαλής  

-       Πως μπορείς να προετοιμαστείς  

-       Ετοιμασία υπολογιστή  

• Επικοινωνία  

• Φυσικό περιβάλλον  

• Προστασία πληροφοριών  

• Προστασία υπολογιστή  

• Χειρισμός προβλημάτων  

• Η ασφάλεια είναι σημαντική  

-       Security Tips 

 

Εργασιακή Νομοθεσία και Τηλεργασία 

- Ετήσια Άδεια 

- Άδεια γονέα  

- Προσαρμογές Απολαβών  

- Ασφάλεια και υγεία  

 

Σύνταξη επαρκών συμβατικών διατάξεων, 

πολιτικών και διαδικασιών  

- Σημαντικές πρόνοιες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στις συμβάσεις με τους 

πελάτες για κάλυψη των ζητημάτων που 

προκύπτουν σχετικά με την πανδημία.  

- Σημαντικές πρόνοιες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην σύμβαση 

εργοδότησης. 

- Σημαντικές πρόνοιες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στις πολιτικές και 

διαδικασίες του εργοδότη. 

 

Σχετικά Νομικά Ζητήματα 

- Διεκπεραίωση εντύπων και ηλεκτρονική 

υπογραφή 

- Δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεων και Force Majeure 

- Κατα πόσο αλλάζει η φύση της υπηρεσίας και 

κατα πόσο δύναται ο πελάτης να ζητήσει 

έκπτωση ή επιστροφή χρημάτων 

 

Οργάνωση τηλεργασίας 

- Επικοινωνία μεταξύ εργοδότη και 

εργοδοτούμενων, επικοινωνία με πελάτες 

- Εκπαίδευση και παροχή υποστήριξης 

- Χρήση προσωπικού εξοπλισμού και κάλυψη 

εξόδων 

- Παρακολούθηση εργασίας και απόδοσης των 

εργοδοτουμένων 

- Νομικές πτυχές και χειρισμός παραβιάσεων 

δεδομένων κατά τη τηλεργασία 

Τεχνικά Θέματα & Ασφάλεια – 11:00-12:00 Νομικές Πτυχές – 12:00-13:15 

Ερωτήσεις 13:15-13:30 
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