
«Πανδημία, κοινωνική 
  αποστασιοποίηση και τηλεργασία: 
  νέες προκλήσεις για το ασφαλές   
  παιχνίδι. Ο ρόλος των εργοδοτών»
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Συνδιοργανωτές Συντονιστής

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΊΝΑΊ ΔΩΡΕΑΝ 

ΓΙΑ ΔΉΛΩΣΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή 8/10/2021
Ώρες διεξαγωγής: 11:30-13:00
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων 2ου Ορόφου ΚΕΒΕ, Λευκωσία

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), διοργανώνει 
εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: Πανδημία, κοινωνική αποστασιοποίηση και τηλεργασία: νέες προκλήσεις για το 
ασφαλές παιχνίδι. Ο ρόλος των εργοδοτών.

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Το σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο της φετινής Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού θα εστιάσει στην έννοια 
της ασφάλειας στο παιχνίδι και τις προκλήσεις που η πανδημία και η εξ’ αυτής επιβαλλόμενη κοινωνική αποστασιοποίηση 
και τηλεργασία εγείρει για τους παίκτες και το κοινωνικό του περιβάλλον. Το σεμινάριο θα φωτίσει τον δυνητικό ρόλο που 
οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και οι προϊστάμενοι τμημάτων των επιχειρήσεων μπορούν να διαδραματίσουν 
στη προστασία των εργαζομένων. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές που η εταιρεία ή ο 
προϊστάμενος μπορεί να αναλάβουν προκειμένου να στηρίξουν τον εργαζόμενο ή και να τον αποτρέψουν από προβληματικές 
συμπεριφορές.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

https://sgw.cy/simmetohi/simmetohi-sgw2021/


Σε ποιους απευθύνεται: 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και line managers των επιχειρήσεων μελών του Κυπρι-
ακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Δηλώσεις Συμμετοχής: 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη 
σχετική δήλωση συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ

Σημαντικές πληροφορίες:

Εξαιτίας της πανδημίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως θα τηρηθούν αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 
των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

Επίσης απαιτείται η κατοχή είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την 
ασθένεια του Covid-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό 
εμβολιασμού τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία 
εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα 
έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης, είτε του Ψηφιακού Πιστοποιητικού 
COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid Certificate).

Με εκτίμηση,

Ζαχαρίας Μανιταράς
Τμήμα Εμπορίου, Υπηρεσιών & Ψηφιοποίησης 
ΚΕΒΕ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Στέφανη Κωνσταντίνου στο 22505568, 
Stephanie.Constantinou@imhbusiness.com
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