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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 
 
 

 
 
 

 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»     
 
 
 
 

 
  

 
 
 
Στόχος: 

 
Η ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες  για τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, τα χαρακτηριστικά  
και βασικές Αρχές που διέπουν το Αναλογικό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις κατηγορίες Ασφαλισμένων, το 
ύψος εισφορών κατά κατηγορία και τις Ασφαλιστέες Αποδοχές. Παράλληλα θα ενημερωθούν για τα επιδόματα 
μητρότητας και πατρότητας και το ύψος παροχών τους.  Τέλος, το σεμινάριο έχει σαν στόχο του την ενημέρωση 
των εκπαιδευομένων αναφορικά με όλες τις τροποποιήσεις των νομοθεσιών. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί 
με βάση την ανταπόκριση και τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 
 
Μετά την Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
 
Σε επίπεδο γνώσεων 
1. να περιγράφουν τις πρόνοιες του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου και τις τροποποιήσεις του 
2. να διατυπώνουν πως μπορούν να συμμορφώνονται και εφαρμόζουν τις πρόνοιες του νόμου των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
3. να διατυπώνουν σωστά την Νομοθεσία στους συναδέλφους 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
1. να αναπτύσσουν αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν από τις 

πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας 
2. Να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας στην εφαρμογή των προνοιών Νόμους 
Σε επίπεδο στάσεων 
1. Να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους που είναι στο ίδιο Τμήμα 
2. Να υπερασπίζονται την άποψη τους για τη σωστή εφαρμογή της Νομοθεσίας 
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:                    21/3/2022 
         
Χώρος Διεξαγωγής:                ΛΑΡΝΑΚΑ RADISSON BLU 
    

mailto:freedom@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/


  
 
 

 

 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889880 F: +357 22665685 E: freedom@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 
 
 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Υποδιευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών, 
Λειτουργούς και υπεύθυνους για τα εργασιακά θέματα, Υπεύθυνους Λογιστηρίου στις επιχειρήσεις τους 
 
Εκπαιδευτής: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας κ. Μιχαλάκης Χρίστου, Σύμβουλος σε θέματα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 35 χρόνια εμπειρίας στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας. 
 

Δικαίωμα Συμμετοχής: 
€220 + €41.80 Φ.Π.Α. 

Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: € 119  
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ: €142.80  (€101 + €41.80 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 Τετάρτη 16/3/2022. 
  
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 
 
4. Η πληρωμή με μετρητά δεν θα γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΑΝΑΔ. 
 
 
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. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι τηρούνται αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το διάταγμα του 
Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 18/2/2022. 

 
Οι παρευρισκόμενοι σε δραστηριότητες κατάρτισης καθώς και σε αξιολογήσεις επαγγελματικών 
προσόντων και συντελεστών παροχής κατάρτισης, απαιτείται η επίδειξη είτε ισχύοντος 
πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε ισχύοντος 
πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης 
(PCR), με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε αρνητικής εξέτασης ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί 
εντός 48 ωρών.  
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Για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, απαιτείται η 
επίδειξη του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και η επίδειξη αρνητικής 
εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του 
COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός επτά ημερών. Όλοι οι 
παρευρισκόμενοι οφείλουν να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.  
 
Υπενθυμίζεται ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.  
 
Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής  
Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Διάρκεια κατάρτισης: 7 ώρες 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

  

Ώρες  
Εφαρμογής Διάρκεια  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 11.00 2.00 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 Χαρακτηριστικά και βασικές Αρχές που διέπουν το Αναλογικό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κατηγορίες Ασφαλισμένων ,ύψος εισφορών κατά κατηγορία –διαδικασίες και χρήση εντύπων. 
Ασφαλιστέες Αποδοχές πραγματικές και εξομοιούμενες  

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο των Εργοδοτών όσο και των Εργοδοτουμένων 
Πώς μετατρέπονται οι ασφαλιστέες αποδοχές σε ασφαλιστικές μονάδες  
Παροχές που προβλέπει το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

 Ανάλυση βοηθημάτων και Επιδομάτων  
 Εξάντληση και επανάκτηση δικαιωμάτων  σε επίδομα ασθενείας και ανεργίας. Πρακτικές Εφαρμογές 

Μιχαλάκης 
Χρήστου 

11.00 11.15 0.15 Διάλειμμα  

11.15 12.30 1.25 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ- ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ-ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ 
ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
Ποιος τη δικαιούται και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, Υπολογισμός Ύψος συντάξεως τόσο για πλήρη όσο και 
για μερική ανικανότητα. 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
Εξήγηση πρώτα των διαφόρων εννοιών –συντάξιμη ηλικία και πώς θα διαμορφωθεί μελλοντικά-προϋποθέσεις  
εισφοράς. Αναλογιστική μείωση σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης. Παράδειγμα. 

Μιχαλάκης 
Χρήστου 

12.30 13.00 0.50 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
Ποια η έννοια του όρου επαγγελματικό Ατύχημα -πότε τούτο θεωρείται σαν τέτοιο και ποιες οι παροχές 
Επίδομα Σωματικής Βλάβης 
Βοήθημα Αναπηρίας 
Σύνταξη Αναπηρίας 
Επίδομα Ορφάνιας 
οι δικαιούχοι στις πιο πάνω παροχές   

Μιχαλάκης 
Χρήστου 

13.00 14.00 1.00 Γεύμα  

14.00 15.00 1.00 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
Πυλώνες συνταξιοδοτικού συστήματος όπως τούτο διαμορφώνεται σε Ευρωπαϊκές και άλλες Χώρες. 
Σύνταξη Χηρείας. Βασικές προϋποθέσει  υπολογισμός του ύψους και ποιες οι νέες περιοριστικές διατάξεις. 

Μιχαλάκης 
Χρήστου 

15.00 16.00 1.00 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. 
Διμερείς Συμβάσεις. Πότε και βάση  ποιας  Αρχής συνομολογούνται συμβάσεις στο τομέα των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με άλλες Χώρες και   προς  όφελος ποιων. Με ποιες χώρες έχει μέχρι σήμερα συνομολογήσει 
τέτοιες συμβάσεις η Κυπριακή  Δημοκρατία. 
Ανάλυση του Κανονισμού της Ευρωπαϊκός Ένωσης 883/04.   
Πως συντονίζονται  τα συστήματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Μιχαλάκης 
Χρήστου 

16.00 16.15 0.15 Διάλειμμα  

16.15 16.45 0.50 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
Πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δικαιούται ένα πρόσωπο την Κοινωνική Σύνταξη και σε ποιο ύψος. 
Ασφαλιστέα Απασχόληση . 
Πότε ένας εργαζόμενος μπορεί να καταταχθεί σε μισθωτό πρόσωπο και πότε σε αυτοτελώς εργαζόμενο. 

Μιχαλάκης 
Χρήστου 

16.45 17.15 0.50 

Λήξη Σεμιναρίου 
 Συζήτηση 
 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
 Παράδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης  
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ 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:  

 
     Λάρνακα     21/3/2022 
   

Στοιχεία Συμμετεχόντων 
 
Ονόματα Συμμετεχόντων:                             Θέση στην Εταιρεία: 
 

1. ……………………………………………………………...  ………………………………………………………………………… 

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

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

□ Δίνω τη συγκατάθεση μου για να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το ΚΕΒΕ μέσω e-mail. 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχετε υποβάλει για το σκοπό της 
οργάνωσης και υλοποίησης της διοργάνωσης για την οποία έχετε δηλώσει συμμετοχή. Μπορείτε να βρείτε την σχετική ενημερωτική δήλωση για 
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τη συμμετοχή σας στην πιο πάνω διοργάνωση εδώ  
Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις/σεμινάρια δύναται να καταγράφονται έτσι ώστε όλοι οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση και να παρακολουθήσουν αποσπάσματα που δεν ήταν δυνατόν να παρακολουθήσουν. 
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από το ΚΕΒΕ μέσω email (συμπεριλαμβανομένων ενημερώσεων για διοργανώσεις, σεμινάρια, 
εγκυκλίους και νέα) δηλώστε τη συγκατάθεση σας  πιο πάνω. 
Μπορείτε να αναιρέσετε τη συγκατάθεση σας για την λήψη ενημερωτικού υλικού οποτεδήποτε αξιοποιώντας το σχετικό σύνδεσμο “unsubscribe” 
σε κάθε email ή/και επικοινωνώντας με το ΚΕΒΕ στο dpo@ccci.org.cy    
 
 
 
Ημερομηνία …………………………………………………                                   Υπογραφή ……………………………………….. 
 

/ΕΞ 

mailto:freedom@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://ccci.org.cy/privacy-policy/#Event_Privacy_Notice
https://ccci.org.cy/privacy-policy/#Event_Privacy_Notice
mailto:dpo@ccci.org.cy
mailto:dpo@ccci.org.cy

