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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 
 

 
 

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ» 
 
 
 

 
 
 
 
Στόχος 
 
Η ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που 
αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και οι θετικές επιπτώσεις τους 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. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: 
 
Σε επίπεδο γνώσεων 
   Να περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας στην Κύπρο 
 Να διατυπώνουν πως οι πρόνοιες των κυριοτέρων Νομοθεσιών επηρεάζουν την επιχείρηση τους  
 Να απαριθμούν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
 Να επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο εφαρμογής των άρθρων της Νομοθεσίας 
 Να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας στους επιθεωρητές εργασίας 
 Να επεξηγούν σωστά στο προσωπικό της επιχείρησης τις πρόνοιες των Νομοθεσιών 
Σε επίπεδο στάσεων 
 Να συνεργάζονται με αποτελεσματικότητα με τον εργοδότη για την έγκαιρη υιοθέτηση νόμιμων 

μέτρων που απορρέουν από την εργατική Νομοθεσία 
 Να αντικρούουν με επιτυχία τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων 
 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Υποδιευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών, Λειτουργούς και υπεύθυνους για 
τα εργασιακά θέματα στις επιχειρήσεις τους. 
 
 

 
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:           21/11/2022 
           
Xώρος Διεξαγωγής:      RADISSON BLU HOTEL ΛΑΡΝΑΚΑ 
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Εκπαιδευτές: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξουν οι Κύπριοι εμπειρογνώμονες κ.κ. Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, και Μίμης Θεοδότου, Σύμβουλος για θέματα 
Ισότητας, Ίσης Μεταχείρισης και Προσωπικών Δεδομένων με 15 χρόνια εμπειρία.  
 
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 16/11/2022. 
 
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  
IBAN NO.: CY25005001210001210101392401 
BIC: 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. 
 
Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Αιμίλιο 
Μιχαήλ, Τηλ. 22889880.  
 
Με εκτίμηση, 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής  
Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.  
 
 
/ΕΞ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ 
Ώρες  

Εφαρμογής Διάρκεια  
Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.45 09.00 0,25 
Ενότητα 1: Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος 

   Ανάλυση του σκοπού και των στόχων του Προγράμματος 
 Ανάλυση του προγράμματος 

Αιμίλιος 
Μιχαήλ 

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 0,25 Διάλειμμα  

11.15 12.00 0,75 

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 
Βασικές Πρόνοιες των Νομοθεσιών 

 Περί Προστασίας της Μητρότητας – Πατρότητας 
 Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας 

 

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 0.75 

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 0,25                                                                                                  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 0,25 
Ενότητα 9: Λήξη Σεμιναρίου 

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

Αιμίλιος 
Μιχαήλ 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ» 
 
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     21/11/2022 
 

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 
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