
Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
- Nα γνωρίζουν τις Βασικές πρόνοιες της εργατικής νομοθεσίας στη Κύπρο και πώς αυτές εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιχείρησης.
- Να ενημερωθούν για τις πρακτικές εφαρμογές κυριότερων νόμων που αφορούν εργασιακές σχέσεις και να επιλέγουν τις κατάλληλες 
 διαδικασίες με σκοπό την εφαρμογή τους.
- Να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν σωστά και αποτελεσματικά τους νόμους με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής τους.
- Να αξιολογούν τη σημαντικότητα των κάθε νόμων αλλά και να σχεδιάζουν κατάλληλες διαδικασίες με σκοπό τη διασφάλιση ομαλών 
 εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο της επιχείρησης μέσω σωστής εφαρμογής προνοιών σχετικών νομοθεσιών.
- Να υιοθετήσουν μια πειθαρχημένη στρατηγική ως προς τη συμμόρφωση των κυριότερων προνοιών της εργατικής νομοθεσίας.
- Να ενδυναμώσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα που δυνατόν να προκύπτουν στις εργασιακές σχέσεις 
 μέσα στο πλαίσιο της επιχείρησης που υπάγονται.
- Να αντιληφθούν εύκολα και άμεσα πώς να εφαρμόσουν σε πράξη στην καθημερινή τους εργασιακή ενασχόληση όλα όσα θα διδαχθούν στο 
 σεμινάριο.

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κόστος Συμμετοχής 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ

(για τους δικαιούχους) 
Κόστος Συμμετοχής για 

δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ
Κόστος Συμμετοχής για 
δικαιούχους άνεργους

€333 + (Φ.Π.Α.€63.27) €238  €95 + (Φ.Π.Α. €63.27) € 0

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών, υπεύθυνους 
Ανθρώπινου Δυναμικού, λογιστηρίου, προϊσταμένους διευθύνσεων 
και τμημάτων αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται στην ομαλή
διατήρηση και διασφάλιση εργασιακών σχέσεων σε επιχειρηματικό 
πλαίσιο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
25/11/2019 – 26/11/2019, ώρες 9:00-17:30.
Το πρόγραμμα διάρκειας 14 ωρών θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου FREDERICK στη Λευκωσία

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εργατική Νομοθεσία στην Κύπρο

Δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών (επιχορήγηση €320.00) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) νοουμένου ότι 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα ή δημόσιους υπάλληλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick 
www.frederick.ac.cy/EKEK , 22394489 ή ekek@frederick.ac.cy.


