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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Με την έλευση του κορωνοϊού SARS-Cov-2 το ανθρώπινο δυναμικό 

έπρεπε να προσαρμοστεί σε μία νέα πραγματικότητα που περιλάμβανε 

το εργασιακό του περιβάλλον που ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να 

διακρίνεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το κυριότερο των οποίων είναι 

η οργάνωση της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία). Πλέον η 

τηλεργασία αποτελεί, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό, υποχρεωτική 

μορφή στις πλείστες των επιχειρήσεων οι οποίες την εφάρμοσαν 

υποχρεωτικά στην αρχή λόγω της πανδημίας αλλά πλέον την έχουν 

εισάγει στην στρατηγική τους.  
 

Η Α&Υ οφείλει να παρέμβει και να αναγνωρίσει τους νέους αυτούς 

κινδύνους οι οποίοι είναι τόσο τεχνικοί όσο και ψυχοκοινωνικοί.  
 

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται μέθοδοι διερεύνησης του οικείου 

οικιακού περιβάλλοντος από την πλευρά της χρήσης του ως 

εργασιακού χώρου, η συμβολή του «σπιτιού – house”  στους τεχνικούς 

κινδύνους (φυσικοχημικούς, περιβαλλοντικούς) και του «σπιτικού – 

home» στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους οι οποίοι είναι δυσδιάκριτοι 

λόγω εσωστρέφειας και πολιτισμικής ιδιαιτερότητας κάθε λαού. Στο 

σεμινάριο αναλύονται και οι δύο κατευθύνσεις και αναπτύσσονται 

μέθοδοι προσέγγισης σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι «άβατο» για τον 

εργοδότη.  
 

  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντικά και επιστημονικά στελέχη 

επιχειρήσεων, πλην συμβουλευτικών επιχειρήσεων, λειτουργούς και 

υπευθύνους ασφάλειας, διευθυντές και λειτουργούς  ανθρώπινου 

δυναμικού και προσωπικού και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που θέλουν 

να εντάξουν την τηλεργασία στις μορφές απασχόλησης στην 

επιχείρησή τους και να συντάξουν στρατηγικά την προσέγγισή  

αποκτώντας γνώσεις για τις νομοθετικές τάσεις σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο και πρακτικές επιτυχούς εφαρμογής των 

προσεγγίσεων που θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο 

 

• Νέες προσεγγίσεις στη στρατηγική 

διαχείριση της Α&Υ σε επίπεδο 

νομοθετικής προσέγγισης  

• Το γενικό πλαίσιο ευθυνών στην 

τηλεργασία 

• Στρατηγικός σχεδιασμός μετάβασης της 

επιχείρησης στο νέο περιβάλλον 

τηλεργασίας 

• Ο ανθρώπινος παράγοντας στο νέο 

τηλεργασιακό περιβάλλον 

• Νέα οπτική στους κινδύνους λόγω 

περιβάλλοντος «σπιτιού» 

• Νέοι και αναδυόμενοι ψυχοκοινωνικοί 

κίνδυνοι λόγω περιβάλλοντος «σπιτικού» 

• Προβλήματα και μέτρα στρατηγικού 

βάθους και τάσεις προδιαγραφών 

• Έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους για 

την Α&Υ στην τηλεργασία 

o Εργασιακού εξοπλισμού 

o Εργασιακού περιβάλλοντος   

o Εργονομία 

o Ασφάλεια πληροφοριών εργοδότη 

(cybersecurity) 

o Ανάλυση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

Δρ. Γιώργος Σκρουμπέλος  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ   

 
29 και 30 Νοεμβρίου 2022 

 

Ξενοδοχείο HILTON Nicosia   

 

Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 - 16:30 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 

ιδρυματική κατάρτιση διάρκειας 14 ωρών 

και υποχρεωτική ενδοεπιχειρισιακή 

κατάρτιση διάρκειας 4 ωρών 
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To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως πρόγραμμα ζωτικής 

σημασίας, επιχορηγείται εξολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική 

επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. 
 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 

 Μέλη της ΟΕΒ. 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί κατάλληλα και αποσταλεί στην ΟΕΒ: 
 

Ονοματεπώνυμο  Θέση Εργασίας  Αρ. Ταυτότητας 
 * Αριθμός  

   Κιν. Τηλ. 
 

1.  
 

      

 

2.  
 

      

 

3.  
 

      

 
 
 

Στοιχεία Επιχείρησης   
 

Επιχείρηση: 
 

Αρ. Μητρ. Κοιν. 
Ασφαλίσεων: …………………………………………………… 

Αρμόδιο Άτομο 
για επικοινωνία:  Email:  

Ταχ. Διεύθυνση Οδός/Αρ):  Ταχ. Κώδικας:  

Ταχ. Θυρίδα:  Ταχ. Κώδικας:  Επαρχία:  

Τηλέφωνο:  Φαξ:  Αριθμός Εργοδοτουμένων:  

 

 

Τα πιο πάνω στοιχεία συμμετεχόντων διατηρούνται στο αρχείο της ΟΕΒ, για 7 χρόνια. Με την παρούσα δήλωση 
επιβεβαιώνουμε ότι ο/οι πιο πάνω συμμετέχοντας/ες είναι εργοδοτούμενος/οι στην επιχείρηση, έχουν ενημερωθεί και 

συμφωνούν με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (ονοματεπώνυμο, θέση εργασίας, ταυτότητα και Αρ. 
Κινητού) για τους σκοπούς της ΑνΑΔ.  

 
…………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου προσώπου 
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Παρακαλούμε σημειώστε τα κίνητρα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα:    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
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