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Wellbeing 
Schedule  2022

Περιβάλλον Εργασίας /
Health & Safety 
ΠΑΡΟΧΕΣ
2021

Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγεία ( Παροχές 2021)

Ανακοινώσεις Υπενθύμιση Tv screen 
για Covid19 και για θέματα Α&Υ

Όλο τον χρόνο Όλο το Προσωπικό

Ανατροφοδότηση - Μείωση ατυχημάτων 
- Περιστατικά COVID 19

Τμήμα Προσωπικού

Τοποθέτηση σε 2 σημεία για 
θερμοκρασία σώματος κατά την είσοδο 
προσωπικού

Όλο τον χρόνο Όλο το Προσωπικό

Ανατροφοδότηση -Περιστατικά COVID19

Εταιρεία

Cocid Test εντός εργασιακού χώρου 
από εκπεδευμένους συνάδελφους

 Όλο το Προσωπικό

Έντυπα που διατηρεί το Τμήμα 
Προσωπικού

Εταιρεία

Εμβολιασμούς εντός εργασιακού 
χώρου

 Όλο το Προσωπικό

Έντυπα που διατηρεί το Τμήμα 
Προσωπικού

Εταιρεία

Ενημέρωση όλων των νεων 
υπαλλήλων για θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας

Όλο τον χρόνο Νεοπροσληφθέν 
προσωπικό

Έντυπα που διατηρεί το Τμήμα 
Προσωπικού Τμήμα Προσωπικού

Μηνιαίες συναντήσεις Επιτροπής 
Ασφάλειας και Υγείας και ενημέρωση 
μέσω των αντιπροσώπων τους σε όλα 
τα Τμήματα

Όλο τον χρόνο Όλο το Προσωπικό Μηνιαία πρακτικά των συναντήσεων Τμήμα Προσωπικού

Βράβευση Εταιρείας από Υπουργείο 
Εργασίας σχετικά με τις καλές 
πρακτικές που χρησιμοποιούνται στο 
εργασιακό χώρο (Inspector APP)

Όλο τον χρόνο Όλο το Προσωπικό Δημοσίευση στο Portait Magazine Τμήμα Προσωπικού
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Wellbeing Schedule  2022

Περιβάλλον Εργασίας /
Health & Safety 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
2022

Αποστολή 
ενημερωτικού 

email στα 
Γραφεία για την 
σωστή στάση 

εργασίας 
(Μυοσκελετικά 
προβλήματα)

Μελέτη 
εκτίμησης 
κίνδυνου 
(ΜΕΚ) θα 

καταχωρηθεί 
στο PROUD 
APP και θα 

έχει 
πρόσβαση 

όλο το 
προσωπικό.

Μηνιαίες 
μετρήσεις 

ήχου-φως - 
αέρα στα 
Τμήματα

Αγορά 
αντιλιακών 
κρέμων η 

κρέμες 
σώματως για 

τους 
εργαζόμενους 
σε συνθήκες 

καύσωνα

Ενημέρωση 
για τα 

πρακτικά των 
συναντήσεων 
της επιτροπής 
Α&Υ σε όλο 

το 
προσωπικό 

μας  μέσο της 
εφαρμογής  

PROUD APP

Μικρά 
επιπλέων 

διαλλείματα 
(σύνολο 15) 

κατά την 
διάρκεια 

καλοκαιριού 
για τους 

εργαζόμενους 
σε συνθήκες 

καύσωνα.

Συναντήσεις 
με 

συνάδελφους 
που 

εργάστηκαν 
από το σπίτι 
για τα πιθανά 
προβλήματα 

τους.
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Wellbeing Schedule  
2022

Περιβάλλον 
Εργασίας /
Health & Safety 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
2022

Προτάσεις 2022
Αποστολή ενημερωτικού email 
στα Γραφεία και όσους εργάζονται 
από το σπίτι για την σωστή στάση 
εργασίας (Μυοσκελετικά 
προβλήματα) Όλο τον χρόνο

Γραφειακό Προσωπικό / 
Εργαζόμενους από το 
σπίτι Ανατροφοδότηση Τμήμα Προσωπικού

Συναντήσεις με 
συνάδελφους που 
εργάστηκαν από το σπίτι 
για τα πιθανά προβλήματα 
τους.

Μάιο - 
Σεπτέμβριο

Εργαζόμενους από σπίτι Ανατροφοδότηση Τμήμα Προσωπικού

Αγορά αντηλιακών κρεμών η 
κρέμες σώματος για τους 
εργαζόμενους σε συνθήκες 
καύσωνα

Ιούνιο - 
Σεπτέμβριο

Εργαζόμενους σε 
εξωτερικό χώρο

Ανατροφοδότηση - Ποσότητα 
ποιότητα εργασίας

Ταμείο Ευημερίας 
(Μέγιστο ποσό 500 
ευρώ)

Μηνιαίες μετρήσεις ήχου-φως 
- αέρα στα Τμήματα

Όλο τον 
χρόνο

Γραφειακό Προσωπικό Ανατροφοδότηση Τμήμα Προσωπικού

Μικρά επιπλέων διαλλείματα (σύνολο 
15) κατά την διάρκεια καλοκαιριού για 
τους εργαζόμενους σε συνθήκες 
καύσωνα.

Ιούνιο - 
Σεπτέμβριο

Εργαζόμενους σε 
εξωτερικό χώρο

Ανατροφοδότηση - Ποσότητα 
ποιότητα εργασίας Εταιρεία
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Υγεία σώματος /  body health

Υγεία Σώματος – Παροχές 2021
Extra Salat Bar

Όλο τον χρόνο Όλο το Προσωπικό
Ανατροφοδότηση

Εταιρεία

Αθλητικές Συναντήσεις - Συμμετοχή σε 
τοπικά πρωταθλήματα

Νοέμβριο - 
Φεβρουάριο Όλο το Προσωπικό  Ταμείο Ευημερίας

Κλινική Διατροφολόγος έχει εγκρίνει το 
εβδομαδιαίο menu που προσφέρετε στο 
προσωπικό. Μπορεί οποιασδήποτε 
συνάδελφος να επισκεφθεί την εν λόγο 
διατροφολόγο όπου θα του κάνει την 
σωστή διατροφή του σύμφωνα με το 
φαγητό που προσφέρετε στο προσωπικό. 
Επισκέπτεται περιοδικά τον χώρο του 
εστιατορίου και θα ελέγχει να ακολουθείτε 
το μενού. 

Όλο τον χρόνο Όλο το Προσωπικό  

Πρόγραμμα Ταμείου 
Ευημερίας (Το κόστος δεν 
θα υπερβαίνει τα 400 
ευρώ και θα μπορούν να 
επισκευφθούν μέχρι 25 
συνάδελφοι την 
διατροφολόγο για να τους 
ετοιμάσει την προσωπική 
τους διατροφή) Αν το 
ενδιαφέρον είναι 
μεγαλύτερο το κόστος 
ίσως αυξηθεί λίγο

SUB Lessons – Water 
Sports

Σεπ - Οκτ Όλο το Προσωπικό  

Πρόγραμμα Ταμείου 
Ευημερίας (Το κόστος δεν 
θα υπερβαίνει τα 400 
ευρώ)
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Wellbeing 
Schedule  2022

Υγεία σώματος /  
Βody Ηealth

Προτάσεις 2022

Επανήδρηση Ποδηλατικού Ομίλου με ποδηλατικές εξορμήσεις

Περπάτημα στο Βουνό

Συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ για ημέρες ελέγχου αρτηριακής πίεσης η σχετικά

Μια φορά την βδομάδα Σάββατο πρωί θα γίνεται αθλητική συνάντηση στο κλειστό 
Γυμναστήριο Γυμνάσιο Ζακακίου για 2 ώρες όσοι θέλουν θα μπορούν να 

γυμναστούν. Το πρόγραμμα θα είναι από την αιγίδα "Αθλητισμός για όλους" και 
υπεύθυνος του προγράμματος Γενέθλιος Σταύρου (SECURITY)

Μια φορά την βδομάδα πρωί θα γίνεται συνάντηση στο Water Sports δίπλα από το 
ξενοδοχείο για 1 ώρα όσοι θέλουν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα αθλήματα 

θαλάσσης (Χωρίς Μηχανές) δωρεάν για άσκηση σώματος.
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Wellbeing Schedule  2022
Κοινωνικά / Social events

Κοινωνικά  (Παροχές 2021)
Team Building Actividies σε ξενοδοχείο Οκτώβρη - Νοέμβρη Όλο το Προσωπικό Ανατροφοδότηση Εταιρεία

Σούβλα Πικ Νικ για όσα Τμήματα ενδιαφέρονται με 
την συμμετοχή της οικογένειας του συναδέλφου

Οκτώμβρη - Νοέμβρη Όλο το Προσωπικό Ανατροφοδότηση Ταμείο Ευημερίας (Μέγιστο ποσό συνησφορά ανά 
υπάλληλο 10 Ευρώ

Βραδινές έξοδοί με κλήρωση πλούσιων δώρων Ιανουάριο Όλο το Προσωπικό Ανατροφοδότηση Εταιρεία

Proud Discount Card Εκποκάρτα με προνόμοια Όλο τον χρόνο Όλο το Προσωπικό Ανατροφοδότηση Ταμείο Ευημερίας

Εκδρομές Όλο το Προσωπικό  Ταμείο Ευμερίας

Μήνας Εθελοντή (Θα γίνεται αιμοδοσία, 
καθαρισμός παραλίας, Δεντροφύτευση, 
καθαρισμός πάρκων της πόλης)

Νοέμβριο Όλο το Προσωπικό  Τμήμα Προσωπικού
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Wellbeing Schedule  2021-2022
Κοινωνικά / Social events
Προτάσεις 2022

Happy Hour (Σε συνεργασία με εστίαση απέναντι από το ξενοδοχείο μια φορά 
την βδομάδα σε συγκεκριμένη ώρα (10:00 - 11:00) θα μπορεί συνάδελφος να 
δειπνήσει με έκπτωση 50% μαζί με ένα ακόμα άτομο εκτός ξενοδοχείου). Στο 
Happy Hour δεν θα συμπεριλαμβάνονται αλκοολούχα κοκτέιλ)

Ημέρα Γυναίκας - Μητέρας - Πατέρα να γίνεται ένα μικρό event εντός η εκτός 
ξενοδοχείου με ένα μικρό συμβολικό δώρο

Για όσους συνάδελφους έχουν γενέθλια στο μήνα να δίνεται ένα συμβολικό 
ποσό σε φιλανθρωπικό ύδρημα. (ΠΑΣΥΚΑΦ - ΑΛΜΑ - Σησύτιο κτλ) όπου 
αποφασίσουν οι εορτάζοντες του μήνα. 
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Wellbeing Schedule  2021-2022
Ψυχολογία / Psychology 
Παροχές 2021

Video για την επανέναρξη 
των εργασιών του 
ξενοδοχείου με την 

συμμετοχή του 
προσωπικού

Μαθήματα για τα παιδιά 
του Προσωπικού

Οικονομική βοήθεια στα 
παιδιά προσωπικού για 

την αγορά σχολικής ύλης

Συνάντηση με νέους 
υπαλλήλους στο ένα 

μήνα υπηρεσίας τους για 
ανατροφοδότηση και 

ενημέρωση

Μηνιαίες 
συναντήσεις 

Επιτροπών προσωπικού 
(Ασφάλεια και Υγεία - 
Ταμείο Ευημερίας -               

IIP Meeting (Σε κάθε 
συνάντηση υπάρχει 

εκπρόσωπος της 
εταιρείας και μια φορά το 

χρόνο συνάντηση των 
Επιτροπών ιδιοκτήτη

BRAVO ONE Scheme Προγράμματα 
Ανταμοιβής απόδοσής. On the job Training Εκπαιδευτές εργαζόμενοι Ηλεκτρονική εκπαιδευτική 

πλατφόρμα

Μικρές διαδικτυακές 
ομάδες συναδέλφων 

σχετικά με τα 
ενδιαφέροντα τους 
(Αθλητές, Κυνηγοί, 

Μαγειρικής -
Ζαχαροπλαστικής) κτλ

Εκδρομές Βίντεο με τις εκδηλώσεις 
του προσωπικού

Άγιος Βασίλης στα σπίτια 
των παιδιών FIFA 2021 Playstation

Escape room from Home Goodwill Payment for all 
member by company

Full 13th salary for all 
member by company
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Wellbeing Schedule  2022
Ψυχολογία / Psychology
Προτάσεις 2022

Motivation Speech. Μέσο 
ΖοοΜ η Facebook θα 

γίνονται μικρές συναντήσεις 
για ανύψωση ηθικού 

εργαζομένου 

Σεμινάρια ψυχολογίας για 
παιδιά προσωπικού. Τύπου 
Dale Carnegie Junior που 
έγιναν και τα προηγούμενα 

χρόνια

Συνεργασία με εκπαιδευτικό 
σύμβολο για παροχή 

βοήθειας σε υπαλλήλους μας 
που ενδιαφέρονται για 

προπτυχιακά η μεταπτυχιακά 
προγράμματα. 

Αλλαγή στη είσοδο 
προσωπικού με 

φωτογραφικό υλικό

Συναντήσεις σε μικρές 
ομάδες με συναδέλφους που 

έχουν περάσει Covid 19 η 
χρόνιες παθήσεις. 

Συνεργασία με επαγγελματία 
ψυχολόγο για στήριξη σε 

όσους το έχουν ανάγκη και 
το ζητήσουν

Μηνιαίες κληρώσεις για  όλο 
Προσωπικού

Έρευνα γνώμης 
Προσωπικού

Εκδρομές – Κρουαζιέρες – 
Πάρτι. Συνεργασία με 
WATER PARK για να 
διοργανώνουμε μέρες 

προσωπικού στο υδροπάρκο.
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Welfare Funds Events 2021

Οικονομική βοήθεια στα παιδιά 
προσωπικού για την αγορά σχολικής 

ύλης (30 Ευρώ)

75 Συμμετέχοντες 
Κόστος Προγράμματος 2500 Ευρώ
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Welfare Funds Events 
2021

Boat Trip to Blue 
Lagoon

35 Συμμετέχοντες

Κόστος Προγράμματος 2500 Ευρώ
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Welfare Funds Events 
2021

Εκδρομή Πάφος

25 Συμμετέχοντες 
Κόστος Προγράμματος 

1500 Ευρώ
 



z

z

Welfare Funds Events 
2021

Εκδρομή Πλατανηστάσα – 
Φτερικούδι

35 Συμμετέχοντες 
Κόστος Προγράμματος  

1500 Ευρώ
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Welfare Funds 
Events 2021

§ Blood Donation 40 Participants  

§ Tree Planting 15 Participants

§ Bowling Comp. 10 Participants

§ Fifa P/S 2021 32 Participants

§ Santa Claus H/D 100 Participants  
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Thank You
Kyriacos Kyriacou

Human Resource 
Department

Presentation for Welfare 
Committee

Jan 2022
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Health and Safety  
Targets 2022
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• Ο Λ.Α. διενήργησε κατά το 2021 επιθεωρήσεις στα υποστατικά του 
εργοδότη;

• Αν ναι, πόσες;
• Στην περίπτωση που υπάρχουν υποστατικά σε διαφορετικές 

περιοχές, να δηλωθεί πόσα υποστατικά υπάρχουν και πόσες 
επιθεωρήσεις έγιναν ανά υποστατικό

• Ο Λ.Α. τηρεί επικαιροποιημένο μητρώο με στοιχεία 
όλων των επιθεωρήσεων;

Health and Safety  Targets 2022
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Health and Safety  Targets 2022

§ Ο Λ.Α. ενεπλάκη στη διαχείριση 
της πανδημίας (π.χ. διενέργεια 
Εκτίμησης των Κινδύνων, 
συνεχής ενημέρωσή του για τα 
Υγειονομικά Πρωτόκολλα του 
Υπουργείου Υγείας, επίβλεψη 
εφαρμογής των μέτρων 
προστασίας από τον κορωνοϊό, 
ετοιμασία σχεδίου αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης, συμμετοχή 
στη διαδικασία ιχνηλάτησης σε 
περίπτωση κρούσματος).
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Health and Safety  Targets 2022

Έχει οριστεί 
αναπληρωτής Λ.Α.;

Αν ναι, έχει εκπαιδευτεί 
τουλάχιστον στις 35 ώρες 
ως ΕΣΥΠΠ με βάση την 

ΚΔΠ 238/2021;

Έχουν οριστεί άλλα άτομα 
ως ΕΣΥΠΠ;

Αν ναι, έχουν εκπαιδευτεί 
στις 35 ώρες με βάση την 

ΚΔΠ 238/2021;

Υπάρχει καταγεγραμμένη 
και αναρτημένη Πολιτική 
για τα θέματα Ασφάλειας 
και Υγείας που εγκρίθηκε 

από τη Διεύθυνση;

Αν ναι, πότε ετοιμάστηκε 
και πότε η Πολιτική 

κοινοποιήθηκε στους 
εργοδοτούμενους;
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Health and 
Safety  
Targets 2022

Ο Λ.Α. εκπαίδευσε ο ίδιος 
τους εργοδοτούμενους για 

θέματα ασφάλειας και 
υγείας εντός του 2021;

Έχουν οριστεί 
εργοδοτούμενοι υπεύθυνοι 
για την πυρασφάλεια των 

χώρων εργασίας:

Έχουν εκπαιδευτεί 
εργοδοτούμενοι στη χρήση 

των πυροσβεστικών 
μέσων που υπάρχουν στο 

χώρο εργασίας;

Αν ναι, πόσα άτομα και 
πότε;

Πραγματοποιήθηκε 
άσκηση εκκένωσης των 

χώρων εργασίας εντός του 
2021;

Αν ναι, σε ποιες 
ημερομηνίες ανά 

υποστατικό;
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Health and Safety  Targets 2022

§ Ο Λ.Α. συμμετέχει στην διαδικασία προσφορών για προμήθεια 
εξοπλισμού / μηχανημάτων / πρώτων υλών κ.ά. ώστε να καθορίζονται 
απαιτήσεις / προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία;

§ Αν ναι, σε πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχει εμπλακεί;

§ Τηρείται αρχείο συντήρησης / επιδιόρθωσης μηχανημάτων / 
εξοπλισμών εργασίας; 

§ Αν ναι, ενημερώνεται ο Λ.Α.;


