
 

Σεμινάριο  
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Oι εργασιακές αλλαγές με το Ν.4093/12.11.2012 & τους λοιπούς εργασιακούς νόμους και η 
σύννομη διαχείρισή τους 

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 (09:30-17:00)  

στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις τελευταίες αλλαγές, όπως αυτές 

προέκυψαν με το Ν.4093/12.11.2012 σε ότι αφορά το νόμιμο κατώτατο μισθό & ημερομίσθιο, το 

αντικείμενο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τον υπολογισμό των τριετιών των 

εργαζομένων καθώς και της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων, την 

κατάργηση του Επιδόματος Γάμου, το πλαίσιο κατάτμησης της άδειας, το χρόνο υποβολής 

συμπληρωματικών καταστάσεων προσωπικού, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών κλπ. Επίσης, 

θα αναλυθούν οι αλλαγές που επήλθαν με το Ν.4046/2012 και ειδικότερα στο πλαίσιο των όρων αμοιβής 

των μισθωτών, στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς επίσης και στους όρους εργασίας (μη 

μισθολογικούς όρους) επί λήξης της συλλογικής σύμβασης και παρέλευσης του χρόνου παράτασης 

ισχύος της (μετενέργεια). Με το σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους 

στα εργασιακά θέματα και θα κατανοήσουν τα στοιχεία που πρέπει ως υπεύθυνοι προσωπικού να τηρούν 

στο χώρο εργασίας και να επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας σε περίπτωση 

ελέγχου. Θα αναλυθούν θέματα που άπτονται των χρονικών ορίων εργασίας ειδικά των εργαζομένων σε 

καταστήματα, της δυνατότητας υπό προϋποθέσεις εφαρμογής εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και 

τέλος του πλαισίου ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων αρμοδιότητας του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ.  

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  

 

Σε λογιστές– φοροτεχνικούς, σε υπαλλήλους του τμήματος διεύθυνσης προσωπικού, σε στελέχη 

οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών και σε δικηγόρους που διαχειρίζονται εργασιακά 

θέματα. 

 



ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  

1. ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  

 Κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο  

 Περικοπή του επιδόματος γάμου  

 Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων  

 Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την παρέλευση του χρόνου 

ισχύος των κλαδικών συμβάσεων  

 Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε εμπορικές επιχειρήσεις & ξενοδοχεία με δεδομένο ότι 

υπεγράφησαν νέες συλλογικές συμβάσεις  

 Περιπτώσεις όπου οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου καθορίζονται βάσει του 

νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου  

 Αποδοχές Πρακτικώς ασκούμενων σπουδαστών  

 Το πλαίσιο σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 και η 

δυνατότητα απόκλισης των μισθών έως το κατώφλι του νόμιμου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου 

 Μη επέκταση κλαδικών συμβάσεων – αποτελέσματά  

2. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 Πότε μπορεί να παρακαμφθούν οι διατάξεις περί 5ημέρου. Πότε είναι σύννομη η 6ήμερη 

απασχόληση  

 Αλλαγές στα χρονικά όρια εργασίας & στην υποβολή των συμπληρωματικών καταστάσεων 

προσωπικού  

3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

 Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων  

 Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων  

 Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει τους όρους μιας ΣΣΕ  

 Τι ισχύει με τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της  

 Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής  

 Μετατροπή της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση  

 Διευθυντικό δικαίωμα & χρόνος χορήγησης της άδειας  

 



4. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

 Το πλαίσιο κατάτμησης της άδειας  

 Άδεια άνευ αποδοχών  

 Αποδοχές, επίδομα αδείας, επίδομα εορτών επί εκ περιτροπής, διαλείπουσας & μερικής 

απασχόλησης  

5. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ  

 Αλλαγές ύψους της αποζημίωσης, χρόνου προειδοποίησης  

 Οι υφιστάμενοι περιορισμοί στο ύψος του μισθού, της αποζημίωσης απολύσεως & των 

επιδομάτων εορτών  

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ  

 Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ  

 Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης στους 

Επιθεωρητές Εργασίας  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  
Πέτρος Ραπανάκης, Οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ & σύμβουλος για εργατικά θέματα σε πολλές 

επιχειρήσεις. Έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα σε φορολογικά - λογιστικά περιοδικά 

του χώρου και είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων εργατικού περιεχομένου. Εισηγητής με μακρόχρονη 

ειδίκευση και εμπειρία σε εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. 

Πληροφορίες για τους εισηγητές και τα σεμινάριά μας, θα βρείτε στο site www.abpm.gr ή μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210.62.15.220 

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.  

H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του 

Ο.Α.Ε.Δ ΛΑΕΚ 0,45%.   

Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013. 

 

 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στείλτε συμπληρωμένη τη Δήλωση Συμμετοχής στο Fax 

210.62.15.421 ή ηλεκτρονικά στο email info@abpm.gr  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛ.  FAX  E-mail  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

1.  

2.  

3.  

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Κωδ.Σεμ.C3

Τα σεμινάρια της Abpm προσφέρονται και ως ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στα δεδομένα 

της εταιρείας σας.  

ΚΟΣΤΟΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 370 Ευρώ  

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 
20%  

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται.  Αριθμός Λογαριασμού: ALPHA BANK 163002320002857 

ΙΒΑΝ: GR10 0140 1530 1630 0232 0002 857 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Εγχειρίδιο «Εργασιακές Αλλαγές»  

 Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή 



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABPM 

 Η Abpm έχει μακρά εμπειρία στην υποστήριξη της οργάνωσης των Οικονομικών Λειτουργιών των 

Επιχειρήσεων και διαθέτει δυναμικό συμβούλων, οι οποίοι έχουν μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία σε 

διευθυντικές θέσεις μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Ειδικότερα, τα στελέχη της έχουν 

ασχοληθεί με τους τομείς των Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Λειτουργιών, καθώς και της 

διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων. Διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον τομέα του 

Στρατηγικού Management, του Ανασχεδιασμού επιχειρήσεων και στις εγκαταστάσεις συστημάτων 

BUDGETING και MANAGEMENT REPORTING. Επίσης, η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

πρακτικής κατεύθυνσης στους παραπάνω τομείς με εισηγητές τους κορυφαίους της αγοράς σε κάθε 

εκπαιδευτικό αντικείμενο. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο site μας www.abpm.gr  

Advanced Business Process Management 

Ηρώων Πολυτεχνείου 13, 145 65 Αγ. Στέφανος, Τηλ. 210.62.15.220, Fax 210.62.15.421 

e-mail: info@abpm.gr, url: http://www.abpm.gr  

ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ 

Μεταροπή ισολογισμών απο ΕΛΠ σε ΔΛΠ ΑΘΗΝΑ 
Πέμπτη 28  

Φεβρουαρίου 2013 
09:30-17:00 

Management Reporting ΑΘΗΝΑ 
Τετάρτη 13  

Μαρτίου 2013 
09:30-17:00 

Εκπαίδευση του Αποθηκάριου ΑΘΗΝΑ 
Πέμπτη 14  

Μαρτίου 2013 
09:30-17:00 

 


