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Υπόψη : ΥΠ/ΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

To πλαίσιο των αλλαγών στα εργασιακά –
μισθοδοτικά θέματα με το Ν.4093/12.11.2012 &
Ν.4046/2012 και η σύννομη διαχείρισή τους
Οι αλλαγές στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, στις τριετίες, στο χρόνο υποβολής
καταστάσεων προσωπικού, στην εφαρμογή εξαήμερης εργασίας, στο επίδομα γάμου,
κλπ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΘΗΝΑ : Μιχαλακοπούλου 29 - Αθήνα (π. Χίλτον)
Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ( 17:00-22:00)
& επαναληπτικά
Δευτέρα 13 Μαΐου 2013 ( 17:00-22:00)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ : σε κεντρικό ξενοδοχείο
Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 (10:00-15:00)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: σε κεντρικό ξενοδοχείο
Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 (10:00-15:00)
ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: Πέτρος Γ. Ραπανάκης
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός σύμβουλος, Αρθρογράφος, Συγγραφέας -εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική
εμπειρία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού καθώς και σε λογιστές και βοηθούς λογιστές που ασχολούνται με εργασιακά θέματα.
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :
 Οι αλλαγές στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, στο χρόνο προειδοποίησης κλπ με τις νέες ρυθμίσεις με το
Ν.4093/12.11.2012
 Πως διαμορφώνονται ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο.
 Σε ποιους εργαζόμενους είναι δυνατή η περικοπή του επιδόματος γάμου
 Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
 Οι αλλαγές στα χρονικά όρια εργασίας και στο χρόνο υποβολής των συμπληρωματικών καταστάσεων
προσωπικού με το Ν.4093/2012
 H κατάργηση της έγκρισης από το ΣΕΠΕ της υπερωριακής απασχόλησης
 Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την παρέλευση του χρόνου ισχύος των
κλαδικών συμβάσεων για ήδη απασχολούμενους & νεοπροσλαμβανόμενους με το Ν.4046/14.2.2012
 Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε εμπορικές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία με δεδομένο ότι υπεγράφησαν
στους κλάδους αυτούς νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας εντός του 2012
 Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη
η εξαήμερη απασχόληση
 Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής
 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
 Το πλαίσιο της σύννομης μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση
 Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ
 Το πλαίσιο κατάτμησης της άδειας με τις αλλαγές του Ν.4093/2012
 Διευθυντικό δικαίωμα & χρόνος χορήγησης της άδειας
 Οι υφιστάμενοι περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης απολύσεως & των επιδομάτων εορτών

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 180 € για Νομικά Πρόσωπα ( ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΓΚΡΟΥΠ )
To σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,45% για το 2013.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν μέσω φαξ στο 210 7231262 ή στο e-mail : g.manoli@ep-gnosi.gr
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πακέτο σημειώσεων καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται coffee breaks
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΣ.

Μιχαλακοπούλου 29 / 1ος Όροφος - Aθήνα ( Χίλτον ) - Τηλ. Επικοινωνίας: +30-210 7231260 Φαξ: +30-210 7231262
e-mail: g.manoli@ep-gnosi.gr
site: www.ep-gnosi.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
To πλαίσιο των αλλαγών στα εργασιακά – μισθοδοτικά θέματα με το Ν.4093/12.11.2012
& Ν.4046/2012 και η σύννομη διαχείρισή τους

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ/ ΙΔΙΩΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΩΤΗ )
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΠΟΛΗ
ΑΦΜ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τ.Κ.
ΔΟΥ
ΦΑΞ

E-MAIL
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠ/ΝΟΥ ΛΑΕΚ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΑΦΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

E-MAIL

ΑΦΜ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
PASSWORD
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ : 180 € για Νομικά Πρόσωπα
USER NAME

ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΥΠ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

EUROBANK IBAN 1702602370000870200909337 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΚ. ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΤΗΛ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΑΞ: 210 7231262 ή μέσω e-mail : g.manoli@ep-gnosi.gr τηλέφωνο επικοινωνίας 210
7231260
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