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Γιατί να το παρακολουθήσω
Το HR MEETS LAW–Λύσεις την περίοδο της κρίσης, έχει ως στόχο, να παρέχει έγκυρη και σε 
βάθος ενημέρωση για τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στο τομέα της διαχείρισης του 
ανθρώπινου δυναμικού, μετά τις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις και τη μετάβαση σε ένα διαφορε-
τικό σύστημα των Εργασιακών Σχέσεων. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι μεταβολές στο σύστημα 
των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, το οποίο έχει άμεση επίδραση στο μισθολογικό και μη 
μισθολογικό κόστος της εργασίας. Θα παρουσιασθεί πως διαμορφώνεται πλέον το νέο σύστη-
μα καθορισμού της αμοιβής της εργασίας-μισθού, στην οποία περιλαμβάνεται το νέο πλαίσιο 
του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και η Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας.

Επιπρόσθετα θα αναλυθούν και θα εξειδικευθούν τα ζητήματα που αφορούν στις ατομικές 
συμβάσεις εργασίας, όπως είναι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας και οι τρόποι υπολο-
γισμού της αποζημίωσης. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις πρόσφατες αλλαγές σχετικά με τις 
εργοδοτικές υποχρεώσεις.

Θα δοθούν απαντήσεις σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, ερωτήματα (case studies), μέσω της 
διαδραστικής επικοινωνίας, με ταυτόχρονη αξιολόγηση των επιπτώσεων των νομοθετικών πα-
ρεμβάσεων στις πολιτικές των επιχειρήσεων που αφορούν στην διαχείριση και στην αξιοποίη-
ση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ διοργανώνει σε συνεργασία με την PALLADIAN 
COMMUNICATIONS SPECIALISTS το Workshop HR MEETS LAW – Λύσεις την πε-
ρίοδο της κρίσης. To 6ωρο Workshop θα δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα 
συνάντησης με ειδικούς, οι οποίοι θα τους ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις και 
θα δώσουν απαντήσεις-λύσεις σε καίρια εργατικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τις 
επιχειρήσεις, κάνοντας παράλληλα αναφορά και σε πρακτικές εφαρμογές.

Το workshop θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, στο Αμφιθέα-
τρο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. Κύριοι χορηγοί επικοινωνίας είναι, το www.
bankwars.gr, το www.kerdos.gr, το www.sknews.gr, το www.sofokleousin.gr, η 
εφημερίδα ΑΞΙΑ, η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ και ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
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Tο workshop απευθύνεται σε:

Όλα τα Στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
• HR Directors
• HR Managers

• Heads of HR Operations, Systems, Processes
• HR Technology and Software Managers

• HR Business Partners
• Talent Managers

• Training & Development Managers
• Recruitment Managers

• Compensation & Benefits Managers
• Payroll Managers

• Πάροχοι Λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού

Αλλά και σε
• Δικηγορικά Γραφεία

• Inhouse Lawyers και νομικούς συμβούλους εταιρειών
• HR Business Partners (εταιρίες staffing, executive search, talent management, 

performance management, employee benefits)
• CEOs, Γενικούς Διευθυντές και Line Managers που ενδιαφέρονται για την αποτελεσματι-

κότερη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησής τους

Καθώς και σε
• Διευθυντές Διοικητικής Υποστήριξης Εταιρειών που ασκούν και καθήκοντα HR

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ WORKSHOP

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Γιάννης Καρούζος
Εργατολόγος, Managing Partner, 

Δικηγορικό Γραφείο Γιάννης 
Καρούζος & Συνεργάτες

Κώστας Αγραπιδάς
Διδάκτωρ ΠαντείουΠανεπιστημιου, Ειδικός 

στα θέματα των Εργασιακών Σχέσεων (Δ/ντής 
Αμοιβής Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας)

Πέτρος Γ. Ραπανάκης
Σύμβουλος Εργασιακών

Θεμάτων, Οικονομολόγος,
Epsilon Net
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Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στις παρακάτω τρείς ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: 
Ατομικές συμβάσεις εργασίας

Σύστημα αποζημιώσεων – απολύσεων
Χρόνος εργασίας: εξαήμερο – πενθήμερο

Διευθυντικό δικαίωμα στην αμοιβή
Ευέλικτες μορφές εργασιακών σχέσεων

Όρια διευθυντικού δικαιώματος την περίοδο της κρίσης: μείωση μισθού, υπηρεσιακές 
μεταβολές εργαζομένων, καταχρηστικές απολύσεις

Επίκαιρη νομολογιακή εμπειρία εργατικών δικών για τα πρόσφατα νομοθετήματα 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ II: 
Οι αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Τι ισχύει με την ΕΓΣΣΕ. Δεσμευτικότητα
Κατώτατος, νόμιμος μισθός, όρια διευθυντικού δικαιώματος στον καθορισμό του μισθού

Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας:  κατάρτιση τους, δέσμευση συμβαλλομένων 
μερών, περιεχόμενό τους

Ισχύς, μετενέργεια, παράταση και διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
Συρροή συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Μεσολάβηση – Διαιτησία – ΟΜΕΔ: πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ III: 
Διαδικαστικά θέματα στην εφαρμογή των πρόσφατων νομοθετημάτων.

Οι Αλλαγές στις Εργοδοτικές Υποχρεώσεις
Διαδικασία υποβολής εντύπων στην έναρξη, διάρκεια, μεταβολή  και λήξη της εργασιακής σχέσης

Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και Υπερωριών
  Εκκαθαριστικά Σημειώματα

Βιβλίο Αδειών

Κάνε την ερώτησή σου
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να στείλουν μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου έως δύο ερωτή-
σεις για εργασιακά (όχι ασφαλιστικά) θέματα που τους απασχολούν, μέσω email, και τα οποία θα 
απαντηθούν από τους εισηγητές κατά τη διάρκεια του workshop.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
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ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός 
οργανισμός με ισχυρές κοινωνικές αναφορές και διεθνή παρουσία και δραστηριότητα. 
Τα προγράμματα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης απευθύνονται σε ευρύτατο κοινό και 
χαρακτηρίζονται από δυναμικότητα, πρωτοποριακό σχεδιασμό και πρακτικότητα. 

Δραστηριότητες
H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι γνωστή, μεταξύ άλλων, για τις εξής δραστηριότητές 

της:

‣  Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγο-
ράς, εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες θεωρίες στην διδακτική και αξιοποιούν στο έπα-
κρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Το εύρος των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τη 
διδασκαλία ξένων γλωσσών, την εκμάθηση Η/Υ, την επαγγελματική εκπαίδευση και την 
ανώτερη εκπαίδευση.

‣  Σεμινάρια και παρουσιάσεις κύρους με την συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής, της δημο-
σιογραφίας και της τεχνολογίας.

‣  Συνεργασίες με οργανισμούς και ιδρύματα στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις ΗΠΑ, με 
στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε θέματα εκπαίδευσης, τεχνολογίας 
και πολιτισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Business Management Consultants, Global 
Association of Risk Professionals, Hellenic American University, (ISC)², Information 
Systems Auditor Certification Association (ISACA), International Project Management 
Association, Project Management Institute, Securities & Investment Institute, κλπ. 

‣  Πολιτιστικά προγράμματα, συνέδρια, διαλέξεις και εκθέσεις.

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατερίνα Μαντζίνου 
conferences manager
Τηλ.: 210-3392321, 6944700893
mantzinou@palladian.gr

Βασιλική Ζαφείρη
ελληνοαμερικανικη ενωση
Τηλ.: 210-3680927
vzafiri@hau.gr

Για πληροφορίες σχετικά με χορηγίες, τις αιγίδες 
και τους χορηγούς επικοινωνίας του συνεδρίου, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
εγγραφής συνέδρων παρακαλώ επικοινω-
νήστε με: 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟχΗΣ
Παρακαλούμε αποστείλατε την αίτηση συμμετοχής στο training@hau.gr, ή στο fax: 210-3633174. 

Τιμές συμμετοχής:
Τιμή συμμετοχής 1 ατόμου: € 130 

Εταιρικές συμμετοχές άνω των 2 ατόμων: € 100/συμμετοχή
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PALLADIAN COMMUNICATION SPECIALISTS
Η PALLADIAN (www.palladian.gr) είναι μία εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ει-
δίκευση στις εξής υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public 
affairs, crisis & issues management. Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε μετρήσιμη προστι-
θέμενη αξία για τους πελάτες μας. Στα 13 χρόνια λειτουργίας της η PALLADIAN έχει να επιδείξει 
ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από 
ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και επηρέασαν τις εξελίξεις. 

Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων, οδήγη-
σαν πρόσφατα στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit εντός της εταιρίας που δρα-
στηριοποιείται στον τομέα της διοργάνωσης συνεδρίων, τον τομέα Palladian Conferences (www.
palladianconferences.gr). Ο επικεφαλής του τομέα, Γρηγόρης Λεωνίδης, είναι διευθυντικό στέλε-
χος και υπεύθυνος του τομέα με μακρά εμπειρία στο marketing, την επικοινωνία και τα συνέδρια. 

Οι πελάτες της pALLAdiAn
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(*υποχρεωτικά πεδία για τιμολόγηση ιδιωτών)

Επίθετο*: ....................................................................  Όνομα*: ................................................................. 

Εταιρεία: .............................................................  Θέση ή ιδιότητα*: ........................................................

Διεύθυνση κατοικίας*
(για ιδιώτες μόνο): .......................................................................................................................................

Πόλη*: .................................................................................................  ΤΚ*: ..............................................

Τηλ.*: ......................................... Fax: .............................................  Email: ...............................................

ΑΦΜ/ΔΟY*
(για ιδιώτες μόνο): .......................................................................................................................................

ΣΤΟΙχΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ                                              
(Όλα τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά για τιμολόγηση εταιρειών/οργανισμών)

Εταιρεία
(ακριβής επωνυμία τιμολόγησης): ........................................................................................................................

Αντικείμενο: ................................................................................................................................................

Διεύθυνση: ...............................................................  Πόλη: .................................... T.K.: ........................ 

ΑΦΜ: ..................................................................  ΔΟΥ: ..............................................................................

Κατανοώ και αποδέχομαι τις διαδικασίες εγγραφών και τους όρους πληρωμής

Υπογραφή/σφραγίδα Εταιρείας (εργοδότη)                                                                  Ημερομηνία

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωμή από τον εργοδότη        ΝΑΙ □      ΟΧΙ □
Επιλέξτε έναν τρόπο πληρωμής από τους παρακάτω:
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό**□   VISA □   MASTERCARD □   

Εγγραφή γίνεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση με αποστολή της αίτησης συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα μέσω fax ή e-mail.  Μετά τη λήψη της αιτήσεως 
ακολουθεί fax ή e-mail επιβεβαίωσης.  Εάν δεν λάβετε την επιβεβαίωση παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ελληνοαμερικανική Ένωση στο 210-3680927. 
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν θα κάνει δεκτή καμία εταιρική συμμετοχή που δεν φέρει την υπογραφή του εργοδότη ή του υπεύθυνου Εκπαίδευσης.  

Όροι ακύρωσης συμμετοχής:  Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του συνεδρίου για απρόβλεπτο λόγο.  Σε τέτοια περίπτωση τα χρήματα που 
έχουν καταβληθεί για την αποπληρωμή της αξίας συμμετοχής στην εκδήλωση, επιστρέφονται. 

Όρος εμπιστευτικότητας:  Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυ-
πηρέτηση αυτού, την υλοποίηση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών της προγραμμάτων, και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Τα δεδομένα που ζητάμε θα 
τηρούνται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγρά-
φονται παραπάνω. 

Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να διορθώσετε σε περίπτωση που είναι ανακρι-
βή. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελληνοαμερικανική Ένωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@hau.gr.

** Εφόσον επιλέξετε πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό 
λογαριασμό, μόλις λάβουμε την αίτησή σας, θα σας απο-
στείλουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους 
μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της συμμετοχής σας.
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