
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο  Λογιστικός  Σύλλογος  Αθηνών  σε  συνεργασία  με  την  «ΝΟΜΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» 
διοργανώνει επίκαιρο Εργασιακό Σεμινάριο με θέμα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  &  ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕΤΑ  ΤΟ  Ν.3846/11.5.2010»,  και 
απευθύνεται  σε  στελέχη  της  διεύθυνσης  λογιστηρίου,  λογιστές  και  βοηθούς  λογιστές, 
δικηγόρους  /  Νομικούς  Συμβούλους  ειδικευμένους  στο  εργατικό  δίκαιο  και  υπεύθυνους 
προσωπικού που ασχολούνται με θέματα μισθοδοσίας.

Εισηγητής  του  σεμιναρίου  θα  είναι  ο  κος  ΠΕΤΡΟΣ  ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ,  Οικονομολόγος, 
Πτυχιούχος  Α.Β.Σ.Π,  Εργασιακός  σύμβουλος,  Αρθρογράφος,  Συγγραφέας  -εισηγητής  με 
μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα

Πλήρες πρόγραμμα σεμιναρίου

• Οι όροι αμοιβής και εργασίας των μερικώς απασχολουμένων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του 
νέου εργασιακού νόμου

• Το πλαίσιο ασφάλισης των μερικώς απασχολουμένων

• Θέματα  μισθοδοσίας  επί  μερικής  &  πλήρους  απασχόλησης  (  Υπολογισμός  επιδομάτων 
εορτών, αποδοχών αδείας, αποζημίωσης απόλυσης κλπ με πρακτικά παραδείγματα στο excel)

• Η απασχόληση την έκτη ημέρα της εβδομάδος επί πενθημέρου

• To  πλαίσιο  που  διέπει  τη  χορήγηση  αδειών  στους  μισθωτούς  μετά  τις  αλλαγές  που 
προβλέπονται στο νέο εργασιακό νόμο. Η δυνατότητα κατάτμησης της άδειας

• Διευθυντικό δικαίωμα και χρόνος χορήγησης της άδειας

• Αποδοχές  και  επίδομα  αδείας  επί  ειδικών  περιπτώσεων.  Υπολογισμός  αποδοχών  αδείας, 
επιδομάτων  εορτών,  αποζημίωσης  απόλυσης,  επί  διαλείπουσας  και  εκ  περιτροπής 
απασχόλησης

• Ορθολογική διαχείριση της άδειας άνευ αποδοχών

• Η ειδική άδεια μητρότητας του Ν. 3655/2008, η άδεια θηλασμού και η ετήσια κανονική άδεια

• Μετατροπή πλήρους σε μερική απασχόληση

• Ορθολογιστική διαχείριση επί αδικαιολόγητης απουσίας μισθωτού

• Δανεισμός εργαζομένου

• Πότε υφίσταται το τεκμήριο της εξαρτημένης εργασίας επί σχέσης εργασίας που εμφανίζεται 
υπό μορφή ανεξάρτητων υπηρεσιών

• Το πλαίσιο που διέπει τη θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα

• Το πλαίσιο που διέπει την τηλεργασία

Σκοπός
Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν τη μισθοδοσία προσωπικού, τη διαχείριση 
και τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μετά τις αλλαγές που προέκυψαν με το 
νέο εργασιακό νόμο 3846/11.5.2010. Ειδικότερα θα αναπτυχθούν :
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• Οι νέες ρυθμίσεις για τη μερική απασχόληση,
• Η δυνατότητα μετατροπής της πλήρους σε μερική απασχόληση,
• Η δυνατότητα κατάτμησης της άδειας και τo πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση αδειών στους 
μισθωτούς μετά τις αλλαγές που προβλέπονται στο νέο εργασιακό νόμο,
• Οι τρόποι υπολογισμού των επιδομάτων εορτών, των αποδοχών αδείας του επιδόματος αδείας 
της αποζημίωσης απολύσεως κλπ, των απασχολουμένων με καθεστώς πλήρους και μερικής 
απασχόλησης,
• Ειδικά θέματα όπως η απασχόληση μισθωτού την έκτη ημέρα της εβδομάδας (το Σάββατο) 
κ.λπ.

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 και ώρες 17 00׃  έως 21 30׃  
στο κτίριο της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, στην οδό Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

Το κόστος Συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 130,00 € ανά πρόσωπο, είτε φυσικό είτε  
νομικό. Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

ΔΗΛΩΣΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ   ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Ο ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3846/11-05-2010»

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................................................………..

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ : .......................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ...................................………………..………………….. ΤΚ : ………..………

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ : ........................................................................ΦΑΞ:............................

E – MAIL : ……………………………………….

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ : 

1. ……………………………………………………………..……………………………

2. ……………………………………………………………..…………………………… 

Συμπληρώνετε  τα  στοιχεία  σας  και  αποστέλλετε  τη  δήλωση  συμμετοχής  στο  φαξ  210 
51.38.289 ή στο E-MAIL : lsaath  @  otenet  .  gr  .

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στην
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 151/470622-67 με ΙΒΑΝ GR  46 0110 1510 0000 1514 7062 267   ή 
EFG EUROBANK με IBAN GR 0502601800000940200024515 0026.0180.94.0200024515 
στην Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ και αποστολή του καταθετηρίου με fax.
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