
 

 
Απευθύνεται : 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων ανθρωπίνων πόρων και λογιστηρίων, 
εργοδότες, επιχειρηματίες, προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων, ορκωτούς ελεγκτές, 
ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, φοιτητές Οικονομικών Τμημάτων, Τμημάτων 
Οικονομίας, Διοίκησης & Λογιστικής. Αφορά δε και τον κάθε ένα προσωπικά ως φυσικό 
πρόσωπο ακόμα και εάν δεν σκοπεύει να εργαστεί σε λογιστήριο, ως εργαζόμενο στον 
βαθμό κατά τον οποίο οφείλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. 
 
Εισηγητής : Οικονομίδης Κων/νος,  Διδάκτωρ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
&  Σύμβουλος για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα σε μεγάλες επιχειρήσεις 
 
Οι αλλαγές στον ασφαλιστικό τομέα τον τελευταίο καιρό είναι πολλές και σαρωτικές. Οι 
νόμοι και οι διατάξεις συνεχώς αλλάζουν, αναθεωρούνται, νέες μορφές απασχόλησης 
εμφανίζονται, παλαιές καταργούνται. Πλέον το λογιστικό γραφείο και οι εταιρείες 
ουσιαστικά χρειάζονται εργατολόγους στο λογιστήριο τους. Επιβεβλημένα λοιπόν 
οποιοσδήποτε ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με τα εργατικά και τα ασφαλιστικά θα 
πρέπει να παραμένει επίκαιρος και ενημερωμένος. 
Σκοπός 
Η παρουσίαση των κυριότερων θεμάτων του εργατικού δικαίου και της ασφαλιστικής 
νομοθεσίας. Το σεμινάριο προσφέρει μια εκτενή εκπαίδευση σε εργατικά, ασφαλιστικά 



θέματα όσο και την μισθοδοσία του προσωπικού, σύμφωνα με τις αλλαγές και τις νέες 
ρυθμίσεις στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. 
 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 
Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις παρακάτω 
γνώσεις/δεξιότητες: 

1. Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν την εργατική και την ασφαλιστική νομοθεσία 
2. Να ορίζουν επακριβώς την έννοια της υπαγωγής στην ασφάλιση και να διακρίνουν 

τις κατηγορίες των ατόμων τα οποία υπάγονται σε αυτήν 
3. Να απαριθμούν τις κατηγορίες υπαγομένων ατόμων στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ 
4. Να κάνουν ορθή χρήση των όρων υπαγωγής στην ασφάλιση 
5. Να ερμηνεύουν επακριβώς την ασφαλιστική ορολογία 
6. Να κατευθύνουν ορθά τους πελάτες τους σε θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας 
7. Να αποκτήσουν το αίσθημα της ασφαλιστικής συνείδησης 
8. Να προσαρμοστούν στο ραγδαίο μεταβαλλόμενο εργασιακό - ασφαλιστικό 

περιβάλλον 
9. Να εκτιμήσουν το μέγεθος του προβλήματος της κοινωνικής ασφάλισης και να 

αποκτήσουν αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης 
Περιεχόμενα Σεμιναρίου 

• Απόψεις επί του νέου ασφαλιστικοεργατικού νομοσχεδίου 
• Όλες οι τελευταίες εξελίξεις με τον νέο Νόμο: Αιτιώδης και αναιτιώδης καταγγελία-

Βάσιμος λόγος Καταγγελίας και Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός και Κοινωνικός 
Χάρτης, Αναστολή αποσβεστικών προθεσμιών Ν. 3198/55, Βιβλίο Αδειών 
(Κατάργηση του Βιβλίου και Ηλεκτρονική Αναγγελία), Ευθύνη εργαζομένου κατά 
την εκτέλεση της εργασίας, Πρόσβαση του εργαζομένου στο «ΕΡΓΑΝΗ», Μερική 
απασχόληση και τεκμήριο κ.ά. 

• Τα Νέα Κατώτατα Όρια Μισθού-Ημερομισθίου. Η Απόφαση, η Εγκύκλιος και τα 
θέματα που ανακύπτουν (Τριετίες, Επίδομα Γάμου κ.λπ.) 

• Έντυπα Ε4 και Ε8, τι συνιστά Υπερωρία-Υπερεργασία, πώς και τί δηλώνεται κάθε 
φορά 

• Προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας 
• Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων 
• Ασφάλιση μελών ΑΕ (ειδικότερα στις πολιτικές αποδοχών και αμοιβών μελών ΔΣ ΑΕ 

καθώς επίσης και στις συμβάσεις μεταξύ εταιρείας και μελών του ΔΣ ΑΕ), μελών και 
διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, τι ισχύει για τους εταίρους και διαχειριστές ΙΚΕ 

• Ασφάλιση με μπλοκάκι 
• Ασφάλιση παράλληλη και προαιρετική 
• Ιδιαιτερότητες ασφάλισης των ειδικών κατηγοριών αυτοπασχολουμένων 

(δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί) 
• Αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης – τίτλος κτήσης – λήψη υπηρεσιών ασφάλιση 

από 01.02.2019 συνέπειες 
• Απασχόληση και ασφάλιση συνταξιούχων 
• Διατακτικές σίτισης – ασφαλιστική αντιμετώπιση 
• Συνυπευθυνοτητα συστεγαζόμενων επιχειρήσεων 
• Εργόσημο νέες κατηγορίες απασχολούμενων 

Τι ζητείται σε έκτακτο έλεγχο από τα καθ’ ύλη αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, 
ΑΑΔΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
 

 


