
Συμβόλαια Εργασίας
και Όροι Απασχόλησης

23 Φεβρουαρίου
8:30-16:30

Διαδικτυακό Σεμινάριο



Περιγραφή
Η ανάγκη που υπάρχει σήμερα στους οργανισμούς είναι η  συγγραφή ή η 
διαπραγμάτευση συμβολαίων εργασίας ή και συλλογικών συμβάσεων. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από σωστή ενημέρωση, μέσα από καλές πρακτικές, 
διασφαλίζοντας υγιείς  εργασιακές σχέσεις στο χώρο εργασίας.
Το σεμινάριο στοχεύει στην απόκτηση ικανότητας από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, 
ώστε να εφαρμόζουν σωστά   τους νόμους που διέπουν την εργασιακή σχέση μέσα από 
την συγγραφή ή διαπραγμάτευση σύμβασης εργασίας ή συλλογικής σύμβασης εργασίας 
στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή και εργάζονται. 
Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητας των 
συμμετεχόντων να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν τρέχοντα προβλήματα στον 
εργασιακό χώρο, με τα οποία καταπιάνεται το σεμινάριο αυτό. 
Το σεμινάριο έχει ως στόχο του την βήμα με βήμα ενημέρωση των εκπαιδευομένων 
στην ενσωμάτωση  των σχετικών νομοθεσιών σε συμβόλαιο εργασίας ή συλλογική 
σύμβαση.
Έχει σχεδιαστεί με βάση την ανταπόκριση σε σχετικό ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες 

των επιχειρήσεων. 



Περισσότερες Πληροφορίες
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί τον 
Μιχαλάκη Θεοδότου στην
Ελληνική Γλώσσα. 

• Αρχικό κόστος ανά συμμετοχή: €220 
συν ΦΠΑ

• Επιχορήγηση ΑνΑΔ: € 119
• Τελικό κόστος ανά συμμετοχή:

€ 101 συν €41.80 ΦΠΑ

Η συνολική διάρκεια κατάρτισης του 
προγράμματος είναι 7 ώρες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και 
Υποδιευθυντές επιχειρήσεων / 
οργανισμών, καθώς και σε λογιστές και 
σε υπεύθυνους Λειτουργούς για τα 
εργασιακά θέματα στις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί διαδικτυακά.



Στόχοι Σεμιναρίου

Σε επίπεδο γνώσεων
• Να κατονομάζουν τις πρόνοιες των Νόμων που εμπίπτουν 

στο φάσμα ενός συμβολαίου ή συλλογικής σύμβασης 
εργασίας

• Να διασφαλίζουν ομαλές εργατικές σχέσεις στην 
επιχείρηση τους μέσω σωστής εφαρμογής των προνοιών 
των σχετικών Νομοθεσιών και κανονισμών

• Να διατυπώνουν πώς οι πρόνοιες των κυριότερων 
Νομοθεσιών επηρεάζουν τον οργανισμό τους  

• Να απαριθμούν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τη Νομοθεσία

Οι συμμετέχοντες με το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
• Να επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο

εφαρμογής των άρθρων της Νομοθεσίας
• Να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας με την

άλλη πλευρά
• Να επεξηγούν σωστά στο προσωπικό της

επιχείρησης τις πρόνοιες των Νομοθεσιών
• Να αναθεωρούν ή και να επικαιροποιούν τα

συμβόλαια ή συλλογικές συμβάσης εργασίας

Σε επίπεδο στάσεων
• Να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τον εργοδότη για την 

έγκαιρη υιοθέτηση νόμιμων μέτρων που απορρέουν από την 
εργατική Νομοθεσία

• Να αντικρούουν με επιτυχία τα επιχειρήματα της άλλης 
πλευράς κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 

• Να συμμετέχουν στη δημιουργία κουλτούρας υγειών 
εργασιακών σχέσεων στην επιχείρηση



Ενότητες
Ø Ελάχιστες Βασικές πρόνοιες των 

Νομοθεσιών που διέπουν ένα συμβόλαιο 
ή σύμβαση εργασίας

Ø Υπόδειγμα συμβολαίου εργασίας / καλές 
πρακτικές 

Ø Εντοπισμός των αναγκών της επιχείρησης / 
οργανισμού

Ø Πρακτική εξάσκηση στην συγγραφή 
συμβολαίου ή σύμβασης εργασίας


