ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων (Στελέχη Δ/νσης Προσωπικού, Λογιστηρίου, Υπευθύνους Μισθοδοσίας,
Οικονομικούς Δ/ντες), στους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και σε όσα στελέχη απασχολούνται με
εργασιακά & ασφαλιστικά θέματα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες όλες εκείνες τις αρχές που διέπουν την σωστή και ορθολογική
οργάνωση των αποθηκών στη σύγχρονη επιχείρηση. Παρουσιάζονται οι διεθνείς τάσεις στην λειτουργία της
αποθήκευσης καθώς και οι τεχνικές για την εφαρμογή και υλοποίηση των παραπάνω αρχών, ανάλογα με το
είδος και την αποστολή της αποθήκης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Βασικές έννοιες εργατικών ασφαλιστικών ζητημάτων - Προσλήψεις εργαζομένων - Καταγγελία συμβάσεως
εργασίας - μελέτη όρων, προϋποθέσεις, διαδικασία κλπ - Ατομική σύμβαση εργασίας (είδη & όροι σύναψης) Κανονική άδεια ανάπαυσης, επίδομα αδείας, θεμελίωση δικαιώματος - Χρονικά όρια εργασίας – Υπερωρίες,
αμοιβές, όροι πραγματοποιήσεως. Κωλύματα εργασίας (ασθένεια – ατυχήματα – χρόνος απουσίας – αμοιβή) Αναπαύσεις – Εορτές - Φορολογία μισθωτών – μελέτη θεμάτων Ευρωπαϊκής ένωσης και εργατικού δικαίου Αρμοδιότητες Δ/νσης προσωπικού - άσκηση διευθυντικού δικαιώματος - καταχρηστική άσκηση – συνέπειες –
βλαπτική μεταβολή όρων σύμβασης και τύχη σύμβασης - Αποδοχές και επιδόματα. Πρόσθετες παροχές –
οικειοθελείς παροχές - Απασχόληση αλλοδαπών και κοινοτικών υπηκόων. Όροι πρόσληψης - Προστατευόμενα
πρόσωπα - Ηλικία και είδη εργασιών - Βασικά ασφαλιστικά θέματα. Εισφορές – Απεικόνιση της ασφάλισης –
ΑΠΔ – Άμεσα έμμεσα ασφαλισμένοι – παλαιοί νέοι - Μητρότητα και προστασία. Διάφορες διευκολύνσεις Συλλογικές συμβάσεις εργασίας – διαιτητικές αποφάσεις – τρόποι κατάρτισης – συρροή - Επιδόματα εορτών Απεργίες και επίσχεση εργασίας - Διαθεσιμότητα προσωπικού - Εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας - Κατάρτιση Ομαδικές απολύσεις. Όροι - Εκτός έδρας – Αμοιβή - Αρχή ίσης μεταχείρισης.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι βιωματικής
εκπαίδευσης, τα πιο μοντέρνα διδακτικά εργαλεία, και μία τεράστια γκάμα από αυτοδιαγνωστικά τεστ
(selfdiagnostic tests) και επιχειρηματικά παιχνίδια (business simulation games) απόλυτα προσαρμοσμένα στις
δικές σας ανάγκες. Για την διεξαγωγή του προγράμματος χρησιμοποιείται ο πιο πλήρης και τεχνολογικά
σύγχρονος εξοπλισμός (Οθόνες Προβολής, projectors, notebooks, κ.α.).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
16 ώρες
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
Για κάθε θεματική ενότητα ξεχωριστά διανέμονται σημειώσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στον κάθε
καταρτιζόμενο πλήρες εκπαιδευτικό υλικό (folder εκπαίδευσης, σημειώσεις, άρθρα, case studies, διαφάνειες,
κ.α.).
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