ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Επίκαιρα Ζητήματα Εργατικού Δικαίου»

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Δικαστές,
Δικηγόρους, ασκούμενους Δικηγόρους, σπουδαστές
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
υποψήφιους για την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών, σε στελέχη τμημάτων επιχειρήσεων
ανθρωπίνων πόρων και λογιστηρίων, λογιστές,
επιχειρηματίες , προς τους έχοντες ως επιστημονικό
αντικείμενο το Εργατικό Δίκαιο, φοιτητές Νομικών
Σχολών, προς κάθε Νομικό αλλά και κάθε πολίτη και
άνθρωπο που ενδιαφέρεται για τα επίκαιρα ζητήματα
του Εργατικού Δικαίου και τα ανακύπτοντα ζητήματα
από τις νέες νομοθετικές εξελίξεις.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ουσιαστική, ενδελεχής,
εμπεριστατωμένη και λειτουργική για την έμπρακτη
εφαρμογή της Επιστημονικής και Πρακτικής γνώση,
με
ιδιαίτερη
εστίαση
στην
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
πραγματικότητα του αντικειμένου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το σεμινάριο θα αποτελείται από δύο ενότητες. Η μία
ενότητα θα αφορά την αιτία στην καταγγελία της
σύμβασης εργασίας (νομοθετικές και νομολογιακές
εξελίξεις). Ειδικότερα, θα αναλυθεί, υπό θεωρητική και
νομολογιακή σκοπιά, η γενική αρχή του αναιτιώδους
της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και η ρύθμιση
του ελληνικού δικαίου. Ρυθμίσεις διεθνών κειμένων
για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το άρθρο
24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη, η δεσμευτικότητα του στην ελληνική έννομη
τάξη, το οριζόντιο αποτέλεσμα των δικαιωμάτων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ε.Κ.Χ), το
περιεχόμενο της προστασίας του άρθρου 14 του Αναθ.
ΕΚΧ και η επίδραση του άρθρου 24 Αναθ. Ε.Κ.Χ στο
ελληνικό δίκαιο. Η πρόσληψη του άρθρου 24 του
Αναθ. ΕΚΧ από τη νομολογία το διάστημα από 2016 –
2019. Το άρθρο 48 του Ν. 4611/2019, η νομοθετική
καθιέρωση της αιτίας. Το άρθρο 117 παρ. 2α του Ν.
4623/2019.

Η δεύτερη ενότητα θα αφορά τα ανακύπτοντα
ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση αναγγελίας
οικειοθελούς αποχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 38
του Ν. 4488/2017. Πότε η αδικαιολόγητη αποχή από
την εργασία θεωρείται οικειοθελής αποχώρηση υπό τα
νέα δεδομένα του άρθρου 38 του Ν. 4488/2017.
Συνέπειες καθυστέρησης καταβολής αποδοχών και
θεώρησης αυτής ως μονομερής βλαπτική μεταβολή,
σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4387/2017. Η έννοια
της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής και η
διαμορφωθείσα
νομολογία
των
ελληνικών
δικαστηρίων μέχρι και τη δημοσίευση του άρθρου 56
του Ν. 4387/2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Παντελής Δαβερώνας, Γεωργία Τέλλου
Ο Παντελής Δαβερώνας είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω
Πάγω με έδρα την Αθήνα. Είναι απόφοιτος της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με
μεταπτυχιακές σπουδές στο Εργατικό Δίκαιο και
υποψήφιος Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία (Το δικαίωμα της
απεργίας σε κρίσιμη καμπή, 2009 εκδ. Αντ. Ν.
Σάκκουλα), έχει συμβολές σε τρία συλλογικά έργα
(Ενστάσεις Εργατικού δικαίου, 2010, εκδ. Νομική
Βιβλιοθήκη, Εργατικό Δικονομικό δίκαιο, 2012, εκδ.
Νομική Βιβλιοθήκη, Εργατικές διαφορές, Δικονομικά
Ζητήματα, 2019, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη), έξι μελέτες
σε νομικά περιοδικά (Νομικό Βήμα και Επιθεώρηση
Εργατικού Δικαίου), σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις,
ενώ υπήρξε εισηγητής σε δύο επιστημονικά συνέδρια.
Η Γεωργία Τέλλου είναι Δικηγόρος, απόφοιτος της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Β’
Ιδιωτικού Δικαίου, Εργατικό Δίκαιο, με «άριστα».
Έχει συμβολές σε τρία συλλογικά έργα (Ενστάσεις
Εργατικού δικαίου, 2010, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη,
Εργατικό Δικονομικό δίκαιο, 2012, εκδ. Νομική
Βιβλιοθήκη, Εργατικές διαφορές.
Δικονομικά
Ζητήματα, 2019, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη).

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ημερομηνία διεξαγωγής: 22/01/2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)
Αξία συμμετοχής:
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90 €
Για νομικά πρόσωπα: 120 €
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του
Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα:
https://www.cecl2.gr/index.php/el/education)

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής
αντιτίμου: 16/01/2019

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής
Όσοι εγγραφούν έως 06/01/19, θα λάβουν
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν σημειώσεις του
σεμιναρίου, αποφάσεις δικαστηρίων (νομολογία) και
κείμενα νομοθεσίας.

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522
E-mail: seminars@cecl.gr Website: www.cecl.gr

