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ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Σε νομικούς, δικηγόρους, στελέχη επιχειρήσεων που 
απασχολούνται με εργασιακά θέματα, μέλη διοίκησης 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, λογιστές ,φορο-
τεχνικούς. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρουσίαση των αλλαγών που επέφερε στο 
Ατομικό και Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο ο 
πρόσφατος νόμος  4808/2021 και η ανάδειξη των 
ζητημάτων εκείνων που θα απασχολήσουν στην 
πράξη τους εφαρμοστές του δικαίου.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Α. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο 

• Μέτρα και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη 
βία στην εργασία 

• Άδειες που σχετίζονται με την προστασία της 
οικογένειας 

• Χρόνος εργασίας (Διευθέτηση, υπερεργασία και 
υπερωρία, πρόσθετη απασχόληση, ψηφιακή κάρτα 
εργασίας) 

• Καταγγελία της σύμβασης εργασίας 

• Σύγχρονες μορφές εργασίας (τηλεργασία-
ψηφιακές πλατφόρμες) 

 
Β. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο 

• Θέματα συνδικαλιστικών οργανώσεων 
(ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε, Γενικές Συνελεύσεις, Προστασία 
συνδικαλιστικών στελεχών) 

• Απεργία 

• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

• Συμφιλίωση 

 
Γ. Επιθεώρηση Εργασίας 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Βιργινία Μαρμάρου 

   Είναι απόφοιτος της Νομική Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Εργατικού Δικαίου της ίδιας Σχολής με 
υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. 

    Από το 2007 έως το 2019 υπήρξε συνεργάτης της 
δικηγορικής εταιρείας «Κώστας Δ. Παπαδημητρίου 
και Συνεργάτες» με εξειδίκευση στο Εργατικό και 

Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο. Από το 2019 
απασχολείται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
της Τράπεζας της Ελλάδος.  

      Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή συλλογικών 
έργων Εργατικού Δικαίου και έχει δημοσιεύσεις σε 
νομικά περιοδικά. Είναι μέλος της Εταιρείας Δικαίου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.) και 
έχει παρακολουθήσει σεμινάρια της Ακαδημίας 
Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Ιδρύματος Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου και συνέδρια, ημερίδες και 
εκδηλώσεις της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4/05/2022 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70 € 
Για νομικά πρόσωπα: 95 €  
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική 
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ ) 
 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 
αντιτίμου: 28/05/2022 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 
Όσοι εγγραφούν έως 14/04/22, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 
Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό με την 
παρουσίαση υλικό. 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 

E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 
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