
Γιατί είναι σημαντική η υποστήριξη σε
εργατικά θέματα και θέματα κοινωνικής
ασφάλισης; 

Σύνθετες και συχνά μεταβαλλόμενες εργασιακές
σχέσεις: η παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει κάνει την
μετακίνηση των εργαζομένων επιχειρηματική
πραγματικότητα που οδηγεί σε αυξημένες υποχρεώσεις
των εργοδοτών και σε σημαντικούς κινδύνους. Επίσης, 
οι συνθήκες αγοράς συχνά καθιστούν αναγκαία την
μεταβολή των εργασιακών σχέσεων. Η έγκαιρη και
αποτελεσματική αντιμετώπιση των νομικών παραμέτρων
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν την ορθή
διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων καθώς επίσης και
την εκπλήρωση των εργοδοτικών τους υποχρεώσεων.

Συχνές αλλαγές στην νομοθεσία: η ελληνική νομοθεσία
μεταβάλλεται συχνά, καθιστώντας απαραίτητους τους
εξειδικευμένους συμβούλους και γνώστες των συνεχών
νομοθετικών εξελίξεων.

Αποφυγή προστίμων και άλλων συνεπειών: 
η παραβίαση των εργοδοτικών υποχρεώσεων έχει
σημαντικές συνέπειες. 

Πως μπορεί η CPA Law να βοηθήσει 
στα εργατικά και κοινωνικοασφαλιστικά
θέματα 
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες
μας, κυρίως σε πελάτες που λειτουργούν εκτός Ελλάδας,
όπου το νομοθετικό καθεστώς διαφέρει σημαντικά. 
Η συνεργασία μας με τους επαγγελματίες της KPMG 

στο εξωτερικό εγγυάται την ορθή διαμόρφωση των
εργασιακών σχέσεων από όλες τις πλευρές, η οποία είναι
ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων του
εργοδότη.

Oι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν
ενδεικτικά:
— Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εργατικού

δικαίου, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας
προσωπικών δεδομένων (πρόσληψη και καταγγελία,
πρόσθετες παροχές, θέματα υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία κλπ.) και σύνταξη όλων των σχετικών
εγγράφων

— Eργασιακές Αναδιαρθρώσεις 

— Εργατικοί Νομικοί Έλεγχοι 

— Σύνταξη Πολιτικών και άλλων εσωτερικών εγγράφων
(Κανονισμοί Εργασίας κλπ.) 

— Εκπροσώπηση του πελάτη ενώπιον διοικητικών αρχών,
δικαστηρίων και σε διαπραγματεύσεις με υπαλλήλους
και σωματεία.  

Οι εξειδικευμένοι σε θέματα εργατικού δικαίου δικηγόροι
της CPA Law, μέλη του Νομικού και Φορολογικού
Δικτύου της KPMG στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
συνεργάζονται στενά με τους εξειδικευμένους φορολογι -
κούς συμβούλους, καθώς και τους συμβούλους
ανθρώπινου δυναμικού της KPMG ώστε να διαμορφώσουν
στρατηγικές προσαρμο σμένες στις ανάγκες των πελατών
μας για όλα τα θέματα εργατικού, φορολογικού και
κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.  

Η συμμόρφωση με τις εργατικές και κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις είναι πολύ
σημαντική για τους εργοδότες και συμβάλλει ουσιαστικά στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας,
στην επίτευξη των στόχων της και στη σταθερότητα του επαγγελματικού περιβάλλοντος.
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Why is employment and social security
support important? 

Existence of complicated and frequently changing
employment structures: market globalization has
turned the movement of employees into a business
reality entailing increased employer’s obligations and
significant risks. Further, market conditions frequently
require the change of employment structures. Dealing
timely and effectively with the legal implications
involved allows businesses to ensure proper structuring
of employment relations as well as fulfillment of the
employer’s obligations.

Frequently changing legislation: Greek legislation 
is subject to frequent changes requiring specialized
advisors on top of legislative developments.  

Avoidance of penalties and other implications:
infringement of the employer’s obligations gives rise 
to significant implications. 

How CPA Law can assist with
employment and social security
A holistic approach to our service offering takes into
special consideration clients that operate across borders
where laws vary significantly. Our co-operation with

KPMG’s professionals globally, guarantees proper
structuring of employment relations from all aspects
involved recognizing that this is of major importance for
the achievement of the employer’s targets.

Our services indicatively include:

— Advisory services on employment, social security
and GDPR related issues (hiring and termination,
fringe benefits, health and safety at work issues
etc.) and drafting of all relevant documentation

― Employment Restructurings

― Employment Due Diligence 

― Drafting of Employment Policies and other internal
documents (Work Regulations etc.)

― Client representation before administrative
authorities, courts, and in negotiations with
employees and unions.

CPA Law’s employment lawyers, being members of
KPMG Legal and Tax Network in Greece and globally,
co-operate closely with specialized tax and people
services professionals to develop tailor-made strategies
on all aspects of employment, tax and social security
law.

Compliance with employment and social security obligations is a major issue 
for employers, significantly contributing to the smooth operation of the company, 
achievement of its targets and the stability of the professional environment.
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