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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΤΗΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», διάρκειας 20 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου διά ζώσης. 

 

Διάρκεια:            20 ώρες

Κόστος:               210 Ευρώ

 

Υλοποίηση:      Διά ζώσης 

Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θεοφάνης Καραγιώργος, Καθηγητής - Τμήμα 

 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, στελέχη λογιστηρίων, λογιστές,

οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

λογιστές, στελέχη τμημάτων HR και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να

αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα μισθοδοσίας και ασφάλισης εργαζομένων.
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Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους

συμμετέχοντες στα βασικά θέματα μισθοδοσίας και ασφάλισης των

εργαζομένων βοηθώντας τους να τα εφαρμόσουν στην πράξη με την

βοήθεια μηχανογραφικής εφαρμογής.

Με το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να

υπολογίζουν μισθοδοσία εργαζομένων και να αντιμετωπίζουν τις βασικές

υποχρεώσεις των τμημάτων μισθοδοσίας σε σχέση με την ενημέρωση

του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, την υποβολή δηλώσεων για την

απασχόληση στο ΙΚΑ και την υποβολή δηλώσεων σχετικές με την

παρακράτηση φόρων στους εργαζομένους στο σύστημα taxis net.
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Δομή του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος
Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες είναι:

1. «Θέματα Νομοθεσίας» / ώρες πέντε (5).

2. «Πρακτική Εφαρμογή Πρόσληψης Εργαζομένων» / ώρες πέντε (5).

3. «Πρακτική Εφαρμογή Υπολογισμού Μισθοδοσίας» / ώρες πέντε (5).

4. Διδακτική Ενότητα 2: «Πρακτική Εφαρμογή Υπολογισμού πρόσθετης

απασχόλησης – ειδικά θέματα» / ώρες πέντε (5).



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με εξετάσεις και εργασία στο τέλος του προγράμματος. Μετά την
επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό,
διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Δια Ζώσης πρόγραμμα θα διεξαχθεί Δευτέρες ή/ και Τετάρτες 17:30 -

21: 45  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που
βρίσκεται στην οδό Εγνατία 156 στη Θεσσαλονίκη.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ
Η εκπαίδευση γίνεται με την τεχνική της παρουσίασης των σχετικών

κειμένων, με την επεξήγηση παραδειγμάτων σε πίνακα και μη την χρήση

κατάλληλου λογισμικού (software) για την πρακτική εφαρμογή των

μαθημάτων. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που απαιτείτε για την εκπαιδευτική

διαδικασία αφορά :

α) τη διάθεση εργαστηρίου (αίθουσας) με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για

όλους τους εκπαιδευόμενους,

β) πίνακας μαρκαδόρου με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης σημειώσεων

(white board),

γ) σύστημα προβολής διαφανειών (projector) μέσω Η/ Υ και 

δ) σημειώσεις για τους καταρτιζόμενους.



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι εισηγητές των Προγραμμάτων είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί
συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική
γνώση. Ο εισηγητής του προγράμματος είναι:
- Πετρίδης Ανδρέας, Εξωτερικός Συνεργάτης
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 

3)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
4)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
6)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των
επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,
ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει
στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα
και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο
αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την
έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε
περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη
επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της
χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να
απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική
διαφορά.
 Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα
ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών
προσφορών επί των αρχικών τιμών των
διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος
Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν
τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.



Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 210€, με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων με την
εγγραφή.
 

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών
βημάτων.
 

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας 

(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ
 

 ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.
 

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για
τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.       Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν
στην εκπτωτική πολιτική.
 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:
 

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr ή
·         Με ΦΑΞ στο 2310 891 648 

 

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την αίτηση)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ


