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ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
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Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θεοφάνης Καραγιώργος, 
Καθηγητής - Τμήμα  Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων Παν. Μακεδονίας
 



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

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ», διάρκειας 90 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου διά ζώσης. 

 

Διάρκεια:            90 ώρες

Κόστος:               500 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 (ειδικοτήτων πέραν του οικονομικού και διοικητικού τομέα)

· Πτυχιούχους
· Ελεύθερους Επαγγελματίες
· Στελέχη Επιχειρήσεων
. Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
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Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι μετά το πέρας του Προγράμματος θα είναι σε θέση

απασχοληθούν σε

· μηχανογραφημένα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία καθώς και

· σε οικονομικά τμήματα ιδιωτικών εμπορικών επιχειρήσεων και

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι να:

· εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις καθημερινές λειτουργίες του

μηχανογραφημένου λογιστηρίου με πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα.

· Καλύτερος τρόπος αξιοποίησής των υλικών και άυλων πόρων μιας

επιχείρησης ή οργανισμού

· Εκμάθηση των διοικητικών και κοστολογικών πρακτικών που

χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο

· Ανάπτυξη της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας μέσα από την βέλτιστη

διαχείρισης και υπολογισμού του κόστους

 

Κ .Ε .ΔΙ .ΒΙ .Μ .  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  |  ΣΕΛ .  3



Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

1. «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»/Καραγιώργος Αλκιβιάδης/ 10 ώρες

Διδακτικής Ενότητας.

2. «Λογιστική με χρήση Πληροφοριακού Συστήματος»/Καραγιώργος

Θεοφάνης/30 ώρες Διδακτικής Ενότητας.

3. «Απλογραφικά Συστήματα»/Διαβαστής Ιωάννης/ 10 ώρες Διδακτικής

Ενότητας

4. «Συγκεντρωτικές Καταστάσεις»/Πετρίδης Ανδρέας/ 5 ώρες Διδακτικής

Ενότητας

5. «Εμπορική Διαχείριση»/Πετρίδης Ανδρέας/10 ώρες Διδακτικής Ενότητας.

6. «Παρακολούθηση Παγίων»/Πετρίδης Ανδρέας/10 ώρες Διδακτικής

Ενότητας.

7. «Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων»/Καραγιώργος Θεοφάνης/5

ώρες Διδακτικής Ενότητας

8. «Μισθοδοσία»/Θεοφάνης Καραγιώργος/ 5 ώρες Διδακτικής Ενότητας.

9. «Ελεγκτικές Εργασίες»// 5 ώρες Διδακτικής Ενότητας.
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Δομή του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος
Θεματικές Ενότητες



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

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Δια Ζώσης πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τις 27/01 Δευτέρα και Τετάρτη
17:30 - 21: 45  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που
βρίσκεται στην οδό Εγνατία 156 στη Θεσσαλονίκη.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σημειώσεις σε έντυπη και/ή

ηλεκτρονική μορφή:

1) σημειώσεις των διδασκόντων για κάθε ενότητα,

2) βιβλιογραφία για κάθε ενότητα (άρθρα, βιβλία) στην οποία οι

συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση μέσω της βιβλιοθήκης του

πανεπιστημίου,

3) οπτικοακουστικό υλικό για κάθε ενότητα όπου αυτό βοηθά στην

περαιτέρω κατανόηση του υλικού της ενότητας.



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. Οι εισηγητές του προγράμματος είναι οι:
- Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Παν. Μακεδονίας
- Πετρίδης Ανδρέας, Εξωτερικός Συνεργάτης
- Καραγιώργος Αλκιβιάδης, 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 500€, με €300 προκαταβολή διδάκτρων με την
εγγραφή και μία δόση.
 

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


