
Εργατικά-Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία
 



Σύντομη Περιγραφή

Η ψηφιακή επανάσταση στη λογιστική σε συνδυασμό με τις
πολυσύνθετες λογιστικές ανάγκες αναφορικά με τον υπολογισμό της
μισθοδοσίας επιβάλλουν αναγκαστικά τη χρήση του Η/Υ στο σύνολο
σχεδόν των δραστηριοτήτων ενός σύγχρονου λογιστηρίου για τον
υπολογισμό της μισθοδοσίας. Η πολυπλοκότητα και οι συνεχείς
αλλαγές στα εργατικά καθιστούν υποχρεωτική τη συνεχή
επαγγελµατική κατάρτιση των Λογιστών-Φορολογικών. Γίνεται λοιπόν
σαφές ότι σύγχρονος λογιστής θα πρέπει να ενημερώνεται συνέχεια
για όλες τις αλλαγές της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
καθώς επίσης και των υπουργικών αποφάσεων. Η μηχανογράφηση της
μισθοδοσίας λειτούργει ως ένα βασικό και καθημερινά απαραίτητο
εργαλείο για τον ορθό υπολογισμό της μισθοδοσίας. Εξυπηρετεί στην
διεκπεραίωση των εργασιών που σχετίζονται με το κομμάτι της
μισθοδοσίας και αποτελεί πλέον θεµέλιο λίθο στη σωστή οργάνωση
της επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη, ταχεία και
ορθή λειτουργία της επιχείρησης είναι η επιλογή του κατάλληλου
λογιστικού πακέτου μηχανογραφημένης μισθοδοσίας.

Το λογιστικό πακέτο μισθοδοσίας στο οποίο θα πραγματοποιηθούν
πρακτικές εφαρμογές είναι αυτό την EPSILON NET το Extra
Μισθοδοσία. Πρόκειται για ένα λογιστικό πακέτο μισθοδοσίας όπου
καλύπτει αυτοματοποιημένα κάθε κατηγορία εργαζομένων χωρίς
καμία παραμετροποίηση: Έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι,
συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερική ή εκ περιτροπής
απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, ειδικές περιπτώσεις
ασφαλισμένων πχ σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητές ΟΑΕΔ κλπ, εργατοτεχνίτες
οικοδομικών επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικές
περιπτώσεις επαγγελματιών πχ ξεναγοί, φασόν, καλλιτέχνες, διάφοροι
τρίτοι κ.ά.

Σκοπός Προγράμματος

Το μηχανογραφημένο πρόγραμμα μισθοδοσίας αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση
της επαγγελματικής πορείας του σπουδαστή και της θέσης του στην αγορά
εργασίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των εργοδοτών στους οποίους
απευθύνεται για εργασία, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής
γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα εργασίας σε ποικίλες δομές του χώρου
των οικονομικών, καθώς κάνει πράξη θεωρητικά αποκτηθείσες γνώσεις.
Ουσιαστικά, το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση από τους σπουδαστές,
των βασικών εννοιών μισθοδοσίας και των αρχών εφαρμογής αυτής, ανάλογα
με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κάθε περίπτωση απασχόλησης.



Μαθησιακά Αποτελέσματα

Καταχωρήσει τα στοιχεία ενός εργαζόμενου.
Εντάξει τον εργαζόμενο στην ισχύουσα συλλογική σύμβαση ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την ειδικότητα του.
Εκτυπώσει όλα τα υποχρεωτικά έντυπα ΟΑΕΔ, Σ.ΕΠ.Ε.
Υπολογίσει την μηνιαία μισθοδοσία , δώρο Πάσχα , δώρο Χριστουγέννων , Επίδομα αδείας κλπ ειδικές περιόδους μισθοδοσίας.
Εκτυπώσει αποδείξεις πληρωμών μισθοδοσίας , μισθοδοτική κατάσταση , λογιστικό άρθρο και οποιαδήποτε πληροφοριακή ή στατιστική εκτύπωση αφορά τη
μισθοδοσία.
Ελέγξει και αποστείλει ΑΠΔ , μηνιαία βεβαίωση αποδοχών, προσωρινή δήλωση ΦΜΥ.
Εκτελέσει ολοκληρωμένες ροές μισθολογικών υπολογισμών πχ. Πρόσληψη , οικειοθελής αποχώρηση, απόλυση(καταγγελία σύμβασης χωρίς/με προειδοποίηση)
εργαζόμενου.

Βασικές έννοιες μισθοδοσίας
Αρχές εφαρμογής της μισθοδοσίας ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπετε η κάθε περίπτωση απασχόλησης

Σε επίπεδο γνώσεων: 
Η Extra Μισθοδοσία της EPSILON NET μπορεί να χρησιμοποιηθεί από λογιστές-φοροτεχνικούς, απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προσανατολισμό
στην Λογιστική και γενικότερα στην Οικονομία και Διοίκηση, φοιτητές και πτυχιούχους λογιστικής, οικονομικών και διοίκησης. Με την καλή γνώση του
προγράμματος θα αποκτήσετε ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην παραγωγικότητα σας αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσετε και την αυτοπεποίθηση σας. Θα αποκτήσετε
εξειδικευμένες γνώσεις στον χειρισμό ενός λογιστικού προγράμματος μισθοδοσίας που δουλεύει το 75% των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να :

Σε επίπεδο ικανοτήτων:
Θα είναι ένα πρώτο βήμα απόκτησης τεχνικής γνώσης που ως υποψήφιοι στην αγορά εργασίας θα σας κάνει πιο ελκυστικούς στους πιθανούς εργοδότες σε σχέση
με τον ανταγωνισμό. Αυτό θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την πιθανότητα της επαγγελματικής σας ανέλιξης.

Επιπλέον θα έχει κατανοήσει:



Διδακτικές Ενότητες

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

Ανάλυση και παρουσίαση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής

Σύμβασης εργασίας (ΕΓΣΕΕ).

Εκμάθηση σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας

Πυλώνες μισθοδοσίας

Υπηρεσίες σχετικές με την μισθοδοσία

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ

Ανακεφαλαίωση μισθοδοσίας Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου. 

Διάρκεια

200 ώρες 
3 μήνες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εργατικά-Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία" υλοποιείται στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU


