Λογιστής Φοροτεχνικός A’ Τάξης

Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σε θέματα μισθοδοσίας και εργατικών για αρχαρίους
Η εν λόγω ενότητα μαθημάτων περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες εργατικών και υπολογισμού
μισθοδοσίας, προκειμένου ένας βοηθός λογιστή να καταρτιστεί σε σημαντικό βαθμό στην ισχύουσα
εργατική νομοθεσία, με χρήση πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών.
ΕΝΟΤΗΤΑ

1Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
• Έννοια εξαρτημένης εργασίας: διάκριση υπαλλήλου και εργάτη, δικαιώματα
και υποχρεώσεις εργαζόμενου και εργοδότη
• Έννοιες πρόσληψης, οικειοθελής αποχώρησης και απόλυσης
• Ωράρια εργασίας: κατάσταση προσωπικού, διαδικασίες τροποποίησης
ωραρίων, διαλείμματα

2 ώρες



Συζήτηση πραγματικών υποθέσεων παραβάσεων των διατάξεων, διαφωνιών
εργοδότη - εργαζόμενου και αντιμετώπιση εκτός δικαστηρίου

2ο

3ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Έννοια και περιεχόμενο σύμβασης
• Είδη συμβάσεων: Κλαδικές και Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(ΕΓΣΣΕ)
• Αμοιβές υπαλλήλου και εργάτη σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ
• Πλήρη, μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
• Συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου

2 ώρες

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
• Υπολογισμός προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
• Βασικός μισθός, δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, πρόσθετες αμοιβές
• Υπολογισμός ημερών και επιδόματος αδείας, χρόνος καταβολής
• Τεκμαρτά ημερομίσθια και ασφάλιση: ειδικές περιπτώσεις
• Άδεια άνευ αποδοχών: περιπτώσεις και διαδικασία γνωστοποίησης στους
αρμόδιους φορείς
• Υπερεργασία και υπερωρία
• Αποζημίωση απόλυσης: υπολογισμός και ισχύουσες διατάξεις

6 ώρες

 Πρακτική εφαρμογή μισθοδοσίας εργατών και υπαλλήλων
4ο

5ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΔ
• Κωδικός ειδικότητας και πακέτο κάλυψης
• Ειδικές περιπτώσεις ασφαλισμένου
• Κύρια και επικουρικά ταμεία
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ & ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΝΗ
• Έντυπα Ε3-Ε4-Ε5-Ε6-Ε7-Ε8-Ε9: συμπλήρωση και υποβολή
• Συμπλήρωση και υποβολή βιβλίου αδειών – έντυπο Ε11

1 ώρα

2 ώρες

 Πρακτική συμπλήρωση των εντύπων με πραγματικά παραδείγματα.
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6ο
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
• Ασθένεια, λοχεία και προστασία μητρότητας, πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ
- ΙΕΚ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

1 ώρα
14 ώρες

Πληροφορίες:



Το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να διδαχθεί την εν λόγω ενότητα
από μηδενική βάση γνώσεων και ανεξαρτήτως λογιστικής κατάρτισης.



Η παραπάνω ύλη διδάσκεται σε συναντήσεις των 2 ωρών σε μορφή ιδιαίτερου μαθήματος.
Προτείνεται μια συνάντηση κάθε εβδομάδα για πιο αποδοτική κάλυψη της ύλης.



Παρέχεται έντυπο υλικό πλήρως ενημερωμένο με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ
χρησιμοποιούνται πραγματικά έντυπα του ΟΑΕΔ, ΙΚΑ και ΣΕΠΕ για περισσότερη εξοικείωση.



Στη διδακτέα ύλη παραδίδονται επιπλέον εφαρμογές πραγματικών παραδειγμάτων για
περαιτέρω εξοικείωση και εξάσκηση σε προσωπικό χρόνο.



Η προτεινόμενη ύλη προσαρμόζεται: υπάρχει δυνατότητα για παράταση επιπλέον
μαθημάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους, ή περαιτέρω τροποποίηση της ύλης,
με εμπλουτισμό άλλων εργατικών θεμάτων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του
περιγράμματος ύλης, εφόσον υπάρχουν ενότητες που είναι ήδη γνωστές.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαι στη διάθεσή σας!
Σωτηρία Ελευθερίου

Υμηττού 75, 11633 Παγκράτι Αθήνα – Τ: 211.0149320, F: 211.0122995

www.sotele.gr

