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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚ34 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναί 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Το μάθημα αποτελεί ένα από τα τρία βασικά μαθήματα στις έννοιες της Λογιστικής . Η ύλη 

του μαθήματος στοχεύει στην γνώση και κατανόηση από πλευράς των φοιτητών στις 

βασικές έννοιες της Κοστολόγησης , ώστε να είναι η δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή 

και χρήση της Διοικητικής Λογιστικής για τη λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων. 

Παράλληλα στόχο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη κριτικής σκέψης  και η ικανότητα 

ανάδειξης και μελέτης λογιστικών ζητημάτων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει: 

• Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών σχετικά με 

την διοικητική λογιστική. 
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• Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την 

αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών διοικητικής λογιστικής. 

• Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων 

διοικητικής λογιστικής. 

• Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη 

μελέτη θεματικών περιοχών διοικητικής λογιστικής 

• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών 

επιχειρημάτων σχετικά με τη διοικητική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του 

αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς.  

• Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά  θεμάτων κοστολόγησης  

• Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στην 

κοστολόγηση.  

• Ικανότητα ατομικής εργασίας και συμβολής στην ομαδική αποτελεσματικότητα με 

μόνο γενική επίβλεψη. 

• Επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων. 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

  

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει θέματα (θεωρητικά και πρακτικά) που 

ενισχύουν την κριτική σκέψη και η επιτυχής ανταπόκριση των φοιτητών επιβεβαιώνει το 

βαθμό επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος. 
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(3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Θεωρητικό πλαίσιο διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης 

2. Διακρίσεις Κόστους 

3. Φύλλου Μερισμού Εξόδων 

4. ΓΒΕ, Διακρίσεις ΓΒΕ, Επιμερισμός σε κύρια και βοηθητικά τμήματα 

5. Απογραφή και Αποτίμηση Αποθεμάτων.  

6.Υπολογισμός κόστους παραχθέντων, κόστους πωληθέντων, μικτού και καθαρού 

αποτελέσματος. 

7. Πλήρης και άμεση κοστολόγηση. 

8. Πρότυπη κοστολόγηση και αποκλίσεις. 

9. Προϋπολογισμοί 

10. Αναλυτική Λογιστική 

11. Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής 

12. Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής 

 

(4) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 

ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Σκοπός της Διοικητικής Λογιστικής και διαφορές με τα άλλα αντικείμενα της 

λογιστικής επιστήμης 

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Λογιστική Κόστους, Παρουσίαση θεμελειωδών εννοιών 

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Διακρίσεις Κόστους.  

ΔΙΑΛΕΞΗ 4 Επίλυση Ασκήσεων (θεωρητικά + πρακτικά παραδείγματα) 

ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Γ.Β.Ε (Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα) 

ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Πλήρης και άμεση Κοστολόγηση 

ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Ομάδα 9 –Αναλυτική Λογιστική 

ΔΙΑΛΕΞΗ 8 Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής  

ΔΙΑΛΕΞΗ 9 Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγω γής 

ΔΙΑΛΕΞΗ 10 Προϋπολογισμοί 

ΔΙΑΛΕΞΗ 11 Επίλυση Ασκήσεων 

ΔΙΑΛΕΞΗ 12 Επίλυση Ασκήσεων 

ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Επανάληψη Διδακτέας Υλής- Προετοιμασία για τις εξετάσεις. 
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(5)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου (ΩΡΕΣ) 

Διαλέξεις 30 

Ασκήσεις Πράξεις και 

Ασκήσεις Πεδίου 

70 

Αυτοτελής μελέτη 50 

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

1. Γραπτή Εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτήσεις θεωρίας και πολλαπλής επιλογής (30%) 
-Επίλυση Προβλημάτων (70%) 
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(6)ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :  
Μπάλλας, Α. και Χέβας, Δ., Βλησμάς Ο (2017) Λογιστική Κόστους, εκδόσεις Μπένου 
 
Βενιέρης, Γ. Κοέν, Σ. και Κωλέτση, Μ. (2005) Λογιστική κόστους, εκδόσεις Ιωαννίδου 
Βενιέρης, Γ. Κοέν, Σ. (2007) Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Ιωαννίδου 
Γκίνογλου, Δ. (2014) Κοστολόγηση και διοικητική λογιστική, εκδόσεις Γκίνογλου. 
Καζαντζής, Χ. και Σώρρος, Ι. (2006) Προβλήματα και εφαρμογές Λογισμού και διοίκησης 
κόστους, εκδόσεις business plus. 
Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2015) Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση, εκδόσεις ΑΟΙ 
Καραγιώργου. 
Νεγκάκης, Χ. και Κουσενίδης, Δ. (2014) Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Νεγκάκης. 
 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Επιστημονικά περιοδικά αναφορικά με την διοικητική λογιστική και την 
κοστολόγηση.  
 
 
 
 
 
 
 
 


