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

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Κοστολόγηση και διοικητική

λογιστική», διάρκειας 45 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 

Διάρκεια:            45 ώρες

Κόστος:               300 Ευρώ

 

Υλοποίηση:      Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 

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

- Υπαλλήλους Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
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Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 

· Η κατανόηση των εννοιών του κόστους σε επιχειρηματικό επίπεδο

· 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
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1. «Εισαγωγή στη διοικητική Λογιστική και την κοστολογική οργάνωση»// 6 ώρες.

Εισαγωγή του σπουδαστή στις έννοιες και την χρησιμότητα της διοικητικής

λογιστικής και διευκρίνιση των διαφορών της με την γενική λογιστική. Με την

ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

a) Κατανοούν τη διαφορά Γενικής και Διοικητικής Λογιστικής.

b) Αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες του κόστους και της κοστολόγησης.

c) Κατατάσσουν το κόστος στις διάφορες κατηγορίες του, όπως σταθερό, 

 μεταβλητό, έμμεσο ή άμεσο.

d) Γνωρίζουν τα διάφορα συστήματα κοστολόγησης.

e) Κατανέμουν τα διάφορα στοιχεία του κόστους στα κέντρα δραστηριοτήτων της

επιχείρησης.

2. «Μερισμός κόστους»// 5 ώρες Διδακτικής Ενότητας. Ο τρόπος, οι διαδικασίες

και οι λόγοι καταμερισμού του κόστους μίας επιχείρησης ανάλογα με τα κριτήρια

και τις ανάγκες της. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι

σε θέση να:

a) Γνωρίζουν την διαφορά μεταξύ εσωλογιστικής και εξωλογιστικής

κοστολόγησης

b) Κατανοούν την σημαντικότητα των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων στον

μερισμό του κόστους

c) Εφαρμόζουν της τεχνικές της πραγματικής και κανονικής κοστολόγησης
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Δομή του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος
Θεματικές Ενότητες



3. «Πρότυπη κοστολόγηση»// 4 ώρες.

Κατανόηση της πρότυπης κοστολόγησης και της χρησιμότητάς της στον έλεγχο

απόδοσης μίας επιχείρησης

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

a) Γνωρίζουν τα στοιχεία των πρότυπων Α υλών, άμεσης εργασίας και Γ.Β.Ε.

b) Υπολογίζουν αποκλίσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

c) Αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου.

4. «Κοστολόγηση κατά παραγγελία και Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής»// 6

ώρες.

Εισαγωγή του χρήστη στα συστήματα κοστολόγησης ανάλογα με το είδος της

παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθεί μία επιχείρηση.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

a) Χρησιμοποιούν την εκάστοτε μέθοδο με βάση την παραγωγική λειτουργία της

εκάστοτε επιχείρησης.

b) Να κατανέμουν τα κόστη στα τμήματα της επιχείρησης.

 

5. «Κοστολόγηση ανά δραστηριότητες»// 4 ώρες Διδακτικής Ενότητας.

Η εισαγωγή του σπουδαστή στην ABC (Activity Based Cost) και η εξάσκηση με

εναλλακτικές μεθόδους κοστολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησης.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

a) Καταλογίζουν κόστη σε συγκεκριμένα τμήματα ή δραστηριότητες της

επιχείρησης.

b) Αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος.

c) Αναγνωρίζουν τα κρυφά εκείνα κόστη μιας επιχείρησης σε φαινομενικά

επιτυχημένες και κερδοφόρες δραστηριότητες ή προϊόντα.
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6. «Κοστολόγηση ειδικών συνθηκών Παραγωγής και »// 4 ώρες Διδακτικής Ενότητας. Η

χρήση της κοστολόγησης σε επιχειρήσεις των οποίων οι παράγοντες του κόστους

είναι λιγότερο ευκρινείς. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα

είναι σε θέση να:

a) Γνωρίζουν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τις υπηρεσίες.

b) Χρησιμοποιούν τις μεθόδους κατανομής των παραγόμενων μονάδων για

συνδεδεμένων προϊόντων (joint products).

c) Αξιοποιούν και να αναγνωρίζουν τα υποπροϊόντα που δημιουργούνται σε μία

παραγωγή.

d) Αποτιμούν τα ελαττωματικά προϊόντα και να υπολογίζουν την φύρα.

7. «Τιμές Κόστους και Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων»// 4 ώρες Διδακτικής

Ενότητας. Να διαχειριστούμε τις μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων και πώς

μπορούν να επιδράσουν στα αποτελέσματα της επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση της

ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

a) Υπολογίζουν την τιμή κτήσης των αποθεμάτων.

b) Γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν μεθόδους όπως η F.I.F.O., η L.I.F.O. και ο μέσος

σταθμικός μέσος

c) Χειρίζονται τις μεθόδους υπολογισμού των συμπαραγώγων προϊόντων.

8. «Άμεση και Πλήρη κοστολόγηση»// 4 ώρες Διδακτικής Ενότητας.

Εκμάθηση των δύο τρόπων ανάλυσης της κοστολόγησης μέσα από την μέθοδος

κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης και του μεταβλητού κόστους.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

a) Γνωρίζουν πότε λαμβάνονται υπόψη μεταβλητά έξοδα της παραγωγικής

διαδικασίας

b) Γνωρίζουν πότε λαμβάνονται υπόψη τα σταθερά έξοδα της παραγωγικής

διαδικασίας

c) Χρησιμοποιούν τις διαφορετικές μεθόδους ανάλογα με τα αποτελέσματα περιόδου.
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9. «Ανάλυση σχέσεων κόστους- όγκου- κέρδους»// 4 ώρες Διδακτικής Ενότητας.
Εκμάθηση των δύο τρόπων ανάλυσης της κοστολόγησης μέσα από την μέθοδος
κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης και του μεταβλητού κόστους.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
a) Υπολογίζουν το νεκρό σημείο της παραγωγής.
b) Υπολογίζουν το περιθώριο συνεισφοράς.
c) Υπολογίζουν τη λειτουργική μόχλευση.
 

10. «Προϋπολογισμοί»// 4 ώρες Διδακτικής Ενότητας.
Εκμάθηση του αναλυτικού σχεδίου για την απόκτηση και την χρησιμοποίηση
οικονομικών και άλλων πόρων μέσα σε μία χρονική περίοδο.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
a) Γνωρίζουν τα διαφορετικά είδη προϋπολογισμών.
b) Προϋπολογίζουν τα κόστη της επιχείρησης ανάλογα με την παραγωγή και το
ταμείο.
c) Να προϋπολογίζουν τα έσοδα και να ελέγχουν καλύτερα τις διαδικασίες της
επιχείρησης με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με εξετάσεις και ασκήσεις στο τέλος του προγράμματος. Μετά την
επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό,
διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Ενοτήτων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: Καραγιώργος Πετρίδης, 2017,

Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση Σώρρος, Καζαντζής

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 ο: 
- Καραγιώργος Αλκιβιάδης, Εξωτερικός Συνεργάτης - Ελεύθερος Επαγγελματίας
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Το πρόγραμμα θα διεξάγεται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Με
τον όρο Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διαδικασία διδασκαλίας όπου
δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των
εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ
εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό
αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων το
οποίο διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, άκρως αυτοεπεξηγηματικό,
κάνοντας τη χρήση της πλατφόρμας εύκολη και γρήγορα κατανοητή. Η πρόσβαση
όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή κάνοντας
χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε
σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες
τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους.
Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
υλικό των μαθημάτων (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό,
υλικό αυτοαξιολόγησης, εργασίες κλπ.) ενώ υπάρχει η δυνατότητα για την
απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων
συνεργατικότητας (χώρος ελεύθερης συζήτησης - forum, ανταλλαγή γραπτών
μηνυμάτων - chat).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ



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 300€, με εφάπαξ καταβολή 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


