
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210511 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Τποχρεωτικό Κατεφκυνςθσ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Με τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία του μακιματοσ αυτοφ ο φοιτθτισ κα είναι ςε 
κζςθ: 

 
1. Γνώςη: να γνωρίςουν και να εξοικειωκοφν με τα εργαλεία που χρθςιμοποιεί θ 
Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι και τα χαρακτθριςτικά των διαφόρων κοςτολόγων 
ςυςτθμάτων. 
2. Κατανόηςη: να κατανοοφν τθν ζννοια και το ςκοπό τθσ λογιςτικισ μζςα ςτθν 
επιχείρθςθ.  
3. Εφαρμογή: να αντιλαμβάνονται και να εφαρμόηουν το ρόλο και τθ ςχζςθ 
Χρθματοοικονομικισ Λογιςτικισ και Διοικθτικισ Λογιςτικισ. Να 



αντιλαμβάνονται το ρόλο των διαφόρων μορφϊν κόςτουσ ςτθ λιψθ 
αποφάςεων.  
4. Ανάλυςη: να αναλφουν ςτοιχεία τθσ Χρθματοοικονομικισ Λογιςτικισ με 
ςκοπό τθν κοςτολόγθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν. Να αναλφουν και να 
ερμθνεφουν τισ αποκλίςεισ μεταξφ ιςτορικϊν και προκακοριςμζνων μεγεκϊν.  
5. φνθεςη: να καταρτίηουν εκκζςεισ εξωλογιςτικισ κοςτολόγθςθσ.  
6.Αξιολόγηςη: να ςχεδιάηουν και να καταρτίηουν Προχπολογιςμοφσ και 
καταςτάςεισ προτφπου κόςτουσ.  

Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Αυτόνομθ εργαςία  
 Ομαδικι εργαςία 
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτθ λογιςτικι (ζννοια, ςκοπόσ, αντικείμενο). Ζννοια και δομι 
περιουςίασ. Λογιςτικι εξίςωςθ. Μεταβολζσ περιουςίασ. 

2. Εργαλεία Λογιςτικισ: Απογραφι - Ιςολογιςμόσ (ζννοια, περιεχόμενο, ςκοπόσ). 
Λογαριαςμοί (ενεργθτικοφ, πακθτικοφ, αποτελεςματικοί).  

3.  Λογιςτικά πρότυπα: Ημερολόγιο, Καταχωριςεισ, Λογιςτικό Κφκλωμα  

4. Διάρκρωςθ και προςδιοριςμόσ αποτελεςμάτων τζλουσ χριςθσ.  
5. Ο ρόλοσ τθσ Διοικθτικθ́σ Λογιςτικθ́σςτθ διαδικαςία λθ́ψθσ αποφάςεων. Βαςικζσ 

ζννοιεσ και παραδοχζσ που διζπουν τα λογιςτικά ςυςτιματα ςε δουλευμζνθ βάςθ. 
(κόςτοσ – ζξοδο – δαπάνθ – ζκτακτθ ηθμιά – ζςοδο).  

6. Είδθ και ςυμπεριφορά του κόςτουσ ςε ςχζςθ με το επίπεδο δραςτθριότθτασ. 
υςχζτιςθ επιπζδου δραςτθριότθτασ – κόςτουσ και επιχειρθςιακοφ 
αποτελζςματοσ.  

7. Κζντρα κόςτουσ Κατανομθ́ εμμέςου κόςτουσ ςε κύρια και βοθκθτικά κέντρα 
κόςτουσ.  

8. υςτιματα και μζκοδοι κοςτολόγθςθσ.  
9. Κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων. Κοςτολόγθςθ με βάςθ τισ 

δραςτθριότθτεσ (ABC).  
10. Προχπολογιςμόσ (ζννοια, ςκοπόσ και κατάρτιςθ). Ελαςτικοί προχπολογιςμοί.  
11. Πρότυπο κόςτοσ, κακοριςμόσ προτφπων και διερεφνθςθ αποκλίςεων.  
12. Μορφζσ κόςτουσ για τθν υποςτιριξθ των αποφάςεων – Κοςτολόγθςθ και 

Σιμολόγθςθ - Κόςτοσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ – Παρεμβάςεισ για τθ μείωςθ του 
κόςτουσ.  

13. Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων  

 



4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ακαδθμαϊκισ πλατφόρμασ moodle για τθν 
επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ και τθν ανάρτθςθ 
υποςτθρικτικοφ υλικοφ. Χριςθ διαδικτφου για 
ανεφρεςθ πθγϊν 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 40 

Μελζτθ και ανάλυςθ τθσ 
βιβλιογραφίασ 

30 

εμινάρια 41 

ΤΝΟΛΟ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

υμπεραςματικι αξιολόγθςθ με ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ςφντομθσ απάντθςθσ: 
70% 
Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ με ενδιάμεςεσ 
επιμζρουσ  εργαςίεσ: 30% 
Η εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε 
φοιτθτι για διευκρίνιςθ των λακϊν του και 
εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του. 
 
 
 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
1. Βιβλίο [68373075]: Διοικθτικι Λογιςτικι, Needles Belverd, Powers Marian, Crosson Susan. ISBN: 
9789963274444. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. Ζκδοςθ: 1/2017 
2. Βιβλίο *102070208+: Horngren's Διοικθτικι Λογιςτικι, Miller-Nobles T.L., Mattison B.L., 
Matsumura Ella Mae. ISBN: 9789925588312. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. Ζκδοςθ: 1/2021 

 

 


