
Τίτλος Μαθήματος Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική 

Κωδικός Μαθήματος AED125 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Πτυχίο (1ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ος Χρόνος / 3ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι και 6 
τηλεσυναντήσ
εις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα καλύπτει εισαγωγικά θέματα στον τομέα της διοικητικής 

λογιστικής και βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν όλες τις 

απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την διοικητική λογιστική και 

κοστολόγηση. Επιπρόσθετα, το μάθημα εξετάζει πώς οι 

πληροφορίες για τα διάφορα κόστη βοηθούν τη διοίκηση να 

σχεδιάσει, να ελέγξει και να πάρει αποφάσεις.    

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να 

είναι σε θέση να: 

 Εξηγούν το σκοπό της λογιστικής σε έναν οργανισμό και τις 
ποικίλες χρήσεις της τόσο για τους εσωτερικούς χρήστες όσο 
και για εξωτερικούς. 
Εξηγήσουν τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής κόστους, της 
διοικητικής λογιστικής και της χρηματοοικονομικής. 

 Επεξηγούν τις συνθήκες που επηρεάζουν τις εταιρείες καθώς 
και το ρόλο της λογιστικής διαχείρισης.  

 Εξηγούν και να ταξινομούν τα διάφορα στοιχεία του κόστους, 
με βάση τη λειτουργία και τη συμπεριφορά του. 

 Αναλύουν τις διαφορές μεταξύ μεταβλητού και συνολικού 
κόστους. 

 Εφαρμόσουν τις πληροφορίες αναφορικά με το μεταβλητό και 
συνολικό κόστος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 Δημιουργούν αναλύσεις και εκθέσεις χρησιμοποιώντας τα 
διάφορα ήδη κόστους. 
Λαμβάνουν αποφάσεις χρησιμοποιώντας αυτές τις εκθέσεις 
και αναλύσεις. 
Εξηγούν το γεγονός ότι  τα επιχειρηματικά σχέδια  αλλάζουν 
μεταβάλλονται και αναπτύσσονται και να δρουν αναλόγως. 
 



Προαπαιτούμενα AED110 Συν-απαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

1. Διοικητική Λογιστική  

 Αναγνώριση και εξήγηση των γνωρισμάτων της αξιόπιστης 

πληροφόρησης.  

 Περιγραφή των διοικητικών διαδικασιών για σχεδιασμό, 

λήψης αποφάσεων  και ελέγχου.  

 Στρατηγικός, τακτικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός. 

 Διαφορές μεταξύ των κέντρων κόστους, των κέντρων 

κέρδους, επενδυτικών κέντρων και κέντρων εσόδων. 

 Περιγραφή των διαφόρων αναγκών της διοίκησης για 

πληροφόρηση. 

2. Σύγκριση Διοικητικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής 

 Περιγραφή του σκοπού και ρόλου της Διοικητικής 

Λογιστικής  στο σύστημα διαχειρίσεις πληροφοριών ενός 

οργανισμού. 

 Σύγκριση και αντιπαραβολή χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής με τη Διοικητική Λογιστική. 

3. Ήδη κόστους 

 Διάφορα ήδη κόστους.  

 Περιγραφή τους κόστους παραγωγής, κόστος υλικών, 

εργατικά και άλλα κόστη.  

 Περιγραφή των διάφορων παραγόντων του κόστους, 

διοικητικών  εξόδων, εξόδων διανομής και κόστους 

χρηματοδότησης. 

4. Άμεσες και Έμμεσες Δαπάνες 

 Προσδιορισμός άμεσων και έμμεσων δαπανών. 

 Διαφορές μεταξύ άμεσων και έμμεσων δαπανών.  

5. Συμπεριφορά κόστους  - Σταθερά και μεταβαλλόμενα έξοδα 

6. Λογιστική για τα Υλικά 

7. Λογιστική για τα εργατικά 

8. Λογιστική για τα άλλα έξοδα 

9. Απορροφητική Κοστολόγηση και Οριακή Κοστολόγηση 

10. Πρόσφατες εξελίξεις  και σύγχρονα ζητήματα που αφορούν το 
θεματικό των σειρών των μαθημάτων. 



Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

 Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Απόστολος Α. Μπάλλας, Δημοσθένης Λ. Χέβας, Ορέστης Γ. 
Βλησμάς, Λογιστική Κόστους, Τελευταία Έκδοση. 

Jan Williams, Susan Haka, Mark S Bettner, Joseph V Carcello: 

FINANCIAL AND MANAGERIAL ACCOUNTING: The Basis for 

Business Decisions, Latest Edition, McGraw Hill. 

BPP Notes for F2 -ACCA 

Drury, C.: COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING, Thomson. 

Latest Edition 

Lucey, T.: COSTING, Thomson. Latest Edition 

ACCA - http://www.accaglobal.com/students   

BPP - http://www.bpp.com/acca/papers/f2/  

Kaplan 

http://financial.kaplan.co.uk/TrainingandQuals/Accountancy/ACCA/
Pages/default.aspx  

Αξιολόγηση 
 

Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 
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