
 

Τίτλος Μαθήματος ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κωδικός 
Μαθήματος 

COOK0201 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Θεωρητικό 

Επίπεδο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος, Α΄ ή Β΄ Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Χαρίλαος Κύπρου 

ECTS 3 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

2 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

 

Στόχος Μαθήματος Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές κοστολόγησης, δίνοντας ιδιαίτερη 
σημασία στη διαδικασία κοστολόγηση των εδεσμάτων σε ένα εστιατόριο. Οι 
σπουδαστές θα εξετάσουν τους βασικούς συντελεστές που επηρεάζουν τη 
σχέση κέρδους και ζημίας, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο 
αξιολογούνται οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση 
κέρδους και ζημίας ενός εστιατορίου. Τέλος, το μάθημα εστιάζει στη 
σημαντικότητα του ελέγχου του κόστους στη διασφάλιση και μεγιστοποίηση 
του κέρδους.         

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/στριες θα είναι σε θέση 
να: 

 Κοστολογούν συνταγές τροφίμων και ποτών, 
 Αναλύουν το κόστος μιας συνταγής βάσει του κέρδους, του ποσοστού 

κέρδους και κόστους, την τιμή πώλησης και τις πωλήσεις, 
 Διαχειρίζονται τις διάφορες πηγές πληροφοριών και τα αποτελέσματα 

της κατάστασης κέρδουςζημίας. 

Προαπαιτούμενα Δεν ισχύει  Συναπαιτούμενα Δεν ισχύει 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Εισαγωγή   

 Γενικές Αρχές Κοστολόγησης  
 Αναγκαιότητα για σωστή κοστολόγηση  
 Ορισμοί (Κόστος, Κέρδος, Ποσοστό Κόστους, Ποσοστό Κέρδους, 

Τιμή Πώλησης, Πωλήσεις). 
 
Συστήματα και Μονάδες Μέτρησης   

 Μετρικό Σύστημα  
 Αμερικάνικο Σύστημα  
 Μετατροπές. 

 
Κοστολόγηση Συνταγής  



 Καθορισμός Κόστους Υλικού  
 Καθορισμός Κόστους Συνταγής  
 Καθορισμός Κόστους Μερίδας   
 Ποσοστό Κόστους  
 Καθορισμός τιμής πώλησης βάσει του επιθυμητού ποσοστού 

κόστους. 
 
Ποσόστωση Συνταγής   

 Μέθοδος Ποσόστωσης Συνταγής. 
 
Μετατροπή Συνταγής   

 Μετατροπή συνταγής βάσει αλλαγής της συνολικής ποσότητας. 
 
Διασφάλιση Επικερδότητας 

 Υπολογισμός κόστους και επιλογή ελκυστικής και κερδοφόρας τιμής 
πώλησης. 

 

Κατάσταση ΚέρδουςΖημίας - P & L   

 Βασικές αρχές κατάστασης κέρδουςζημίας  
 Πηγές πληροφοριών κατάστασης κέρδουςζημίας  
 Χρησιμότητα. 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Το διδακτικό προσωπικό επιλέγει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 
μεθόδους διδασκαλίας για την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων του μαθήματος (χωρίς να περιορίζεται σε αυτές): διαλέξεις, 
επίδειξη, συζήτηση, σχέδια δράσης, μικρο-διδασκαλία, εξωσχολικές 
διδακτικές δραστηριότητες με τη μέθοδο του project, μέθοδο της 
ανεστραμμένης τάξης, περιπτωσιολογικές μελέτες, συνθετικές εργασίες, 
διερευνητική μέθοδο, εκπαιδευτικές επισκέψεις, παρουσιάσεις επισκεπτών, 
βιωματική μέθοδο στον χώρο εργασίας, εκμάθηση με πολυμέσα 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας/ψηφιακές ικανότητες – ψηφιακή 
εκμάθηση/διδασκαλία, συνεντεύξεις με ειδικούς κλπ. 

Βιβλιογραφία Έλεγχος και Κοστολόγηση: Για Τουριστικές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις. 
Γιώργος Κονόμος, Ιωάννης Πατεστής. - 1η έκδ. - Αθήνα : LeMonde/ 
LesLivresduTourisme/ ISBN 978-960-8382-37-4 

Έλεγχος και Κοστολόγηση. Ιωάννης Πατεστής, Γιώργος Κονόμος. Le 
Monde / Les Livres du Tourisme. ISBN: 9608382378 

Αξιολόγηση 
Συμμετοχή / Παρουσία: 10% 
Εργασίες / Projects (Ομάδα ή Ατομική): 0% - 50% 
Μεσοπρόθεσμη Εξέταση: 0% - 30% 
Τελική Εξέταση: 0% - 40% 
Τελική Διεπιστημονική Εργασία/Παρουσίαση (Ομαδική ή Ατομική): 0% - 
50% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


