ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα
απαντηθούν ερωτήματα όπως:
• Ποιοι είναι οι παράγοντες που θα πρέπει να
συνυπολογίζονται στο κόστος παραγωγής
• Πως υπολογίζεται το πραγματικό κόστος της επιχείρησης
για την εργασία
• Πως υπολογίζεται μια προσφορά
• Πως υπολογίζεται το κόστος λειτουργίας των
μηχανημάτων της επιχείρησης
• Πως καθορίζεται το Άριστο Σημείο Λειτουργίας μιας
επιχείρησης
• Τι είναι το Νεκρό Σημείο και πως αυτό βοηθάει στη λήψη
αποφάσεων για τη λειτουργία της επιχείρησης
• Πως καθορίζεται ο συντελεστής για τον υπολογισμό των
λειτουργικών εξόδων
• Πως συνυπολογίζονται οι απώλειες των υλικών στο
κόστος
• Πως η βελτίωση της παραγωγικότητας συμβάλει στη
μείωση
του
κόστους
παραγωγής
και
στην
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
05 και 06 Απριλίου 2022
Ξενοδοχείο Hilton Nicosia (πρώην Hilton Park) – Λευκωσία

Θεματολόγιο Προγράμματος
• Η σημασία της κοστολόγησης για
την επιχείρηση
• Είδη και μέθοδοι κοστολόγησης,
υπολογισμοί
αποσβέσεων
μηχανημάτων
και
κτιρίων,
υπολογισμοί τόκων κεφαλαίων
• Κοστολόγηση
κύριων
&
βοηθητικών καινοτόμων υλικών
• Κοστολόγηση εργασίας
• Υπολογισμοί
Γενικών
Βιομηχανικών Εξόδων
• Χρηματοοικονομικοί
δείκτες
βιομηχανικών επιχειρήσεων
• Υπολογισμός του νεκρού σημείου
• Μείωση του κόστους σε σημεία
της παραγωγικής διαδικασίας και
λειτουργίας και ιδιαίτερα για τα νέα
/ καινοτόμα προϊόντα
• Αξιολόγηση επενδύσεων σε μικρές
παραγωγικές επιχειρήσεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σε διευθυντικά και επιστημονικά
στελέχη
επιχειρήσεων
που
ασχολούνται με τη διοίκηση, τη λήψη
αποφάσεων, την οικονομική διοίκηση
και τη λογιστική λειτουργία καθώς και
τη χάραξη της στρατηγικής, σε
παραγωγικές μονάδες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος
κ. Μάριος Τρίγκας

Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 16:45
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ιδρυματική
κατάρτιση
διάρκειας
14
ωρών
και
υποχρεωτική
ενδοεπιχειρισιακή κατάρτιση διάρκειας 4 ωρών.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) ΚΥΠΡΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ
Τμήμα Μελετών, Κατάρτισης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλ. 22 643 000 fax: 22 666 661 e-mail: mpirea@oeb.org.cy

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ
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05 ΚΑΙ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως πρόγραμμα ζωτικής
σημασίας, επιχορηγείται εξολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική
επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί κατάλληλα και αποσταλεί στην ΟΕΒ:
Ονοματεπώνυμο

Θέση Εργασίας

Αρ. Ταυτότητας

Αριθμός
Κιν. Τηλ.

1.
2.
3.

Στοιχεία Επιχείρησης
Αρ. Μητρ. Κοιν.
Ασφαλίσεων:

Επιχείρηση:

Αρμόδιο Άτομο
για επικοινωνία:

Email:
Ταχ. Κώδικας:

Ταχ. Διεύθυνση Οδός/Αρ):

Ταχ. Θυρίδα:
Τηλέφωνο:

……………………………………………………

Ταχ. Κώδικας:
Φαξ:

Επαρχία:
Αριθμός Εργοδοτουμένων:

Παρακαλούμε σημειώστε τα κίνητρα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα πιο πάνω στοιχεία συμμετεχόντων διατηρούνται στο αρχείο της ΟΕΒ, για 7 χρόνια. Με την παρούσα δήλωση
επιβεβαιώνουμε ότι ο/οι πιο πάνω συμμετέχοντας/ες είναι εργοδοτούμενος/οι στην επιχείρηση, έχουν ενημερωθεί
και συμφωνούν με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (ονοματεπώνυμο, θέση εργασίας,
ταυτότητα και Αρ. Κινητού) για τους σκοπούς της ΑνΑΔ.
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……………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου προσώπου
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