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ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο 

 

1. Γενικά για την επιχείρηση 

Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με 

την οικογένεια. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων διαθέτει το ένα τρίτο περίπου από 

το χρόνο του στις επιχειρήσεις. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καταναλώνονται 

προέρχονται από αυτές. Επίσης η απασχόληση και το εισόδημα των περισσότερων 

ανθρώπων καθώς και η εξέλιξη της οικονομίας κάθε χώρας εξαρτάται από τις 

επιχειρήσεις.  

Η επιχείρηση αποτελεί ασφαλώς μια κοινωνική οργάνωση, ξεχωρίζει όμως από 

αυτή, γιατί συνδέεται με την έννοια του "επιχειρείν" ή της επιχειρηματικότητας. 

Πρακτικά, η έννοια αυτή:  

 Πρώτο, σημαίνει το συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη 

δημιουργία υλικών αγαθών ή υπηρεσιών. 

 Δεύτερο, εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών. 

 Τρίτο, εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου, που σημαίνει ότι κάθε 

επιχειρούμενος συνδυασμός συντελεστών παραγωγής μπορεί να αποτύχει στο 

σκοπό του.  

Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι 

συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση, 

τεχνολογία κτλ.), προκειμένου να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, με σκοπό τη διάθεση 

τους μέσω του μηχανισμού της αγοράς στους καταναλωτές. Αποτελεί, δηλαδή, την 

οργάνωση που παράγει πλούτο, με την έννοια των αγαθών με τα οποία ικανοποιούνται 

ανθρώπινες ανάγκες. Ταυτόχρονα όμως συμμετέχει σε κάθε οικονομική 

δραστηριότητα, αφού, προκειμένου για παράδειγμα να παράγει, παίζει τους ρόλους του 

επενδυτή, του καταναλωτή, του αποταμιευτή, του δανειζόμενου, κτλ. 

Από την προηγούμενη περιγραφή είναι σαφές ότι η επιχείρηση αποτελεί μια κατ' 

εξοχήν παραγωγική μονάδα. Είναι, όμως όλες οι παραγωγικές μονάδες, επιχειρήσεις; 

Το δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα, το δημόσιο λύκειο αποτελούν αναμφισβήτητα 

παραγωγικές μονάδες, είναι όμως επιχειρήσεις; Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι. Σε τι 

λοιπόν διαφέρουν από το ιδιωτικό νοσοκομείο ή σχολείο, τα οποία είναι επιχειρήσεις; 

Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες 

παραγωγικές μονάδες: 
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 Πρώτο, η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία τα διαθέτει έναντι 

μιας αξίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της αγοράς. Έτσι, η ύπαρξη της 

εξαρτάται από την ικανότητα να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού 

αυτού. Οι παραγωγικές μονάδες που δεν είναι επιχειρήσεις δε διαθέτουν τα 

προϊόντα με αυτόν τον τρόπο (έναντι μιας αξίας ανταλλαγής μέσω του 

μηχανισμού της αγοράς) και η επιβίωση τους δεν εξαρτάται από αυτό. 

 Δεύτερο, απ' όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι η επιχείρηση συνδέεται με την 

ανάληψη κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία μιας επιχείρησης ή μια 

επιχειρηματική δραστηριότητα συνδέεται με πιθανότητα κέρδους ή ζημίας. 

Ερωτήσεις: 

 

1. Τι είναι η επιχείρηση;  

2. Τι διακρίνει μια οικονομική μονάδα που είναι επιχείρηση από μια άλλη οικονομική 

μονάδα που δεν είναι επιχείρηση;  

3. Το Υπουργείο είναι οικονομική μονάδα, ναι ή όχι και γιατί;  

4. Η έννοια της επιχειρηματικότητας:  

α) Σημαίνει το συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη δημιουργία 

αγαθών υλικών ή πλούτου.  

β) Εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών.  

γ) Εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου που συνεπάγεται κάθε επιχειρούμενος 

συνδυασμός συντελεστών παραγωγής.  

δ) Όλα τα παραπάνω.  

5. Η επιχείρηση:  

α) Προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και απασχόληση.  

β) Αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις.  

γ) Εμπεριέχει σχέσεις εξουσίας.  

δ) Λειτουργεί σ' ένα πλαίσιο τυπικών και άτυπων κανονισμών και αναπτύσσει όλες 

τις παραπάνω δραστηριότητες.  
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2. Γενικά για τη βιομηχανική επιχείρηση 

 Κάθε βιομηχανική επιχείρηση είναι οργάνωση κεφαλαίου και εργασίας, η 

οποία κατεργαζόμενη πρώτες ύλες παράγει διάφορα προϊόντα, τα οποία διαθέτει στην 

αγορά με τελικό σκοπό την πραγματοποίηση κέρδους. 

   Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της βιομηχανικής επιχείρησης που την 

διαφοροποιεί από μία εμπορική επιχείρηση είναι η απόκτηση διαφόρων α΄ υλών και η 

μετατροπή τους με κατάλληλα μηχανοτεχνικά μέσα σε αγαθά κατάλληλα να διατεθούν 

στην αγορά.  

 Για να φτάσουμε στη σημερινή μορφή της βιομηχανικής επιχείρησης 

χρειάστηκε πολύ προσπάθεια και τα στάδια που προηγήθηκαν αυτής είναι: η 

οικοτεχνία, η βιοτεχνία, το εργοστάσιο. 

 

3. Λειτουργική διάρθρωση των βιομηχανικών μονάδων 

 Οι βασικές λειτουργίες σε κάθε οργανωμένη βιομηχανική επιχείρηση είναι 

πέντε: 

 Λειτουργία παραγωγής ή κατεργασίας ή μετατροπής, η λειτουργία αυτή 

περιλαμβάνει την μετατροπή των α΄ υλών και βοηθητικών υλών σε έτοιμα 

προϊόντα.  

 Λειτουργία διοίκησης 

 Λειτουργία διάθεσης ή πωλήσεων, καθορισμός της πολιτικής αγορών, το 

χαμηλό κόστος, ο προγραμματισμός των προμηθειών κλπ. 

 Λειτουργία χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομική, εξασφάλιση χρηματικών 

μέσων, προϋπολογισμός, επενδύσεις κλπ.  

 Λειτουργία ερευνών και ανάπτυξης, ανεύρεση νέων επιστημονικών και 

τεχνικών μεθόδων παραγωγής η οποία θα συμβάλλει στη σταθερότητα και 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανικής επιχείρησης. 

 

4. Διοικητική λειτουργία  

 Η επιχείρηση για να πραγματοποιήσει τον τελικό στόχο της, το κέρδος θα 

πρέπει να υπάρξει μία διοίκηση που θα οργανώσει με αποτελεσματικό τρόπο τις 

λειτουργίες.  

 Το Management είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της 

διεύθυνσης, και του ελέγχου που ασκούνται σε μία επιχείρηση ή σε ένα οργανισμό, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους. 

Αποτελεσματική διοίκηση σημαίνει σωστή εκτέλεση των λειτουργιών της 

διοίκησης, οι οποίες εκτελούνται καθημερινά μέσα σε μια επιχείρηση, 

αλληλοεπηρεάζονται και είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστούν από έναν παρατηρητή, 

που βρίσκεται έξω απ’ αυτή. Η διαδικασία της αποτελεσματικής διοίκησης ξεκινά με 

τον προγραμματισμό, συνεχίζει με την οργάνωση και τη διεύθυνση και καταλήγει στον 

έλεγχο, ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί στην αναθεώρηση ή μη του προγραμματισμού. 
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Βασική επίσης λειτουργία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων είναι και η λήψη 

αποφάσεων. 

 

 

 

Παράδειγμα: 

Σ’ ένα κατάστημα το στέλεχος πρώτης γραμμής σχεδιάζει το πρόγραμμα, οργανώνει 

τους πόρους και μοιράζει τις θέσεις εργασίας στο προσωπικό, διευθύνει (ενεργοποιεί) 

τη διαδικασία δίνοντας εντολές και οδηγίες και τέλος ελέγχει τα αποτελέσματα. Σ’ ένα 

σχολείο το αρμόδιο στέλεχος σχεδιάζει το πρόγραμμα λειτουργίας, οργανώνει τους 

πόρους που διαθέτει και κατανέμει αρμοδιότητες, διευθύνει την όλη διαδικασία και 

τέλος ελέγχει το αποτέλεσμα. Αντίστοιχες δραστηριότητες αναπτύσσονται σε διάφορες 

επιχειρήσεις (ή οργανισμούς), όπως ένα πολιτικό κόμμα, μια τράπεζα κτλ.  

 

5. Διοικητικές λειτουργίες των βιομηχανικών μονάδων 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Είναι η διαδικασία ή το σύστημα των ενεργειών με τις οποίες καθορίζονται οι 

στόχοι της επιχείρησης, προβλέπεται η μελλοντική εξέλιξη των μεταβλητών του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντός της και προσδιορίζονται οι τρόποι, οι 

ενέργειες και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριμένο 

περιβάλλον. Αναφέρεται, δηλαδή, στο “τι” θα γίνει, “γιατί”, “με ποια μέσα”, “πότε” θα 

γίνει και “ποιος” θα το κάνει. Είναι “η σκέψη πριν τη δράση”, η σχεδίαση για το “τι”, 

“ποιος” και “γιατί” θα πραγματοποιηθεί μια ενέργεια, ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν 

και τελικά ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις στην επιχείρηση (ή σε 

οποιονδήποτε άλλο οργανισμό).  

Ο προγραμματισμός, επομένως, περιλαμβάνει: 

1. τον καθορισμό στόχων, 

2. τη διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών, 

3. τα λειτουργικά προγράμματα δράσης. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Είναι ο συνδυασμός των δομών (θέσεων εργασίας, τμημάτων, σχέσεων 

εξουσίας, ιεραρχικών επιπέδων), των διαδικασιών και των κανόνων λειτουργίας, ώστε 

να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στην επιχείρηση (ή στον οργανισμό). Με τη 

λειτουργία αυτή γίνεται σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή μιας δράσης, 

τη λήψη μιας απόφασης, τα είδη διαδικασιών και κανόνων, σύμφωνα με τα οποία 

επιλύονται τα προβλήματα σε έναν οργανισμό, όπως η επιχείρηση, το σχολείο κτλ. 

Επομένως, η οργάνωση  είναι η διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών που 

απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης ταξινομείται σε επιμέρους 

καθήκοντα, κατανέμεται στα κατάλληλα στελέχη, στα οποία αναθέτονται παράλληλα 

οι σχετικές ευθύνες και διαθέτονται οι κατάλληλοι πόροι. Η λειτουργία αυτή καθιστά 

αναγκαία την ύπαρξη ενός “οργανισμού” με συγκεκριμένη δομή και λειτουργική 

διάρθρωση. Η επιχείρηση αποτελεί μία μορφή τέτοιου οργανισμού που ασχολείται με 

παραγωγικές δραστηριότητες με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Επομένως, η οργάνωση 

εκφράζεται συνήθως με: 

α. Οργανόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει την οργανωτική διάρθρωση, δηλ. μια 

σχηματική απεικόνιση σε διάγραμμα διευθύνσεων, τμημάτων κτλ. που υπάρχουν σε 

μια επιχείρηση. 

β. Καταμερισμό  των εργασιών. 

γ. Εκχώρηση εξουσίας  σε χαμηλότερα κλιμάκια διοίκησης. 

δ. Τμηματοποίηση των λειτουργιών ή με άλλη μορφή τμηματοποίησης. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Η διεύθυνση αφορά τη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. Είναι, 

δηλαδή, η καθοδήγηση, η ενθάρρυνση και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

της επιχείρησης για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων τόσο μακροχρόνια όσο 

και βραχυχρόνια. Η λειτουργία της διεύθυνσης ξεπερνά τα όρια της απλής έκδοσης 

οδηγιών και εντολών από τα ανώτερα προς τα κατώτερα στελέχη της επιχείρησης. 

Αποτελεσματική διεύθυνση σημαίνει και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 

των μελών μιας επιχείρησης. Πολλά προβλήματα μέσα στην επιχείρηση 

δημιουργούνται από έλλειψη επικοινωνίας. Η συνεχής πληροφόρηση που απαιτείται 

σήμερα για την εκτέλεση των βασικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης καθιστά την 

επικοινωνία απαραίτητο εργαλείο της αποτελεσματικής διεύθυνσης. Η διαμόρφωση 

κλίματος συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ των στελεχών της επιχείρησης είναι 

πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξή της, στο 

πλαίσιο του σκληρού ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει. Είναι ευθύνη της διεύθυνσης 

να ενεργοποιεί όλες τις ικανότητες των ανθρώπινων πόρων προς όφελος της 

επιχείρησης, αλλά και του ίδιου του στελέχους της επιχείρησης. 
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Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 

Είναι η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των διάφορων μελών της 

επιχείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους 

που έχουν τεθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει ο έλεγχος 

και ο σχεδιασμός του κατάλληλου συστήματος ελέγχου. Η λειτουργία του ελέγχου δεν 

είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραμματισμού. Οι δύο λειτουργίες είναι ή 

θα πρέπει να είναι οργανικά δεμένες. Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου δεν μπορεί 

να είναι αποκομμένη από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία. 

 

 

6. Βιομηχανική παραγωγή-διαδικασία  

 Στη λειτουργία της παραγωγής συνδυάζουμε τους συντελεστές εργασία, πάγια 

στοιχεία (μηχανήματα) και α΄ ύλες απ’ όπου παράγονται προϊόντα άμεσης ή έμμεσης 

κατανάλωσης. Η μετατροπή των ά  υλών μπορεί να γίνει ή με μία απλή κατεργασία ή 

με περισσότερες κατεργασίες. Στην παραγωγή διακρίνουμε κύρια παραγωγικά 

τμήματα και βοηθητικά ή βοηθητικές υπηρεσίες. Ο τύπος της οργάνωσης εξαρτάται 

από το είδος και τη ροή της παραγωγής. 

 Η λογιστική κόστους θεωρεί κάθε τμήμα κύριο ή βοηθητικό ως κέντρο κόστους 

ή θέση κόστους και εντοπίζει στο καθένα τα είδη κόστους εκείνα που αναλώθηκαν από 

τη δραστηριότητα. Ο ακριβής εντοπισμός των ειδών κόστους στα τμήματα έχει μεγάλη 

σημασία για την κοστολόγηση διότι το κόστος των παραγωγικών τμημάτων 

ενσωματώνεται στο κόστος παραγωγής των προϊόντων.  

 Ο υπολογισμός του κόστους των κύριων τμημάτων  και των βοηθητικών 

υπηρεσιών μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του φύλλου μερισμού των οργανικών ειδών 

κόστους – εξόδων της ομάδας 6 του ΕΓΛΣ.  

 

7. Χαρακτηριστικά της Λογιστικής του Κόστους 

 Η Λογιστική Κόστους είναι κλάδος της Γενικής Λογιστικής και έχει σκοπό να 

προσδιορίσει το κόστος των προϊόντων που παράγονται από τις βιομηχανικές 

επιχειρήσεις και να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στη λειτουργία 

και τον έλεγχο της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. 

 Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν συναλλακτική και παραγωγική 

δραστηριότητα. 

 Για τα θέματα της συναλλακτικής δραστηριότητας εφαρμόζεται η Γενική 

Λογιστική ενώ για τα θέματα της παραγωγικής δραστηριότητας η Λογιστική Κόστους 

(προσδιορισμός του κόστους των προϊόντων που παράγονται).   

 Αναλυτικά η Λογιστική Κόστους δίνει στοιχεία για να προσδιοριστεί η τιμή 

πώλησης και να επιτευχθεί ο έλεγχος της αποδοτικότητας της επιχείρησης.   

 


