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Περίληψη 

 

Η εξεύρεση ενός ειδικού εργαλείου για την αποτελεσματική μέτρηση του μοναδιαίου 

κόστους παραγωγής, απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί το σύνολο των επιχειρήσεων. 

Οι μορφές κοστολόγησης που έχουν αναπτυχθεί ποικίλουν και προσδιορίζονται με 

διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά, καθώς μπορούν να προσδιοριστούν από τον τρόπο 

λειτουργίας και τη στρατηγική παραγωγής που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση. 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι τεχνικές 

(παραδοσιακές και νεότερες) μέτρησης του μοναδιαίου κόστους παραγωγής των προϊόντων 

καθώς και, μέσα από την έρευνα σε ένα σημαντικό αριθμητικό δείγμα των ελληνικών 

επιχειρήσεων, η πιθανή ή μη εφαρμογή των μεθόδων αυτών στην ελληνική επιχειρηματική 

πραγματικότητα. Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2018 μέσω 

της διανομής και της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου, φανερώνεται ο λόγος ύπαρξης 

των εργαλείων μέτρησης του μοναδιαίου κόστους των προϊόντων (γνώση της επίδρασης 

των εξόδων στο τελικό κόστος και των αναλώσεων υλικών), τα κοστολογικά συστήματα 

που εφαρμόζονται στις ελληνικές επιχειρήσεις (Standard Costing, Job Order Costing και 

Activity Based Costing), ποιες επιχειρήσεις εφαρμόζουν τέτοιου είδους συστήματα (κυρίως 

μεταποιητικές), καθώς και τα κριτήρια επιλογής των συστημάτων αυτών (κριτήρια λήψης 

αποφάσεων, ανταγωνιστικότερης τιμής και μείωσης του κόστους παραγωγής) και τα 

προβλήματα που παρουσιάζει η εφαρμογή τους (δυσκολία επιμερισμού του σταθερού 

κόστους και αδυναμία αυτόματης καταγραφής της παραγωγής). 

 

 

 

  



 

 

 v

Abstract 

 

Coming up with a special tool for the effective measurement of unit cost of production, has been 

a matter of concern for all businesses. The practices of cost accounting that have been developed, 

vary and are determined by different criteria as they can be determined by the way each business 

operates and the production strategy each business follows. 

 

In this thesis, an attempt is made so that techniques (both traditional and modern ones) of 

measuring the unit cost of production can be presented, as well as whether or not it is possible 

that these techniques can be applied in the greek business reality through research in a significant 

numerical sample of greek businesses. In this research, which took place in January of 2018 

through the distribution and the completion of a questionnaire, the significance of the tools for 

measuring the unit cost of production, (knowing the effect of expenses on the final cost and 

consumption materials), the cost estimating systems that are applied in greek businesses 

(Standard Costing, Job Order Costing and Activity Based Costing), which businesses mostly 

apply such systems (mainly manufacturing ones) as well as the selection criteria of these systems 

(decision-making, more competitive price and reduction of cost of production criteria). Finally, 

the problems encountered when those criteria are applied, will be presented (difficulties in 

allocating fixed costs and a weakness concerning the automatic recording of production). 
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Εισαγωγή 

 

Ο αιώνας που ζούμε έχει ονομαστεί ως ο αιώνας των πληροφοριών και αυτό γιατί η 

πληροφορία αποτελεί ένα καινούργιο συντελεστή παραγωγής που είναι εξίσου 

σημαντικός με τους άλλους συντελεστές παραγωγής όπως η εργασία, το κεφάλαιο και 

οι πρώτες ύλες. Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων χρειάζονται πληροφορίες 

σχετικά με το κόστος παραγωγής των αγαθών των παρεχόμενων υπηρεσιών, των 

προϊόντων, του marketing και άλλων πολλών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το 

κλίμα της τρέχουσας οικονομίας απαιτεί τα διοικητικά στελέχη να λογοδοτούν για τα 

αποτελέσματα των αποφάσεών τους. Οι αποφάσεις αυτές των διοικητικών στελεχών 

εξαρτώνται άμεσα από την λογιστική πληροφόρηση, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα 

να απαντήσουν σε προβλήματα που ανακύπτουν. 

 

Σε ένα περιβάλλον μιας επιχείρησης που αναπτύσσεται συνεχώς, όπου όλες οι εργασίες 

μέσα σε αυτό τείνουν να αυτοματοποιηθούν, οι επιχειρήσεις καλούνται να 

προσαρμόσουν και να εισάγουν στην επιχείρησή τους νέες τεχνολογίες για να 

μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά, στην οποία 

δραστηριοποιούνται.1  

 

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν να ανταγωνιστούν επιτυχώς στο έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον θέτουν ως κυρίαρχη προτεραιότητά τους την ικανοποίηση 

του πελάτη, υιοθετώντας νέες διοικητικές προσεγγίσεις, αλλάζοντας τα συστήματα 

παραγωγής τους και επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες. Όλες αυτές οι αλλαγές οδηγούν 

στην ανάπτυξη της διοικητικής λογιστικής και λογιστικής κόστους και ασκούν 

σημαντική επίδραση στα συστήματα διοικητικής λογιστικής που υιοθετούνται. «Οι 

αναφορές της Διοικητικής Λογιστικής είναι σχεδιασμένες για να ικανοποιούν τις 

ειδικές πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης ενός οργανισμού».2 Σύμφωνα με το 

Drury, 2000, η «Διοικητική Λογιστική φαίνεται σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι 

εταιρείες είναι ικανές να αποκτήσουν πληροφορίες, οι οποίες θα τις βοηθήσουν να 

πάρουν αποφάσεις και στην συνέχεια αυτές τις αποφάσεις να τις μετατρέψουν σε 

αποτελεσματικές».3 

 

                                                           
1 Palaniswamy and Frank , 2002; Siriginidi, 2000a; Al-Mashari, 2001 
2 Πάγγειος Γ., 1993 
3 Drury, 2000 
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Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει το θεωρητικό 

πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία κοστολόγησης των προϊόντων και υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων, το οποίο εξελίσσεται στο πρώτο μέρος της εργασίας, με εκτενή αναφορά 

στις έννοιες της Λογιστικής και της Κοστολόγησης αλλά και σε όλα τα συστήματα 

μέτρησης του μοναδιαίου κόστους παραγωγής. Παράλληλα, παρουσιάζεται η 

διαδικασία και τα ευρήματα μίας έρευνας που διεξήχθη σε ένα σημαντικό δείγμα 

ελληνικών επιχειρήσεων, τον Ιανουάριο του 2018, τα οποία αναλύονται στο δεύτερο 

μέρος αυτής. Τέλος, παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα από την εντριβή του 

μεταπτυχιακού φοιτητή στην έννοια του κόστους των μονάδων παραγωγής και των 

εργαλείων μέτρησης αυτού, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα του 

αντικειμένου της εργασίας. 

 

  



 

 

 3 

ΜΕΡΟΣ Α’: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

1. Εισαγωγή στην έννοια του κόστους 

 

Ο όρος κόστος χρησιμοποιείται ευρύτατα στην καθημερινή ζωή και αφορά ένα μεγάλο 

σύνολο δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής 

ενασχόλησης του ανθρώπου. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί του τι 

είναι κόστος. Σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο «κόστος είναι η 

διάθεση ή η επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών 

και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση εσόδων από 

πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών» (Βενιέρης Γ., 1986). 

 

Ένας άλλος ορισμός του κόστους είναι «η συνήθως σε χρήμα εκφραζόμενη θυσία που 

εκ προθέσεως υφίσταται κανείς για την απόκτηση ή δημιουργία υλικών ή άυλων 

οικονομικών αγαθών» (Ιγνατιάδης Α., 1978). Ο παραπάνω ορισμός όμως περικλείει τον 

κίνδυνο να ταυτίσει κανείς την έννοια του κόστους με την έννοια του εξόδου, πράγμα 

το οποίο δεν είναι ορθό. Το κόστος καταρχάς δεν είναι οικονομική θυσία, όπως είναι το 

έξοδο, αλλά ένα ενεργητικό στοιχείο. Με άλλα λόγια αντιπροσωπεύει το σύνολο των 

χρησιμοτήτων που δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί (αναλωθεί) μέχρι τη δεδομένη 

χρονική στιγμή, και που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε επόμενες χρονικές 

περιόδους. Με τη χρησιμοποίηση, διάθεση, ανάλωσή του για κάποιο σκοπό, όπως τη 

δημιουργία εσόδων ή κάλυψη αναγκών, το κόστος τελικά  μετατρέπεται σε έξοδο. 

Συνεπώς το έξοδο είναι το κόστος που έχει εκπνεύσει (αναλωθεί), χαρακτηρίζεται 

δηλαδή ως το μέτρο του τμήματος εκείνου από το σύνολο των υπηρεσιών που 

αντιπροσωπεύει το κόστος, που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δεδομένης 

περιόδου για την παραγωγή ή πρόσδοση ωφέλειας. 

 

Για να μην επεκταθούμε αρκετά στην έννοια του κόστους (αποφεύγοντας την 

θεωρητική προσέγγιση των βασικών εννοιών του κόστους), στο Γράφημα Α.1.1 που 

ακολουθεί φαίνονται συγκεντρωτικά τα κόστη (συνολικό κόστος λειτουργίας) μίας 

επιχείρησης. 
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Γράφημα Α.1.1: Συνιστώσες Συνολικού Κόστους λειτουργίας (Παυλάτος Ο., 2006) 

 

 

Στο παραπάνω Γράφημα διακρίνουμε τα δύο τμήματα του συνολικού κόστους 

λειτουργίας και τα υπό-τμήματα που διακρίνονται: 

- Κόστος παραγωγής 

o Άμεσο κόστος παραγωγής 

 Α’ ύλες 

 Άμεση εργασία 

o Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

- Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

o Πωλήσεων και διάθεσης 

o Διοίκησης 

o Χρηματοδότησης 

o Έρευνας & Ανάπτυξης 

 

Την ίδια φιλοσοφία στον διαχωρισμό του κόστους ακολουθούν και οι Αγγλοσαξονικές 

χώρες στα κοστολογικά συστήματα των οποίων τα κόστη επιμερίζονται σε δυο κύριες 

κατηγορίες: α) σε εκείνα τα κόστη που έχουν να κάνουν άμεσα με την παραγωγική 

διαδικασία και τα οποία ονομάζονται κόστη παραγωγής (production costs),  β) και σε 

εκείνα τα κόστη που δεν συναρτώνται με την παραγωγική διαδικασία τα κόστη 

περιόδου (period costs).   
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Στα κόστη παραγωγής περιλαμβάνονται όλα τα κόστη που ευθύνονται για την 

παραγωγή των προϊόντων δηλαδή τα άμεσα υλικά, η άμεση εργασία και τα Γ.Β.Ε. ενώ 

στα κόστη περιόδου όλα τα υπόλοιπα κόστη που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της 

γενικότερης λειτουργίας της επιχείρησης και όχι της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Συνοπτικά να αναφέρουμε ότι: 

 Κέντρα κόστους (cost centers) είναι τα τμήματα της επιχείρησης επί των οποίων 

γίνεται η συγκέντρωση του κόστους. Tα κέντρα κόστους επιβαρύνονται με τα 

κόστη που τους αναλογούν με δαπάνες δηλαδή που είναι σχετικές με αυτό. Η 

συγκέντρωση του κόστους σε κέντρα είναι βαρύνουσας σημασίας για την 

επιχείρηση γιατί εκτός των άλλων παρέχει την δυνατότητα του ελέγχου της 

δημιουργίας του κόστους και ως εκ τούτου τον έλεγχο της κοστολογικής 

αποτελεσματικότητας κάθε κέντρου. 

 Πρώτες ύλες (raw materials): είναι όλα τα κύρια υλικά τα οποία 

ενσωματώνονται στο παραγόμενο προϊόν. Το κόστος τους επιβαρύνει απευθείας 

το παραγόμενο προϊόν, καθώς είναι ευκόλως ανιχνεύσιμο και άμεσα 

συνδεδεμένο με την παραγωγική διαδικασία. Οι πρώτες ύλες αγοράζονται από 

την επιχείρηση με στόχο να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την 

παραγωγή των τελικών προϊόντων και για αυτό ακριβώς το λόγο το κόστος της 

αγοράς τους βαραίνει τα προϊόντα επί των οποίων αναλώθηκαν. 

 Άμεση εργασία (direct labor): είναι η εργασία που προσφέρουν οι εργάτες, οι 

οποίοι ασχολούνται άμεσα με την επεξεργασία των πρώτων υλών. Η 

επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει όλο το φάσμα, των εργασιών από την αρχική 

μορφοποίηση μέχρι την τελειοποίηση του προϊόντος. Το κόστος της άμεσης 

εργασίας μπορεί, επίσης να συνδεθεί άμεσα με το κάθε παραγόμενο προϊόν.  Η 

άμεση εργασία είναι αναγκαία καθ΄ όλη την παραγωγική διαδικασία και μπορεί 

να ξεκινά από την επεξεργασία των πρώτων υλών και την ενσωμάτωσή τους 

στο προϊόν μέχρι και την τελειοποίηση του τελευταίου ανεξαρτήτως αν 

εκτελείται χειρωνακτικά η μέσω μηχανημάτων. 

 Γενικά Βιομηχανικά έξοδα (Γ.Β.Ε. ή overheads): Είναι όλα εκείνα τα έξοδα που 

δεν σχετίζονται άμεσα με τα συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή τμήματα τα 

οποία, αποτελούν αντικείμενο κοστολόγησης (και καλούνται αντικείμενα 

κόστους), αφορούν όμως στη λειτουργία της παραγωγής. Αποτελούν ένα 

τεράστιο κεφάλαιο μελέτης ειδικά τα τελευταία χρόνια καθώς το ποσοστό τους 

στο συνολικό κόστος προϊόντος έχει αυξητική τάση δεδομένου ότι τεχνολογικές 
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και επιστημονικές καινοτομίες καταφέρνουν να μειώσουν αρκετά τα αντίστοιχα  

ποσοστά των πρώτων υλών και της άμεσης εργασίας. 

 Άμεσο κόστος (Direct cost) ενός φορέα κόστους καλείται εκείνο το κόστος που 

σχετίζεται άμεσα με τον συγκεκριμένο φορέα και μπορεί να καθοριστεί σε 

αυτόν με οικονομικό τρόπο (Davenport and Snyder, 1997). Επίσης άμεσο είναι 

το κόστος που γίνεται αποκλειστικά χάριν ενός μόνο είδους προϊόντος, ή 

λειτουργίας, ή πελάτη, ή τμήματος, ή άλλης υποδιαίρεσης της επιχείρησης, που 

αποτελεί αντικείμενο κόστους (Ιγνατιάδης Α., 1978) Χαρακτηριστικό του 

κόστους αυτού είναι ότι είναι εύκολα ανιχνεύσιμο από τη διοίκηση. Ένα εύλογο 

παράδειγμα άμεσου κόστους είναι το κόστος α’ υλών για την παραγωγή ενός 

προϊόντος. Τα άμεσα κόστη μπορεί να είναι σταθερά ή μεταβλητά ανάλογα με 

την διάκριση και τον επιμερισμό που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. 

 Έμμεσο κόστος (indirect cost) ενός φορέα κόστους καλείται το κόστος που 

σχετίζεται μεν με τον συγκεκριμένο φορέα κόστους δεν μπορεί όμως να 

καθοριστεί σε αυτόν με έναν άμεσο και εύκολο στη πράξη οικονομικό τρόπο. 

Το έμμεσο κόστος προκύπτει πολλές φορές χάριν περισσοτέρων του ενός ειδών 

προϊόντων ή λειτουργιών ή τμημάτων μιας επιχείρησης. Σημειωτέον δε ότι το 

έμμεσο κόστος μπορεί να μετατραπεί σε άμεσο αν γίνουν οι κατάλληλες 

ενέργειες για την ανίχνευσή του. Συχνά όμως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 

οργανωτικές, τεχνικές, λογιστικές κ.α. προϋποθέσεις για την μετατροπή του από 

έμμεσο σε άμεσο και επιπροσθέτως το κόστος που απαιτείται για την 

δημιουργία αυτών των προϋποθέσεων και την εξακρίβωση της αμεσότητας της 

δαπάνης είναι απαγορευτικό και δεν αντισταθμίζεται από την ωφέλεια που δίνει 

η ακρίβεια της κοστολόγησης σε μια επιχείρηση κατά τη λειτουργία της. 

 Κόστος διοίκησης: νοούνται τα πάσης φύσεως έξοδα που άπτονται της 

διοίκησης της εταιρίας, όπως οι αμοιβές των διευθυντών και των νομικών 

συμβούλων. 

 Κόστος πωλήσεων: όπου συγκεντρώνονται όλα τα έξοδα που δημιουργούνται 

από τις δραστηριότητες προώθησης και πωλήσεων των προϊόντων της εταιρίας. 

Τέτοια έξοδα είναι εκείνα της διαφήμισης και τα έξοδα μεταφοράς των τελικών 

προϊόντων στα κανάλια διανομής. 

 Κόστος έρευνας & ανάπτυξης: νοούνται τα έξοδα εκείνων των δραστηριοτήτων 

της εταιρίας που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

ώστε να καλυφθούν οι συνεχείς και μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

καταναλωτών. 
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 Κόστος χρηματοδότησης: καλούνται τα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την 

χρηματοδότηση της εταιρίας όπως οι χρεωστικοί τόκοι και οι προμήθειες των 

τραπεζών (Παυλάτος Ο., 2006). 

 

2. Η έννοια της κοστολόγησης 

 
Με τον όρο Λογιστική (Accounting) πρακτικά νοείται το πλήρες και άρτια 

συγκροτημένο πληροφοριακό σύστημα μίας επιχείρησης το οποίο εστιάζει στη 

συλλογή, μέτρηση, επεξεργασία και παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ένα 

πλήθος χρηστών. Η Λογιστική ασχολείται σε πρώτο επίπεδο με τον σχεδιασμό την 

συγκρότηση και τη λειτουργία του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος και σε 

δεύτερο με την κριτική διερεύνηση, ερμηνεία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των 

παρεχόμενων πληροφοριών για την λήψη ορθολογικών αποφάσεων. 

 

Γράφημα Α.2.1: Διάκριση Λογιστικής (Παναγιώτου Ν., 2004) 

 
2.1 Διοικητική λογιστική (Management Accounting) 

 

Μετρά και αναφέρει χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες στη 

Διοίκηση μίας επιχείρησης καθιστώντας την ικανή να λάβει τις σωστές αποφάσεις και να 

θέσει τους κατάλληλους στόχους για ένα επιτυχημένο μέλλον. Επίσης περιλαμβάνει 

συνοπτικά και συνολικά αποτελέσματα σε υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης. Οι πληροφορίες 

που πηγάζουν από τη διαδικασία αυτή διαχέονται μέσα στην επιχείρηση ενημερώνοντας 

τους καθ’ ύλην αρμόδιους. Η Διοικητική Λογιστική αποτελεί εσωτερικό εργαλείο της 

επιχείρησης και δεν είναι υποχρεωτική από στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος όπως το 
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κράτος, την εθνική ή τη διεθνή νομοθεσία. Ακόμα η Διοικητική Λογιστική ασχολείται σε 

ό,τι αφορά την ανάλυση κόστους λειτουργίας, τον προγραμματισμό δράσης, τον έλεγχο της 

υλοποίησης του προγραμματισμού καθώς και την αξιολόγηση της απόδοσης ατόμων και 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. (Ahrens and Chapman, 2006; Lukka, 2006).  

 

Ο όρος «Συστήματα Διοικητικής Λογιστικής (Management Accounting Systems - MAS) 

αποδίδει τη συστηματική χρήση πρακτικών (όπως είναι οι προϋπολογισμοί, η κοστολόγηση 

προϊόντων κλπ.) η οποία λειτουργεί υποστηρικτικά στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, 

υποκινεί τις επιθυμητές συμπεριφορές και συμβάλλει στη δημιουργία των απαραίτητων 

αξιών (cultural values) για την επίτευξη προκαθορισμένων οργανωσιακών στόχων (Drury, 

2000, Foster & Young, 1997). 

 

Σύμφωνα με τους Bhimani (2003) και Mia (1993) για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, 

τον προγραμματισμό και τον έλεγχο, είναι απαραίτητες οι πληροφορίες της Διοικητικής 

Λογιστικής. Οι πληροφορίες με τη μορφή διοικητικών αναφορών, ταξινομούνται σε 

προϋπολογισμούς (Λειτουργικούς, Ταμειακούς κλπ.) σε αναφορές απόδοσης, οι οποίες 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϋπολογισθέντα έναντι των πραγματικών μεγεθών 

μιας περιόδου καθώς και την ανάλυση των αποκλίσεών τους, σε αναφορές κόστους που 

αναφέρονται στο κόστος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, σε αναφορές 

υπευθυνοτήτων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα ανά τομέα 

ευθύνης και σε αναφορές αποδοτικότητας – κερδοφορίας των λειτουργιών, τμημάτων, 

προϊόντων και πελατών (Markus & Pfeffer, 1983). 

 

Η Διοικητική Λογιστική, χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές προερχόμενες από τις 

επιστήμες της οργάνωσης των επιχειρήσεων, της λήψης των αποφάσεων και της 

συμπεριφοράς (Johnson & Kaplan 1987: Henke & Spede, 1991: Horngren et all, 1994). 

 

2.2 Χρηματοοικονομική λογιστική (Financial Accounting) 

 

Χρησιμοποιείται και έχει κύριο στόχο την ενημέρωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης όπως το κράτος, οι επενδυτές, οι μέτοχοι, οι τράπεζες, οι πιστωτές… με θέματα 

που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης (Chen and Lin,2004). 

Η διοχέτευση των λογιστικών πληροφοριών σε τρίτους γίνεται με την κατάρτιση και 

δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως ο ισολογισμός, η οικονομική 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (financial statements) και ο πίνακας διάθεσης κερδών 
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που καταρτίζονται σε αραιά χρονικά διαστήματα κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο με βάση τις 

παραδεκτές λογιστικές αρχές και τα εκάστοτε λογιστικά πρότυπα. Είναι υποχρεωτική η 

εφαρμογή της καθώς στόχος της είναι να ενημερώνει τις εμπλεκόμενες εξωτερικές 

οντότητες με την ίδια την επιχείρηση. Οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε 

νομοθεσία του κάθε κράτους και σε συγκεκριμένους κανόνες που της επιβάλλονται. Να 

σημειωθεί ότι η χρηματοοικονομική λογιστική επικεντρώνεται στο σύνολο της επιχείρησης 

χωρίς να υπεισέρχεται σε θέματα που αφορούν τμήματα της επιχείρησης ή γραμμές 

προϊόντων. (Devadasan, 2003) 

 

2.3 Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) 

 

Αποτελεί ένα κλάδο της λογιστικής που εξετάζει την ταξινόμηση, την καταγραφή, την 

κατανομή και την συνολική αναφορά του κόστους. Βοηθά στην υποβολή έκθεσης των 

τρεχουσών και ενδεχόμενων δαπανών καθώς και στην ανάλυση των συμπεριφορών τους. Η 

Λογιστική Κόστους χρησιμοποιείται συχνά για να διευκολύνει την λήψη αποφάσεων στο 

εσωτερικό μιας επιχείρησης δίνοντας πληροφορίες τόσο στη Διοικητική Λογιστική όσο και 

στη Χρηματοοικονομική Λογιστική παρέχοντας τα εργαλεία με τα οποία η διοίκηση μπορεί 

να αξιολογήσει τις αναφορές δαπανών απόδοσης και ελέγχου της επιχείρησης. Μετρά και 

αναφέρει μέσω εκθέσεων χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα. Είναι σημαντικό ότι δεν αφορά αποκλειστικά τους λογιστές μίας 

επιχείρησης αλλά τα στελέχη αυτής στο σύνολό τους. 

 

Γράφημα Α.2.3.1: Ολοκληρωμένο σύστημα Διοίκησης κόστους (Παναγιώτου 

Ν.,2004) 
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2.4 Διοίκηση Κόστος (Cost Management) 

 

Περιγράφει τις δραστηριότητες της Διοίκησης στην προσπάθειά της για τον 

προγραμματισμό και έλεγχο του κόστους, όπως επίσης και για την διαρκή προσπάθεια 

μείωσής του. Προκειμένου η χρηματοοικονομική και η διοικητική λογιστική να 

λειτουργήσουν απαιτείται η τροφοδότησή τους με την απαραίτητη πρώτη ύλη, τις 

κοστολογικές πληροφορίες. Οι τελευταίες παρέχονται από την λογιστική κόστους, είναι 

οικονομικής και μη οικονομικής φύσεως και σχετίζονται με την ανάλυση του κόστους 

λειτουργίας της επιχείρησης , του κόστους λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων του 

κόστους πωληθέντων του κόστους διοίκησης κ.α. 

 

2.5 Βασικές έννοιες κοστολόγησης 

 

Η ιστορία της κοστολόγησης, βιομηχανικής λογιστικής, λογιστικής κόστους ξεκινά από 

πολύ παλιά. Η Λογιστική Κόστους εξελικτικά αποτέλεσε ένα τμήμα της διοικητικής 

λογιστικής, στην οποία εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια και τα συστήματα διοίκησης 

κόστους. Ο τελευταίος χαρακτηρισμός μερικές φορές χρησιμοποιείται για να αποδώσει 

καλύτερα το χαρακτήρα και την εξέλιξη της κοστολόγησης μιας και που στη σύγχρονη 

εποχή έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα ξεφεύγοντας από τους στενούς 

υπολογισμούς αριθμών, βοηθώντας τα διοικητικά κλιμάκια κάθε εταιρείας στη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων με βάση την πληροφόρηση που παρέχει.  

 

Λογιστικά συστήματα για τη λήψη αποφάσεων και για τον έλεγχο μπορούν να βρεθούν στις 

ρίζες των εταιρειών την αρχή του 19ου αιώνα. Όμως η γενικότερη αναζήτηση μιας πιο 

ακριβούς και ποιοτικά σημαντικής πληροφόρησης για όσους λαμβάνουν αποφάσεις σε 

συνδυασμό με το γενικότερο περιβάλλον του ανταγωνισμού οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων 

μεθόδων ακριβέστερου λογισμού του κόστους. Όλες οι προσπάθειες που είχαν γίνει ως τα 

1880, η ανάπτυξη λεπτομερών αναφορών κόστους και εκτιμήσεων αυτού περιλαμβάναν 

αποκλειστικά την άμεση εργασία και τις πρώτες ύλες, αυτό που ονομάζουμε σήμερα prime 

cost. Συνεπώς είχε δοθεί μικρή σημασία στα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα και στο κόστος 

κεφαλαίου. Έτσι η λογιστική κόστους στο τέλος του 19ου αιώνα δεν περιλάμβανε τον 

καταμερισμό του κόστους σε προϊόντα.  

 

Χρονολογικά όμως ο 20ος  αιώνας ήταν ο πιο σημαντικός για την ανάπτυξη των 

συστημάτων κοστολόγησης. Στις αρχές του 20ου  αιώνα καινοτομία στη λογιστική κόστους 
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αποτέλεσε η χρήση του δείκτη ROI (return on investment) από την εταιρεία Dupont. Η 

χρήση αυτού του δείκτη επεκτάθηκε και στα 1920 και στη General Motors όπου ήταν 

δυνατή η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων της, με συνέπεια η αξιολόγηση και ο έλεγχος 

να μπορούν να πραγματοποιούνται στο επίπεδο των επικεφαλής των χαμηλών επιπέδων της 

οργανωσιακής ιεραρχίας και έτσι οι εταιρείες απολάμβαναν οικονομίες κλίμακας. Το 

σύστημα της Dupont είναι το πρώτο παράδειγμα εφαρμογής μετρήσεων κερδοφορίας για 

την αξιολόγηση της λειτουργίας επιμέρους τμημάτων μιας επιχείρησης. Ήταν ένα 

επιτυχημένο σύστημα για το συντονισμό και την ορθολογική οργάνωση των λειτουργιών σε 

μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που λειτούργησαν στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Ο 

δείκτης ROI χρησιμοποιούνταν και για την αξιολόγηση νέων προτάσεων για ανοικοδόμηση 

βιομηχανικών μονάδων και έτσι διευκόλυνε τον καθορισμό των χρηματοδοτήσεων ανάμεσα 

σε ανταγωνιστικές γραμμές παραγωγής προϊόντων.  

 

Συνεχίζοντας να είναι καινοτόμος ο Pierre Dupont ο οποίος ήταν πλέον πρόεδρος της 

General Motors γύρω στις αρχές του 1920, έφτιαξε ένα καινούριο σύστημα διοίκησης 

κόστους που εφάρμοσε στην εταιρεία. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον για 

τα επόμενα 60 χρόνια από σχεδόν όλες τις μοντέρνες επιχειρήσεις της εποχής. Γενικά από 

το 1925 και μετά όλες οι νέες εξελίξεις οφείλονται στη Dupont και την General Motors. 

Ακόμα και σήμερα πολλές από τις πρακτικές εκείνης της εποχής είναι επίκαιρες και 

βρίσκουν εφαρμογή σε πολλά συστήματα κοστολόγησης.  

 

Στα 1950 το κύριο αντικείμενο της διοικητικής λογιστικής ήταν η τιμολόγηση των 

αποθεμάτων και ο καθορισμός του εισοδήματος της επιχείρησης και ελάχιστα η διοίκηση 

κόστους αυτή καθαυτή. Αυτό αποδεικνύεται από τη βιβλιογραφία της εποχής όπου το 73% 

των βιβλίων που εκδόθηκαν ανάμεσα στο 1945 και 1950 ασχολούνται με θέματα 

τιμολόγησης αποθεμάτων και μόνο ένα 6% ασχολείται με θέματα διοικητικής λογιστικής. 

Αυτό άλλαξε στα βιβλία που εκδόθηκαν στα 1960-1970 όπου μόνο 46% ασχολούνταν με 

την τιμολόγηση των αποθεμάτων και η παρουσία της διοικητικής λογιστικής αυξήθηκε στο 

33% (Horngren, 1989).  

 

Μέχρι της αρχές του 1980 η χρησιμοποίηση της σωστής πληροφορίας για τη διοίκηση 

κόστους δε συμβάδιζε με τη χρήση καλών πρακτικών διοίκησης επισημαίνουν οι Johnson & 

Kaplan (1987). Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και στη δεκαετία του 1990 ο χώρος 

της διοίκησης κόστους αναγεννήθηκε. Νέα εργαλεία της διοίκησης κόστους εμφανίζονται 

και συνεισφέρουν πολλά στον υπολογισμό του κόστους και στη λήψη των αποφάσεων. Τα 
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σημαντικότερα από τα εργαλεία αυτά είναι: η κοστολόγηση ανά δραστηριότητα, η διοίκηση 

ανά δραστηριότητα, η κάρτα ισοσταθμισμένων επιδόσεων και η μέτρηση των 

επιχειρησιακών επιδόσεων (Kaplan, 1994). Την ίδια περίοδο παρατηρείται μια μετακίνηση 

προς την επιστημονική διοικητική την περίοδο που οι managers αρχίζουν να μετρούν και να 

καταμερίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες.  

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 οι Johnson &Kaplan (1987) θεωρούν ότι πλέον η έρευνα 

στη διοίκηση του κόστους έχει γίνει πολύ θεωρητική με την εξέλιξη κάποιων μοντέλων τα 

οποία έχουν μικρή σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρακτικοί της διοίκησης 

κόστους. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος των ευρημάτων τους είναι δύσκολο να γίνουν 

κατανοητά με συνέπεια να μην αξιοποιούνται οι άνθρωποι της διοίκησης κόστους.  

 

Παρατηρείται επομένως ότι η δεκαετία του 1980 ήταν πολύ σημαντική για αυτό που 

ονομάζεται διοίκηση κόστους. Μέσα από τις διάφορες ανακατατάξεις η διοίκηση κόστους 

έπρεπε να βρει το δρόμο και να ανανεώσει τις παραδοσιακές της δυνάμεις με κάποια 

συμπληρωματικά στοιχεία (Otley, 2001).   

 

Η Διοίκηση επομένως έπρεπε: 

- να μετατοπίσει την έμφαση από τα ιστορικά στοιχεία σε μια μελλοντική προοπτική, 

- να περάσει από τον έλεγχο στο σχεδιασμό, από το εσωτερικό περιβάλλον στο 

εξωτερικό (καταναλωτές, ανταγωνιστές), 

- από το κόστος στην αξία, 

- από την παραγωγή στο marketing. 

 

Στο τέλος του 20ου αιώνα ένας μεγάλος αριθμός από εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες 

έκανε αλλαγές στα βιομηχανικά του εργοστάσια. Με στόχο τη μείωση του κόστους 

παραγωγής, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος 

και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών πολλές εταιρείες υιοθέτησαν και 

κάποια καινοτομικά συστήματα όπως για παράδειγμα το just-in-time management.  

 

Στην αρχή της νέας χιλιετίας οι απαιτήσεις άλλαξαν και οι συγκυρίες πλέον απαιτούσαν 

διαφορετική αντιμετώπιση των συστημάτων διοίκησης κόστους. Σε αυτό συνηγορούν και 

τα γνωστά σκάνδαλα στην Enron, την World.com τα οποία πλέον θέτουν τους λογιστές και 

κοστολόγους προ των ευθυνών τους. Κάποιες ιδέες για το τι θα έπρεπε να περιμένουμε στο 
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μέλλον, όσον αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας των συστημάτων διαχείρισης του 

κόστους, είναι και οι παρακάτω:  

-  σκληροί λογιστικοί κανόνες και πρακτικές,  

-  βελτιωμένη εταιρική διακυβέρνηση,  

-  διαχωρισμός των αναλυτών από άλλες τραπεζικές δραστηριότητες,  

-  περισσότερη προσοχή στη εταιρική κοινωνική ευθύνη και ηθική,  

-  κανόνες για τις διοικητικές αποζημιώσεις, 

-  προστασία των μετόχων,  

-  προστασία της εικόνας της εταιρείας,  

-  μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τη δημιουργία αξίας στην εταιρεία. 

 

Οι απαιτήσεις πλέον καθιστούν απαραίτητο να δούμε την εταιρεία από μια πιο ολιστική 

σκοπιά, καθώς το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον το απαιτεί. Μια τέτοια προοπτική 

οδηγεί στην ανάπτυξη νέων μεθόδων διοίκησης όπως το value based management καθώς 

και στη μείωση της χρήσης των παραδοσιακών μεθόδων (volume-based).  

 

Έχει υποστηριχθεί πως οι λογιστές οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν λογιστικά έργα ρουτίνας, 

(δουλειά τους είναι οι απλές στατικές αναφορές) θα συνεχίσουν να απασχολούνται σαν ένα 

μικρό μέρος των ειδικών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία και κάνουν μια ανιαρή 

δουλειά. Αντίθετα, οι άνθρωποι της διοίκησης κόστους (management accountants) έχουν 

αναλάβει ένα πιο σοβαρό ρόλο με συνέπεια να χαρακτηρίζονται σαν ‘εσωτερικοί σύμβουλοι 

επιχειρήσεων’ (Burns & Vaivio, 2001). Ενώ ο απλός λογιστής πρέπει να έχει πολλές και 

εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής, η πρακτική που ακολουθούν οι άνθρωποι της 

διοικητικής λογιστικής είναι εντελώς διαφορετική και τη δουλειά αυτή την κάνουν άτομα με 

πολυποίκιλες γνώσεις, που έχουν και εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής. Δηλαδή η τάση 

που ακολουθεί τους management accountants είναι να έχουν μια πιο σφαιρική άποψη περί 

των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων, και να μην είναι τόσο εξειδικευμένοι στη 

λογιστική (Burn & Vaivio , 2001). 

 

Η χρησιμότητα των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης είναι μεγαλύτερη όταν η 

άμεση εργασία και οι πρώτες ύλες είναι οι επικρατέστεροι συντελεστές της παραγωγής, 

όταν η τεχνολογία είναι σταθερή και όταν το εύρος των προϊόντων είναι περιορισμένο. Τα 

παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης μετρούν τους πόρους που καταναλώνονται ως 

ποσοστό στον αριθμό των μεμονωμένων παραγόμενων μονάδων προϊόντος. Όμως οι νέες 

εξελίξεις όσον αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη δείχνουν ότι οι οργανωτικές πηγές (π.χ. 
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διαχείριση πρώτων υλών για δραστηριότητες και συναλλαγές) που συνοδεύουν την 

επανάσταση στον οικονομικό χώρο δε σχετίζονται με τον φυσικό όγκο της παραγωγής. 

Έτσι, τα παραδοσιακά συστήματα αρχίζουν να έχουν μικρότερη χρησιμότητα, αφού 

καταλογίζουν γενικά βιομηχανικά έξοδα για αυτούς τους συνοδευτικούς πόρους, στην 

παραγωγή και την πώληση εξατομικευμένων προϊόντων.  

 

Κατά τη χρονική διάρκεια μεταξύ των μέσων του 20ου αιώνα και του τέλους του πολλές 

αλλαγές συνέβησαν όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνει η διοικητική λογιστική και 

η διοίκηση κόστους. Η σημαντικότητα της άμεσης εργασίας ως ποσοστό του συνολικού 

κόστους παραγωγής όσο προχωράμε προς τη σύγχρονη εποχή τείνει να μειώνεται. Ο 

παράγοντας τιμή εξακολουθεί να είναι σημαντικός όχι όμως όπως παλαιότερα. Η φιλοσοφία 

της διοίκησης ολικής ποιότητας τις τελευταίες δεκαετίες αρχίζει να αναπτύσσεται και έχει 

γίνει ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία για την κοστολόγηση. Από την άλλη πλευρά το 

κόστος για την ανάπτυξη είναι λιγότερο σημαντικό, πράγμα που δείχνει κάποια αδυναμία 

των συστημάτων κοστολόγησης στην αποτίμηση κάποιων στοιχείων. Το σταθερό κόστος 

ενώ αρχικά έχει χαμηλό βαθμό σημαντικότητας για την κοστολόγηση, σιγά σιγά αρχίζει να 

αυξάνει η σημαντικότητά του. Η χρονική συνέπεια της διανομής του προϊόντος και των 

πρώτων υλών είναι κι αυτό ένα σημείο σημαντικό για την κοστολόγηση. Τέλος, ο κύκλος 

ζωής προϊόντος έχει αυξήσει πάρα πολύ τη σημασία του ως εργαλείο για την κοστολόγηση. 

 

3. Εργαλεία μέτρησης του μοναδιαίου κόστους παραγωγής 

 

3.1 Σύστημα Πρότυπης Κοστολόγησης (Standard Costing) 

 

Ως πρότυπο κόστος θεωρείται ένα προσεκτικά προκαθορισμένο κόστος, που συνήθως 

είναι εκφρασμένο σε μοναδιαία βάση (δηλαδή ανά προϊόν). Αποτελεί κόστος – στόχο, 

αφού είναι το κόστος εκείνο που θα πρέπει να επιτευχθεί. Το πρότυπο κόστος είναι το 

προϋπολογισμένο κόστος για μία μονάδα προϊόντος. Τα συστήματα πρότυπης 

κοστολόγησης συνεισφέρουν στην κατάρτιση των προϋπολογισμών, στην εκτίμηση της 

αποδοτικότητας (performance) και στον καθορισμό του κόστους των προϊόντων. Τέτοια 

συστήματα βοηθούν τα διευθυντικά στελέχη στην ανάλυση των σχέσεων μεταξύ του τι 

έπρεπε να συμβεί (standard costs) και τι πραγματικά συμβαίνει (actual costs). 

 

Η πρότυπη κοστολόγηση χρησιμοποιείται από μία γκάμα επιχειρήσεων και σε 

συνδυασμό με κάθε μέθοδο κοστολόγησης προϊόντος, όπως κοστολόγηση κατά 
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παραγγελία, συνεχή μέθοδο ή με μια μέθοδο που αποτελεί υβρίδιο των προηγούμενων 

δύο. Για παράδειγμα, μία κατασκευαστική επιχείρηση που χτίζει σπίτια χρησιμοποιεί τη 

μέθοδο κοστολόγησης κατά παραγγελία για τον υπολογισμό του κόστους κάθε σπιτιού, 

ενώ για τη μέτρηση της αποδοτικότητας (performance) συγκρίνει το πραγματικό 

κόστος. Από την άλλη πλευρά, άλλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη συνεχή μέθοδο 

κοστολόγησης για πολλά από τα προϊόντα που παράγουν, ενώ για να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές, ελέγχουν το κόστος μέσα από τον καθορισμό του πρότυπου κόστους. 

Η πρότυπη κοστολόγηση προσδίδει έναν συγκεκριμένο στόχο στο προσωπικό που 

ασχολείται με την παραγωγή, που εντείνει την προσπάθεια του έτσι ώστε το κόστος των 

παραγόμενων προϊόντων να είναι ίσο ή μικρότερο του πρότυπου κόστους. Η διαφορά 

μεταξύ κέρδους και ζημιάς συχνά εξαρτάται στον έλεγχο κάθε δραστηριότητας που 

επηρεάζει το κόστος του προϊόντος.  

 

Οι αποκλίσεις μεταξύ του πραγματικού και του πρότυπου κόστους διακρίνονται σε 

αποκλίσεις που οφείλονται στην τιμή και στην αποδοτικότητα (efficiency) των πρώτων 

υλών και της άμεσης εργασίας. Αποκλίσεις που οφείλονται στην τιμή μετράνε κατά 

πόσο μια επιχείρηση διατηρεί τις τιμές των πρώτων υλών και της άμεσης εργασίας 

εντός των πλαισίων που τίθενται από τα πρότυπα μεγέθη. Αποκλίσεις που οφείλονται 

στην αποδοτικότητα μετράνε, αν η ποσότητα των πρώτων υλών και της άμεσης 

εργασίας που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός προϊόντος είναι εντός των ορίων 

που τίθενται από τα πρότυπα μεγέθη. Η πρότυπη κοστολόγηση, δίνοντας έμφαση στις 

αποκλίσεις τιμής και αποδοτικότητας, βοηθάει τα διευθυντικά στελέχη των 

επιχειρήσεων να ανακαλύψουν τρόπους μείωσης του κόστους. Επιπλέον, αναγνωρίζει 

εκείνους τους εργαζόμενους που αξίζουν έπαινο για τον έλεγχο του κόστους. Οι 

εργαζόμενοι μπορούν να έχουν τον έλεγχο κυρίως εκείνων των αποκλίσεων που 

οφείλονται στην αποδοτικότητα.  

 

Με μία πρώτη ματιά ίσως φαίνεται η διαχείριση συστημάτων όπως είναι το σύστημα 

της πρότυπης κοστολόγησης να είναι περισσότερο ακριβή σε σχέση με τη διαχείριση 

άλλων συστημάτων, όπως είναι το σύστημα της απορροφητικής κοστολόγησης 

(Horngren, Harrison, and Robinson, 1994; Fry, Steele, Saladin, 1998) 

 

Τα πρότυπα μεγέθη σχεδιάζονται συνήθως για την εξυπηρέτηση τριών βασικών 

σκοπών: 

- Ενθαρρύνουν τον έλεγχο του κόστους. 
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- Παρέχουν μία μέθοδο για την εκτίμηση του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος.  

- Παρέχουν βοήθεια στην ανάπτυξη των προϋπολογισμών. 

 

3.1.1 Καθορισμός Προτύπων 

 

Ο καθορισμός προτύπων απαιτεί μία λεπτομερή ανάλυση: α) του τρόπου με τον οποίον 

ολοκληρώθηκε πρόσφατα ένας καταλογισμούς του κόστους και β) του κόστους που 

απαιτείται για να γίνει ένας τέτοιος καταλογισμός. Οι πραγματικές ποσότητες των 

υλικών και της εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα κατά την παραγωγική 

διαδικασία συνιστούν την πληροφόρηση εκείνη που θα αποτελέσει σημείο εκκίνησης 

στον καθορισμό προτύπων. Πάνω σε αυτήν την πληροφόρηση θα γίνουν διάφορες 

προσαρμογές για  τις αναποτελεσματικότητες των μηχανών, τα διαλείμματα των 

εργαζομένων, τις απώλειες (waste) κ.ο.κ. Αφού αποφασιστεί η πρότυπη ποσότητα των 

πρώτων υλών και οι πρότυπες ώρες της άμεσης εργασίας για την παραγωγή μιας 

μονάδας προϊόντος, θα πρέπει στη συνέχεια να αποφασιστεί η τιμή για τα υλικά και το 

κόστος της άμεσης εργασίας. Ένα καλό σημείο εκκίνησης αποτελούν τα πραγματικά 

τιμολόγια και οι πραγματικές μισθοδοτικές καταστάσεις των εργαζομένων. 

Προσαρμογές θα γίνουν στο κόστος των υλικών για τον συνυπολογισμό σε αυτό του 

κόστους μεταφοράς και παραλαβής καθώς και για τις αναμενόμενες εκπτώσεις αγοράς. 

Προσαρμογές θα γίνουν και στο μέσο ωρομίσθιο των εργαζομένων για τους φόρους 

εισοδήματος και τα πιθανά επιδόματα. Τα πρότυπα κόστη μπορούν να συνοψιστούν σε 

μία κατάσταση πρότυπου κόστους (standard cost sheet) (Jagolinzer, 2000; Zimnovitch, 

1997). 

 

3.1.2 Μέθοδοι στον καθορισμό των προτύπων 

 

Οι αναλυτές στη διοίκηση κόστους χρησιμοποιούν συνήθως δύο μεθόδους στον 

καθορισμό του πρότυπου κόστους καθώς και μια τρίτη μέθοδο που αποτελεί 

συγκερασμό των δύο άλλων μεθόδων.  

- Ανάλυση ιστορικών στοιχείων 

- Ανάλυση καθηκόντων (task analysis)  

- Μείγμα των δύο προσεγγίσεων  
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3.1.3 Συμμετοχή στον καθορισμό προτύπων 

 

Τα πρότυπα δεν θα πρέπει να καθορίζονται μόνο από τους λογιστές. Οι άνθρωποι 

γενικά δεσμεύονται περισσότερο στην επίτευξη του πρότυπου κόστους, όταν 

συμμετέχουν στον καθορισμό αυτού. Για παράδειγμα, οι επιθεωρητές της παραγωγικής 

διαδικασίας θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στον καθορισμό του πρότυπου κόστους 

παραγωγής και οι διευθυντές των πωλήσεων θα πρέπει να συμμετέχουν στον 

καθορισμό των στόχων για την τιμή και τον όγκο των πωλούμενων μονάδων. Επιπλέον, 

θα πρέπει να έχουν ενεργό στον καθορισμό των στόχων για την τιμή και τον όγκο των 

πωλούμενων μονάδων. Επιπλέον, θα πρέπει να συμμετέχει στον καθορισμό του 

πρότυπου κόστους εξειδικευμένο προσωπικό, όπως μια ομάδα αποτελούμενη από 

σχεδιαστές και επιθεωρητές της παραγωγικές διαδικασίας και αναλυτές στη διοίκηση 

του κόστους.  

Επομένως, η διοίκηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της την παρεχόμενη πληροφόρηση 

από τους εργαζόμενους. Από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι θα αξιολογηθούν βάσει 

αυτών των προτύπων, είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι είχαν την ευκαιρία να 

συμμετάσχουν στον καθορισμό τους. Η ανάμειξη των εργαζομένων πιθανόν να 

φανερώσει αναποτελεσματικότητες και προβλήματα στις δραστηριότητες που θα πρέπει 

να συζητηθούν. Επιτρέποντας και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων στον καθορισμό 

προτύπων υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υλοποιηθούν αυτά τα πρότυπα (Johnsen 

and Sopariwala, 2000; Allen, 1999).  

 

3.1.4 Είδη Προτύπων 

 

Πριν αναλυθούν τα δύο είδη προτύπων που ακολουθούνται συχνά από τις περισσότερες 

βιομηχανίες, είναι χρήσιμο να αναλυθεί η έννοια της πρότυπης βάσης. Η πρότυπη βάση 

προσδιορίζεται συχνά όταν ένα προϊόν ή μια διαδικασία δημιουργείται για πρώτη φορά 

σε μία επιχείρηση. Προσδιορίζει την ένταση της παραγωγικής διαδικασίας ή τον τρόπο 

με τον οποίο μια υποστηρικτική λειτουργία θα οργανωθεί. Η πρότυπη βάση παραμένει 

συνήθως αμετάβλητη με την πάροδο των ετών. Στις περισσότερες βιομηχανίες, δύο 

είδη προτύπων χρησιμοποιούνται συνήθως, ανάλογα με το πόσο δύσκολο ή εύκολο 

είναι να επιτευχθούν τα πρότυπα μεγέθη. 

- Το ιδανικό πρότυπο, που σημαίνει ότι το πρότυπο έχει καθοριστεί με στόχο την 

αριστοποίηση (perfection).  
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- Το πρακτικό (currently attainable) πρότυπο, που επιτρέπει κάποιου είδους 

αναποτελεσματικότητας ή αδράνειας (slack) (Jagolinzer, 2000).  

 

3.1.5 Κόστη και Οφέλη της Πρότυπης Κοστολόγησης 

 

Η πρότυπη κοστολόγηση παρέχει πληροφόρηση, που βοηθάει τους διευθυντές στον 

έλεγχο του κόστους. Η εφαρμογή και η διατήρηση των προτύπων αποτελεί από μόνη 

της μια κοστοβόρα προσπάθεια. Η δημιουργία προτύπων είναι μια ακριβή διαδικασία 

που απαιτεί χρόνο, έντονη εργασία και κόστος. Επιπλέον, τα πρότυπα πρέπει να 

ανανεώνονται περιοδικά, ώστε να απεικονίζουν τις αλλαγές στη δομή του κόστους μιας 

παραγωγικής διαδικασίας. Όπως συμβαίνει με όλα τα πληροφοριακά συστήματα 

διοίκησης (MAS), κάθε καλύτερο επίπεδο πληροφόρησης σε ένα σύστημα πρότυπης 

κοστολόγησης περιλαμβάνει υψηλότερα κόστη για τη δημιουργία και τη 

χρησιμοποίησή του. Η απόφαση για το ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο πληροφόρησης 

του πρότυπου κόστους και για τη συχνότητα των αναφορών που θα πρέπει να 

αναπαράγονται αποτελεί μέρος του προβλήματος κατά το σχεδιασμό του 

πληροφοριακού συστήματος για την ανάλυση του κόστους. Εν ολίγοις, τα οφέλη από 

την πληροφόρηση, σε όρους βελτιωμένου ελέγχου του κόστους παραγωγής και λήψης 

αποφάσεων θα πρέπει να συγκριθούν με το κόστος που απαιτείται για την 

αναπαραγωγή αυτής της πληροφόρησης.  

 

Πλεονεκτήματα Πρότυπης Κοστολόγησης 

Η πρότυπη κοστολόγηση έχει αποτελέσει για πολλές δεκαετίες ένα ευρέως 

χρησιμοποιούμενο λογιστικό σύστημα στις βιομηχανικές επιχειρήσεις για σκοπούς 

ελέγχου του κόστους και προσδιορισμού του κόστους των προϊόντων. Αυτό 

εξακολουθεί να συμβαίνει ακόμα και σήμερα, ενώ η χρήση της πρότυπης 

κοστολόγησης εξαπλώνεται και στις μη βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η εκτεταμένη 

χρήση της πρότυπης κοστολόγησης  για ένα τόσο μακρύ χρονικό διάστημα φανερώνει 

την θετική αντίληψη που έχει διαμορφωθεί για το συγκεκριμένο σύστημα 

κοστολόγησης. Τα πλεονεκτήματα που αποδίδονται στην πρότυπη κοστολόγηση είναι 

τα εξής (Hilton, Maher and Selto, 2000;  Martin, 2001).  

- Δίνει τη δυνατότητα στους διευθυντές να εφαρμόζουν τη διοίκηση βάσει 

εξαίρεσης (management by exception) και με αυτό τον τρόπο να 

εξοικονομήσουν αρκετό χρόνο.  

- Το πρότυπο κόστος παρέχει μία λογική βάση για συγκρίσεις του κόστους. 
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- Οι αποκλίσεις αποτελούν μέσο αξιολόγησης της αποδοτικότητας.  

- Παρέχεται στους εργαζόμενους κίνητρο για την επίτευξη των προτύπων.  

- Οδηγεί σε σταθεροποίηση του κόστους των προϊόντων. 

- Ένα σύστημα πρότυπης κοστολόγησης είναι συνήθως λιγότερο ακριβό από ένα 

σύστημα πραγματικής/ κανονικής κοστολόγησης (normal or actual costing 

system). 

 

Κριτική της Πρότυπης Κοστολόγησης 

Η αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, η εισαγωγή των μεθόδων παραγωγής Just In 

Time (JIT) και των ευέλικτων συστημάτων παραγωγής, ο στόχος της συνεχούς 

βελτίωσης των διαδικασιών και η έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων αποτελούν 

δραματικές αλλαγές στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον, οι οποίες έχουν οδηγήσει 

σε αμφισβήτηση του ρόλου της πρότυπης κοστολόγησης. 

 

3.2 Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing - ABC) 

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, οι περιορισμοί των παραδοσιακών 

συστημάτων αξιολόγησης άρχισαν να γίνονται ευρέως αντιληπτοί.  Τα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης είχαν κατασκευαστεί πριν δεκαετίες, όταν οι περισσότερες 

επιχειρήσεις παρήγαγαν  έναν περιορισμένο αριθμό προϊόντων και η άμεση εργασία και 

οι  πρώτες ύλες αποτελούσαν τα βασικά στοιχεία κόστους για τις βιομηχανικές 

επιχειρήσεις.  Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα συνιστούσαν μικρό ποσοστό του 

συνολικού κόστους και κατά συνέπεια οι παραποιήσεις στο κόστος των προϊόντων που 

προέρχονταν από ακατάλληλους επιμερισμούς των γενικών βιομηχανικών εξόδων, ήταν 

ασήμαντες.   

 

Στην σημερινή πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις παράγουν μεγάλο αριθμό προϊόντων, 

το κόστος της άμεσης εργασίας αντιπροσωπεύει ένα μικρό μόνο ποσοστό του 

συνολικού κόστους, ενώ τα γενικά βιομηχανικά έξοδα  θεωρούνται μεγίστης  σημασίας.  

Κατά  συνέπεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η άμεση εργασία ως βάση επιμερισμού 

για τα γενικά βιομηχανικά. Επιπλέον, ο έντονος παγκόσμιος ανταγωνισμός της 

δεκαετίας του ’80 έχει ως αποτέλεσμα να είναι  περισσότερο πιθανές  και επιζήμιες  οι  

λανθασμένες  αποφάσεις  εξαιτίας  έλλειψης  κοστολογικής  πληροφόρησης  και  το  

συνεχώς  μειούμενο  κόστος  της  λειτουργίας  περισσότερο  εξειδικευμένων  και 

πολύπλοκων  κοστολογικών συστημάτων,  έκαναν  πιο έντονη  την ανάγκη  για ακριβή  
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προσδιορισμό  του  κόστους  των  προϊόντων.  Κάτω από αυτές τις συνθήκες, 

αναπτύχθηκε  το  activity-based costing (ABC).  

 

Το activity-based costing αποτελεί μία μέθοδο κοστολόγησης, η οποία πρώτα  

συσχετίζει το κόστος  με τις δραστηριότητες  και στη συνέχεια  το επιμερίζει  στα  

προϊόντα  και  στις υπηρεσίες  που χρησιμοποιούν αυτές  τις δραστηριότητες.  

 

Η κοστολόγηση με βάση τις επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι μία μέθοδος 

κοστολόγησης που αποσκοπεί να δώσει στη διοίκηση της επιχείρησης πληροφορίες 

κόστους για τη λήψη στρατηγικών και άλλων αποφάσεων που δυνητικά επηρεάζουν τη 

δυναμικότητα και συνεπώς το σταθερό κόστος. Η κοστολόγηση με βάση τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες κανονικά χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα του 

συνήθως συστήματος κοστολόγησης μιας εταιρείας και όχι ως υποκατάστατό του 

(Garrison and Noreen, 2002). Αντικείμενό της είναι η κατανόηση του έμμεσου κόστους 

παραγωγής και της κερδοφορίας των προϊόντων και των πελατών και η διαχείριση του 

έμμεσου κόστους παραγωγής. 

 

Τα βήματα για την υλοποίηση της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες είναι τα 

εξής (Garrison and Noreen, 2002): 

 Εντοπισμός και ορισμός δραστηριοτήτων και κέντρων κόστους δραστηριοτήτων 

 Άμεση ανίχνευση του κόστους στις δραστηριότητες και στα αντικείμενα 

κόστους 

 Καταλογισμός του κόστους στα κέντρα κόστους δραστηριοτήτων 

 Υπολογισμός των συντελεστών ενιαίας δραστηριότητας 

 Καταλογισμός του κόστους στα αντικείμενα κόστους χρησιμοποιώντας 

συντελεστές δραστηριότητας και μέτρα δραστηριότητας 

 Κατάρτιση εκθέσεων 

 

Η ABC βοηθάει στο να υπολογισθεί το συνολικό κόστος των προϊόντων, βελτιώνει τον 

έλεγχο του κόστους, μειώνει τα έμμεσα κόστη και κατά συνέπεια μειώνεται το 

συνολικό κόστος, τα έμμεσα κόστη επιμερίζονται με περισσότερη ακρίβεια και 

εντοπίζει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις αιτίες του κόστους. Επιπρόσθετα, η ABC 

βοηθάει στον καλύτερο υπολογισμό του κόστους των δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια 

οι διευθυντές μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να μπορούν να κρίνουν 
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ποιες δραστηριότητες είναι αντιπαραγωγικές και έτσι να επιτύχουν την καλύτερη 

απόδοση της επιχείρησης (Brierley, 2008). 

 

Η ABC όμως έχει και κάποια μειονεκτήματα. Μεταξύ αυτών είναι η εύρεση του 

κατάλληλου λογισμικού που θα μπορεί να την υποστηρίξει και η συλλογή δεδομένων 

και ο καθορισμός των κατάλληλων οδηγών κόστους και δραστηριοτήτων. Ένα άλλο 

μειονέκτημα είναι ότι η ABC δεν προσαρμόζεται εύκολα με τις υπάρχουσες λογιστικές 

αρχές και ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται μόνο εσωτερικά (Brierley, 2008). Πέραν 

όμως των προβλημάτων τεχνικής φύσης, τα μειονεκτήματα εφαρμογής της ABC 

σχετίζονται με την πιθανή άρνηση του προσωπικού για την εφαρμογή της αλλά και με 

την πειθώ που πρέπει να ασκηθεί στους διευθυντές προκειμένου να αλλάξουν τις 

εσωτερικές τους διαδικασίες. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται και με την 

κουλτούρα της επιχείρησης, είναι ότι η εφαρμογή της ABC σε επιχειρησιακό επίπεδο 

συχνά περιορίζεται στην εξάλειψη των δαπανηρών διαδικασιών χωρίς να εξετάζεται 

εάν ο περιορισμός αυτός θα έχει επίπτωση στην ικανοποίηση των πελατών (Al-Omiri & 

Drury, 2007). 

 

3.3 Παραδοσιακά Συστήματα Λογισμού κόστους 

 

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης, αναπτύχθηκαν μετά τις δύο πρώτες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα και ουσιαστικά αποτελούν ακόμη και σήμερα το βασικό 

εργαλείο για την αποτίμηση των αποθεμάτων και τον προσδιορισμό του 

αποτελέσματος. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια πρώτα τις δύο κυρίαρχες εννοιολογικές 

κοστολογικές θεωρήσεις στις οποίες δομούνται τα δύο κοστολογικά συστήματα της 

παραδοσιακής κοστολόγησης. 

 

3.3.1 Πλήρης ή Απορροφητική κοστολόγηση 

 

Η πλήρης κοστολόγηση ή κοστολόγηση πλήρους απορρόφησης (absorption costing) 

(Βενιέρη, Κοέν και Κωλέτση (2003), Καραγιάννης Ι. Δ. (2003), Παγγείος Ι. (1993), 

Drury Colin (1996), Horngren G.I., Foster G., Datar S. (1997)), αντιμετωπίζει όλα τα 

στοιχεία κόστους παραγωγής ως κόστος προϊόντος, χωρίς να παίζει ρόλο αν είναι 

σταθερά ή μεταβλητά. Το μοναδιαίο κόστος προϊόντος στην πλήρη κοστολόγηση 

περιλαμβάνει άμεσο κόστος εργασίας άμεσα υλικά και έμμεσο κόστος παραγωγής, είτε 

αυτό είναι σταθερό είτε μεταβλητό. 
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Η διαδικασία συγκέντρωσης των παραπάνω στοιχείων είναι πολύ απλή. Αφαιρούμε το 

συνολικό ποσό του κάθε στοιχείου κόστους με το σύνολο των μονάδων προϊόντος. Έτσι 

προκύπτει το μοναδιαίο κόστος άμεσης εργασίας, το μοναδιαίο κόστος άμεσων υλικών 

και το μοναδιαίο έμμεσο κόστος. Το άθροισμά τους μας δίνει το μοναδιαίο κόστος 

προϊόντος σύμφωνα με την πλήρη κοστολόγηση. 

 

Όσον αφορά τις δαπάνες πωλήσεων και τις δαπάνες διοίκησης δε συμμετέχουν στον 

υπολογισμό του κόστους του προϊόντος αλλά αντιμετωπίζονται πάντοτε ως κόστος 

περιόδου και αφαιρούνται από τα έσοδα όταν δημιουργούνται. 

 

Η πλήρης κοστολόγηση είναι το σύστημα που εφαρμόζεται πάγια στα πλαίσια των 

λογιστικών αρχών της χρηματοοικονομικής λογιστικής κατά την κατάρτιση των 

ετήσιων και ενδιάμεσων λογιστικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων. 

 

3.3.2 Άμεση ή Οριακή – Μεταβλητή κοστολόγηση 

 

Σύμφωνα με το σύστημα άμεσης ή οριακής - μεταβλητής κοστολόγησης (Marginal or 

Direct Costong), ως κόστος προϊόντος αντιμετωπίζονται μόνο τα στοιχεία κόστους που 

μεταβάλλονται ανάλογα με την παραγωγή (Garrison and Noreen, 2005). Έτσι, το 

κόστος παραγωγής των προϊόντων περικλείει μόνο μεταβλητά κόστη, όπως άμεσα 

υλικά, άμεση εργασία και το μεταβλητό μέρος των Γ.Β.Ε. Στην άμεση κοστολόγηση τα 

σταθερά Γ.Β.Ε. χαρακτηρίζονται σαν κόστος περιόδου μαζί με τις δαπάνες πωλήσεων 

και διοίκησης (Παγγειος, 1993) και επομένως το ανά μονάδα κόστος προϊόντος δεν 

περιλαμβάνει σταθερά Γ.Β.Ε. Άρα, το κόστος μιας μονάδας προϊόντος στο απόθεμα ή 

στο κόστος πωληθέντων προϊόντων δεν περιέχει κανένα στοιχείο σταθερού έμμεσου 

κόστους. 

 

Η διαχωριστική γραμμή του άμεσου και του έμμεσου κόστους δεν είναι πάντα 

ξεκάθαρη γιατί κόστη τα οποία είναι σταθερά σε κάποια επίπεδα παραγωγής 

ποικίλλουν σε κάποια άλλα επίπεδα και γίνονται μεταβλητά εάν μία μεγαλύτερη 

αύξηση στο παραγόμενο αποτέλεσμα συντελείται ή σχεδιάζεται (Πάγγειος, 1993). 

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το ενοίκιο του εργοστασίου το οποίο είναι σταθερό για 

μία δεδομένη γραμμή παραγωγής παρόλα αυτά εάν η επιχείρηση θέλει να την 

επεκτείνει τότε θα χρειαστεί να νοικιάσει μεγαλύτερο κτίριο και αυτό το επιπλέον 
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κόστος της ενοικίασης του κτιρίου είναι κάτι που το μάνατζμεντ θα πρέπει να λάβει 

σοβαρά υπόψη του όταν θα χρειαστεί να λάβει την απόφαση μετεγκατάστασης. Κόστη 

αυτής της μορφής ονομάζονται και «κλιμακωτά» γιατί αυξάνουν όταν το επίπεδο 

παραγωγής φτάνει ένα ορισμένο σημείο. Οι πωλήσεις ανά μονάδα μείον τα μεταβλητά 

κόστη μας δείχνουν το οριακό κέρδος από το οποίο τα σταθερά κόστη μπορούν να 

πληρωθούν, από την αφαίρεση των οποίων προκύπτει το οριακό κόστος (Βαρβάκης, 

2001). 

 

3.3.3 Διαφορές Άμεσης και Πλήρους  κοστολόγησης 

 

Ο διαχωρισμός του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό αποτελεί κλειδί για να 

κατανοήσουμε την διαφοροποίηση των δύο συστημάτων κοστολόγησης (πλήρης και 

άμεσης). Δηλαδή, στην άμεση κοστολόγηση τα σταθερά Γ.Β.Ε. δεν περιλαμβάνονται 

στον υπολογισμό του κόστους και τα μεταχειριζόμαστε σαν κόστος περιόδου, ενώ στην 

πλήρη υπολογίζονται. Επομένως: 

 Το προσδιοριζόμενο κόστος παραγωγής του προϊόντος θα είναι μικρότερο με 

βάση την άμεση κοστολόγηση από το αντίστοιχο κόστους που υπολογίζεται 

σύμφωνα με την πλήρη. 

 Εάν ένα μέρος του προϊόντος στην άμεση κοστολόγηση πωληθεί, ενώ ένα άλλο 

παραμείνει σαν απόθεμα, σε αυτό δεν θα περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό 

σταθερών Γ.Β.Ε. Αντίθετα, στην πλήρη κοστολόγηση θα περιλαμβάνεται 

οποιοδήποτε ποσό σταθερών Γ.Β.Ε. Αντίθετα, στην πλήρη κοστολόγηση θα 

περιλαμβάνεται στο κόστος αποθέματος και ένα ποσοστό σταθερών Γ.Β.Ε. της 

περιόδου. Άρα το κόστος του αποθέματος του προϊόντος στην άμεση θα είναι 

μικρότερο σε σχέση με την πλήρη κοστολόγηση. 

 Στην άμεση κοστολόγηση ο διαχωρισμός του κόστους σε σταθερό και 

μεταβλητό διευκολύνει την λήψη αποφάσεων. 

 Στην πλήρη κοστολόγηση ο διαχωρισμός του κόστους γίνεται με βάση τις 

λειτουργίες της επιχείρησης. Επομένως, τα διοικητικά στελέχη δεν μπορούν να 

γνωρίζουν το περιθώριο που παρουσιάζει κάθε προϊόν ή τμήμα παραγωγής για 

την κάλυψη των σταθερών εξόδων και τη δημιουργία κέρδους. 
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3.3.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης 

 

Η οριακή κοστολόγηση χρησιμοποιείται όπως προαναφέρθηκε για τη λήψη αποφάσεων. 

Αποφάσεις σχετικά με την επέκταση ή τη διακοπή προϊοντικών γραμμών μπορούν να 

ληφθούν αφού αναλυθεί το κέρδος που έχει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και έτσι να ληφθεί 

απόφαση σχετικά με το ποιες προϊοντικές γραμμές πρέπει να συνεχιστούν ή να 

σταματήσουν. Το βασικό μειονέκτημα της οριακής κοστολόγησης έγκειται στη διάκριση 

μεταξύ των σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων της επιχείρησης γιατί στην πράξη 

δεν είναι τόσο διακριτά όσο είναι στη θεωρία. Η τιμή, το σταθερό και το μεταβλητό κόστος 

μπορούν να ποικίλλουν αρκετά συχνά μέσα σε μία λογιστική περίοδο και τα κλιμακωτά 

κόστη είναι πολύ συχνά (Βαρβάκης, 2001). Γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο να είναι κάποιος 

βέβαιος για τη συνεισφορά που μπορεί να κάνει μία επιπρόσθετη μονάδα εξαγώγιμου 

αποτελέσματος μία δεδομένη χρονική στιγμή. 

 

Η κοστολόγηση ολικής απορρόφησης είναι ένας άλλος τρόπος απορρόφησης των εξόδων. 

Η κοστολόγηση ολικής απορρόφησης κατανέμει όλα τα κόστη παραγωγής στο τελικό 

προϊόν ή υπηρεσία. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να αντιληφθεί ποια κόστη καλύπτονται από 

τις πωλήσεις. Μία επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει όχι μόνο τα άμεσα και μεταβλητά 

κόστη αλλά όλα τα γενικά έξοδα που καλύπτονται από την επιχείρηση γιατί αποτελούν 

στοιχεία του κόστους του προϊόντος. Τα γενικά έξοδα (overhead costs) όπως είναι τα 

λειτουργικά έξοδα, η απόσβεση του κτιρίου και του εξοπλισμού, τα διοικητικά έξοδα και οι 

μισθοί των εργαζομένων που ασχολούνται σε διοικητικές υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη. Τα γενικά κόστη θα πρέπει να κατανέμονται στα προϊόντα και στις υπηρεσίες 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κριτήρια κατανομής προκειμένου να κατανεμηθούν σωστά 

στα κατάλληλα προϊόντα (Tang & Davis, 2000). Εάν η επιχείρηση διαθέτει περισσότερα του 

ενός γραφεία ή εργοστάσια τα κόστη μερικών από αυτά μπορούν να κατανεμηθούν σε 

κάποια από τα προϊόντα ενώ τα υπόλοιπα μπορεί να κατανέμονται σε όλα τα προϊόντα της 

επιχείρησης κατά συνέπεια χρειάζονται συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής των εξόδων 

προκειμένου να κατανεμηθούν σωστά. Η σχέση του κόστους με συγκεκριμένα προϊόντα 

μπορεί να αλλάξει με τον καιρό γιατί μπορεί να μεταβληθεί το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της 

επιχείρησης, άρα κατά συνέπεια τα κριτήρια πρέπει να αλλάξουν αντίστοιχα. 

 

Είναι προφανές ότι βάσει των παραπάνω μεθόδων απορρόφησης των έμμεσων εξόδων η 

κοστολόγηση είναι πολύ πιο βατή στο βιομηχανικό περιβάλλον σε αντίθεση με το 

περιβάλλον των υπηρεσιών. Συνήθως στις υπηρεσίες οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν 
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προβαίνουν σε κοστολόγηση. Σε περίπτωση όμως που θα ήθελαν να προβούν σε μία έστω 

βασική μορφή κοστολόγησης θα προτείναμε την οριακή γιατί κάνει ένα βασικό διαχωρισμό 

των σταθερών και μεταβλητών εξόδων και γιατί η υπηρεσία σε πολλές περιπτώσεις δεν 

χρειάζεται να μεταβάλλει τα σταθερά της έξοδα ανάλογα με τον όγκο παραγωγής γιατί δεν 

υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές. 

 

3.4 Κοστολόγηση κατά φάση ή μαζική παραγωγή (Process Costing) 

 

Σύμφωνα με τους Garrison και Noreen (2002), το σύστημα κοστολόγησης κατά φάση 

προϋποθέτει τυποποιημένη μαζική παραγωγή, δηλαδή η παραγωγή αναφέρεται σε ένα 

προϊόν που παράγεται συνεχώς για μεγάλες χρονικές περιόδους και σε μεγάλες ποσότητες 

(μαζική παραγωγή). Δηλαδή, ένα ουσιαστικό ομοιογενές προϊόν που διατρέχει τα στάδια 

της παραγωγικής διαδικασίας σε συνεχή βάση. 

 

Στο σύστημα κοστολόγησης κατά φάση, τα στοιχεία κόστους μιας συγκεκριμένης 

παραγωγικής λειτουργίας ή τμήματος συγκεντρώνονται και το σύνολό τους διαιρείται με 

τον αριθμό των παραχθέντων μονάδων αυτής της περιόδου (Πάγγειος, 1993). 

 

Χαρακτηριστικό του συστήματος κοστολόγησης κατά φάση είναι ότι σε κάθε μονάδα 

προϊόντος καταλογίζεται το ίδιο μέσο κόστος όπως και σε κάθε άλλη μονάδα που παράγεται 

στη διάρκεια της περιόδου. Αυτή η τεχνική κοστολόγησης υπολογίζει ένα γενικό μέσο 

κόστος μονάδας που ισχύει για ομοιογενείς μονάδες που ρέουν σε συνεχές ρεύμα μέσα από 

την παραγωγική διαδικασία. 

 

Υπάρχουν ορισμένα στάδια που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή του συστήματος της 

κοστολόγησης κατά φάση, τα στάδια αυτά είναι τα ακόλουθα (Πάγγειος, 1993): 

 Η δημιουργία κέντρων κόστους ή τμημάτων. Ως κέντρα κόστους θεωρούνται 

συνήθως τα τμήματα (λειτουργίες) της επιχείρησης στα οποία γίνεται συγκέντρωση 

του κόστους. 

 Ο καθορισμός της χρονικής περιόδου που πρέπει να καλύπτει η κοστολογική 

περίοδος. 

 Η συγκέντρωση των πραγματικών στοιχείων του κόστους σε κάθε κέντρο κόστους ή 

τμήμα και για κάθε συγκεκριμένη κοστολογική περίοδο. 

 Η ποσοτική μέτρηση της παραγωγής, που παράχθηκε κατά τη διάρκεια της χρονικής 

περιόδου για κάθε τμήμα ή κέντρο κόστους, εκφρασμένη σε ολοκληρωμένες 
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μονάδες για κάθε στοιχείο κόστους (άμεσα υλικά, άμεση εργασία, γενικά 

βιομηχανικά έξοδα). 

 Ο υπολογισμός του ανά μονάδα κόστους για κάθε κέντρο κόστους ή τμήμα, με 

συσχέτιση του κόστους που συγκεντρώθηκε στο τμήμα και των μονάδων που 

παράχθηκαν από αυτό. 

 Η ετοιμασία της κατάστασης κόστους παραγωγής του προϊόντος. 

 

3.5 Κοστολόγηση λειτουργίας – παραγωγής μόλις ζητηθεί το προϊόν (Just-In-Time 

Costing) 

 

Όλες οι εταιρείες μεταποίησης χρησιμοποιούν το σύστημα ελέγχου αποθεμάτων και 

παραγωγής «τη στιγμή που χρειάζεται» (JIT) αγοράζουν υλικά και παράγουν μονάδες 

προϊόντος μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να καλύψουν την πραγματική ζήτηση από 

τους πελάτες. Σε ένα σύστημα JIT, τα αποθέματα περιορίζονται στο ελάχιστο και σε 

ορισμένες περιπτώσεις μηδενίζονται. Η προσέγγιση JIT μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε 

εμπορικές όσο και σε μεταποιητικές εταιρείες. Ωστόσο, έχει το μεγαλύτερό της αντίκτυπο 

όταν χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες μεταποιητικών εταιρειών, οι οποίες διατηρούν 

τρεις κατηγορίες αποθεμάτων – πρώτες ύλες, ημιτελή προϊόντα και έτοιμα προϊόντα 

(Garrison and Noreen, 2002). 

 

3.6 Κοστολόγηση κατά παραγγελία ή κατά έργο ή εξατομικευμένης παραγωγής ή κατά 

προϊόν (Job Order Costing) 

 

Η κοστολόγηση κατά παραγγελία χρησιμοποιείται σε τέτοιες παραγωγικές διαδικασίες, 

όπου σε κάθε περίοδο παράγονται πολλά διαφορετικά προϊόντα (Πάγγειος, 1993). 

 

Παραδείγματα καταστάσεων όπου χρησιμοποιείται η κοστολόγηση έργου – παραγγελίας 

είναι τα μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικά έργα, τα εμπορικά αεροσκάφη, οι ευχετήριες 

κάρτες, και το φαγητό που σερβίρεται στις αεροπορικές εταιρείες, όπως σε κλάδους των 

υπηρεσιών (Garrison and Noreen, 2002). Δηλαδή, όλες οι περιπτώσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από πολύμορφα προϊόντα και έργα που είναι μοναδικά και διαφορετικό 

από κάθε άλλο. 
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Στην κοστολόγηση κατά παραγγελία υπάρχουν οι ακόλουθες τρεις ευρύτερες κατηγορίες 

κόστους που σχετίζονται με την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος και επομένως πρέπει να 

γίνει υπολογισμός τους: 

 Α’ ύλες (Άμεσα υλικά) 

 Άμεση εργασία 

 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

 

Η διαδικασία του συστήματος κοστολόγησης κατά παραγγελία βασίζεται στα παρακάτω 

βήματα (Πάγγειος, 1993): 

 Υπολογισμός του κόστους των άμεσων υλικών από το τμήμα παραγωγής με βάση 

το έντυπο προμήθειας υλικών. 

 Υπολογισμός του κόστους εργασίας με βάση το φύλλο κοστολόγησης εργασίας. 

 Υπολογισμός του ανά μονάδα κόστους παραγωγής, συνυπολογίζοντας τα Γενικά 

Βιομηχανικά Έξοδα (Γ.Β.Ε.). 

 

Τα Γ.Β.Ε. πρέπει να εξεταστούν μαζί με τις α’ ύλες και την άμεση εργασία, όταν 

υπολογίζουμε το ανά μονάδα κόστος της παραγωγής. Παρόλα αυτά η μεταβίβαση των 

Γ.Β.Ε. στις παραγόμενες μονάδες των προϊόντων γίνεται συχνά δύσκολη υπόθεση. 

Υπάρχουν τρεις λόγοι που δημιουργούν τη δυσκολία αυτή (Πάγγειος, 1993): 

 Τα Γ.Β.Ε. δεν μπορούν να ανιχνευθούν άμεσα σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 

παραγγελία. 

 Τα Γ.Β.Ε. αποτελούνται από πολλά ανόμοια είδη κόστους, αφού περιλαμβάνουν 

συγχρόνως μεταβλητά και σταθερά κόστη. 

 Επιχειρήσεις με ισχυρές εποχιακές μεταβολές στη παραγωγή τους παρατηρούν 

συχνά ότι, αν και η παραγωγή τους μεταβάλλεται, τα Γ.Β.Ε. τείνουν να παραμένουν 

σχετικά σταθερά. 

 

Με δεδομένα αυτά τα προβλήματα, ο μόνος σχετικά παραδεκτός τρόπος να μεταβιβαστούν 

τα Γ.Β.Ε. στις παραγόμενες μονάδες είναι η χρήση μιας διαδικασίας επιμερισμού, με την 

επιλογή μιας βάσης επιμερισμού που είναι κοινή για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

εταιρείας. Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες βάσεις επιμερισμού είναι οι άμεσες εργατοώρες 

και το άμεσο κόστος εργασίας (Garrison and Noreen, 2002). Η βάση επιμερισμού 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του προκαθορισμένου συντελεστή έμμεσου κόστους 

παραγωγής με τον εξής μαθηματικό τύπο: 

 



 

 

 28

Προκαθορισμένος συντελεστής καταλογισμού έμμεσου κόστους = Εκτιμώμενο συνολικό 

ύψος έμμεσου κόστους / Εκτιμώμενος συνολικός αριθμός μονάδων στη βάση επιμερισμού 
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

1. Μεθοδολογία έρευνας 

 

Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση, μέσω της συμπλήρωσης του 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου4, της ύπαρξης συστημάτων κοστολόγησης στις 

ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικότερα σε εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της μεταποίησης, όπου υπάρχει και παραγωγή προϊόντος. Παράλληλα, γίνεται μια 

προσπάθεια εξεύρεσης των δυνατών σημείων και των αδυναμιών που πηγάζουν από τη 

χρήση των εργαλείων μέτρησης του μοναδιαίου κόστους αλλά και τον γενικό 

προβληματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων για το βασικό προσδιορισμό τους 

κόστους παραγωγής των προϊόντων τους. 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την αποστολή του ερωτηματολογίου, με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, σε επιχειρήσεις, των οποίων η έδρα βρίσκεται στον ελλαδικό χώρο. Η 

επιλογή των επιχειρήσεων οι οποίες θα συμμετείχαν στην έρευνα έγινε βάσει την έως 

τώρα επαγγελματική εμπειρία του συντάκτη στο χώρο των επιχειρήσεων αλλά και τις 

προσωπικές επαφές του με διάφορους φορείς πανελλαδικά. Πιο συγκεκριμένα, το 

ερωτηματολόγιο στάλθηκε: 

 σε 693 επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

(Σ.Ε.Β.Ε.) 

 στον υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) για προώθηση του ερωτηματολογίου στα μέλη του 

Συνδέσμου 

 σε 300 μεταποιητικές επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Κιλκίς  

 σε 900 επιχειρήσεις, πανελλαδικά, οι οποίες συνεργάστηκαν τα τελευταία 3 

χρόνια σε διάφορα προγράμματα επιχειρηματικότητας με το Ινστιτούτο 

Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)  

 σε 5 μεγάλες συμβουλευτικές επιχειρήσεις (2 στην Θεσσαλονίκη και 3 στην 

Αθήνα) για προώθηση του ερωτηματολογίου σε μεταποιητικές επιχειρήσεις 

 σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσω της 

γραμματείας του μεταπτυχιακού προγράμματος και  

                                                           
4 Το πλήρες ερωτηματολόγιο της έρευνας φαίνεται στο Παράρτημα Ι. 
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 σε 73 μεταποιητικές επιχειρήσεις άμεσα προσεγγίσιμες από τον συντάκτη λόγω 

της καλής επαγγελματικής και μη επικοινωνίας. 

 

Μετά την πρώτη αποστολή του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκε, μετά από μία 

εβδομάδα, δεύτερη αποστολή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπενθύμισης 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Τελικά, παραλήφθησαν 155 ερωτηματολόγια από 

τα οποία τα 146 συμπληρώθηκαν στην ηλεκτρονική φόρμα που είχε δημιουργηθεί σε 

συγκεκριμένο ιστοχώρο στο διαδίκτυο, εύκολα προσβάσιμος από τις επιχειρήσεις με 

την καθοδήγηση μίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ενώ τα υπόλοιπα 9 αποστάλθηκαν και 

συλλέχθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα οποία προστέθηκαν στα συγκεντρωτικά 

στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη ηλεκτρονική 

πληροφόρηση. 

 

Η αξιοπιστία του δείγματος των απαντήσεων που δόθηκαν δεν μπορεί να επαληθευθεί 

καθώς οι απαντητές των ερωτηματολογίων λήφθηκαν εξαρχής ως ακριβείς και αληθείς 

ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία των επιχειρήσεων, των οποίων εκπροσωπούν. 

Άλλωστε,  η «αξιοπιστία» (credibility) σε μια ποιοτική έρευνα αναφέρεται στην ισχύ 

του μεθοδολογικού σχεδιασμού, στην ποιότητα των δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν 

κατά τη διάρκειά της και στο πώς αυτός ο σχεδιασμός και τα συγκεκριμένα δεδομένα 

οδηγούν σε αληθινά και άξια εμπιστοσύνης ευρήματα, υπό την έννοια ότι 

αναπαριστούν την πραγματικότητα (Lincoln, 2001), στοιχεία που ισχύουν στην 

παρούσα εργασία. Παρά ταύτα πραγματοποιήθηκε, στο δείγμα μας, ένας από τους 

ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες αξιοπιστίας Cronbach (1951) και ονομάζεται 

Cronbach’s α (alpha), ή δείκτης εσωτερικής συνάφειας (internal consistency 

coefficient). Εφαρμόζοντας τον συγκεκριμένο δείκτη στο υπολογιστικό πρόγραμμα 

SPSS® για το σύνολο των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου μας λαμβάνουμε τον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας Β.1.1). 

 

Πίνακας Β.1.1: Έλεγχος αξιοπιστίας του δείγματος (reliability statistics) 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,607 31 

 

Από τον παραπάνω έλεγχο προκύπτει ο αριθμός 0,607 ο οποίος αποτελεί το ελάχιστο 

αποδεκτό όριο και το δείγμα μας κρίνεται επαρκές. 
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Το ερωτηματολόγιο έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει το σύνολο της 

πληροφορίας που χρειαζόμαστε από τον ερωτώμενο, δηλαδή από τα δημογραφικά 

στοιχεία έως εξειδικευμένα στοιχεία που αφορούν την κοστολόγηση. Πιο 

συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 4 ενότητες έτσι ώστε κάθε ενότητα να 

ασχολείται με ένα διαφορετικό στοιχείο της έρευνας και πιο συγκεκριμένα: 

 1η ενότητα: Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

 2η ενότητα: Στοιχεία παραγωγής και ανταγωνισμού της επιχείρησης 

 3η ενότητα: Γιατί να κάνω κοστολόγηση στην παραγωγή μου 

 4η ενότητα: Στοιχεία κοστολόγησης παραγωγής 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται μία ανάλυση του δείγματος και των 

αποτελεσμάτων, στις τέσσερις ενότητες του ερωτηματολογίου, με: 

 δημιουργία ελέγχου κανονικότητας (δείκτες Skewness, Kurtosis, Kolmogorov-

Smirnova και Shapiro-Wilk, έλεγχος outliers)  

 την αποτύπωση αυτών μέσω διαγραμμάτων, πινάκων, κ.ά. (περιγραφική 

στατιστική5), καθώς και 

 απαντήσεις στις υποθέσεις που δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς της εργασίας 

σχετικά με α) το τι τελικά μας οδηγεί στην χρησιμοποίηση εργαλείων 

κοστολόγησης, β) εάν μετά την χρησιμοποίηση αυτών, οι επιχειρήσεις 

παραμένουν ικανοποιημένοι (με τη μέθοδο συσχέτισης του συντελεστή Pearson) 

και γ) εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αποφάσεων για να ξεκινήσει η 

επιχείρηση να χρησιμοποιεί κοστολόγηση (συντελεστής σημαντικότητας 

συσχέτισης t-test) 

 

2. Έλεγχος κανονικότητας του δείγματος 

 

Ο έλεγχος κανονικότητας του δείγματος μπορεί να ελεγχθεί με τον δείκτη ασυμμετρίας 

(skewness), τον δείκτη κύρτωσης (kyrtosis), μέσω διαγραμμάτων, μέσω τυπικών ελέγχων 

(Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, κ.ά.) και μέσω των outliers. Στο συγκεκριμένο δείγμα 

θα εφαρμόσουμε, μέσω του υπολογιστικού προγράμματος SPSS®, τους δείκτες skewness, 

kyrtosis, Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk.  

 

                                                           
5 Τσάντας Ν., Μωυσιάδης Χ., Μπαγιάτης Ντ., Χατζηπαντελής Θ., 1999, «Ανάλυση δεδομένων με τη 
βοήθεια στατιστικών πακέτων», Εκδ. Ζήτη. 
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Στον πίνακα Β.2.1 που ακολουθεί φαίνονται οι τιμές των δεικτών για τις 31 μεταβλητές που 

θέσαμε στο υπολογιστικό λογισμικό.  

 

Πίνακας Β.2.1: Έλεγχος κανονικότητας του δείγματος (Skewness & Kurtosis) 

Descriptive statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Θέση 155 1,00 8,00 3,8000 2,17841 ,252 ,195 -1,069 ,387 

Φύλο 155 1,00 2,00 1,3032 ,46114 ,865 ,195 -1,269 ,387 

Ηλικία 155 1,00 5,00 3,2710 ,92799 ,075 ,195 -,739 ,387 

Εκπαίδευση 155 1,00 5,00 3,2774 ,81013 -,921 ,195 1,329 ,387 

Κλάδος 155 1,00 7,00 3,3161 2,07256 ,460 ,195 -1,098 ,387 

Δραστηριοποίηση 155 1,00 3,00 2,4774 ,69633 -,971 ,195 -,332 ,387 

Έτη λειτουργίας 155 1,00 4,00 3,7290 ,56188 -2,203 ,195 4,891 ,387 

Προσωπικό 155 1,00 5,00 3,2581 1,02462 ,160 ,195 -,733 ,387 

Κύκλος Εργασιών 155 1,00 4,00 2,0774 ,99044 ,493 ,195 -,842 ,387 

Μονοπροϊοντική 155 1,00 2,00 1,8839 ,32142 -2,420 ,195 3,906 ,387 

Πλήθος Προϊόντων 155 ,00 4,00 1,6258 1,35392 ,883 ,195 -,652 ,387 

Ανταγωνισμός 155 1,00 4,00 1,5161 ,65816 1,047 ,195 ,562 ,387 

Πλήθος Ανταγ/στών 155 1,00 4,00 1,6903 ,74352 ,667 ,195 -,558 ,387 

Επίδραση Αντ/σμού 155 1,00 4,00 1,7806 ,78352 ,819 ,195 ,288 ,387 

Σημαντικότητα 1 155 1,00 5,00 4,2710 ,89956 -1,214 ,195 1,250 ,387 

Σημαντικότητα 2 155 1,00 5,00 3,8645 1,18474 -,921 ,195 ,056 ,387 

Σημαντικότητα 3 155 1,00 5,00 4,1484 1,13843 -1,232 ,195 ,577 ,387 

Σημαντικότητα 4 155 1,00 5,00 3,9290 1,15719 -1,032 ,195 ,419 ,387 

Σημαντικότητα 5 155 1,00 5,00 4,2000 1,00905 -1,488 ,195 2,092 ,387 

Σημαντικότητα 6 155 1,00 5,00 4,4194 ,82863 -1,335 ,195 1,327 ,387 

Σημαντικότητα 7 155 1,00 5,00 3,9419 1,12953 -,980 ,195 ,222 ,387 
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Συμφωνία 1 155 1,00 5,00 4,4258 ,86751 -1,794 ,195 3,569 ,387 

Συμφωνία 2 155 1,00 5,00 4,4000 ,84975 -1,387 ,195 1,502 ,387 

Συμφωνία 3 155 1,00 5,00 4,1484 ,94521 -,956 ,195 ,422 ,387 

Συμφωνία 4 155 1,00 5,00 4,2516 ,98425 -1,436 ,195 1,769 ,387 

Συμφωνία 5 155 1,00 5,00 4,4452 ,87640 -1,707 ,195 2,723 ,387 

Κοστολόγηση 155 1,00 2,00 1,1419 ,35012 2,072 ,195 2,324 ,387 

Μέθοδος Κοστ/σης 155 ,00 9,00 3,7548 2,90843 ,136 ,195 -1,557 ,387 

Εργαλείο Κοστ/σης 155 ,00 5,00 2,4129 1,48493 ,045 ,195 -1,042 ,387 

Ικανοποίηση 155 1,00 4,00 2,3097 ,76928 ,357 ,195 -,100 ,387 

Πλήθος ABC 155 1,00 7,00 4,1677 2,31825 -,321 ,195 -1,692 ,387 

Valid N (listwise) 155         

 

Για να διαπιστώσουμε εάν η μεταβλητή του δείγματος που μας ενδιαφέρει ακολουθεί 

κανονική κατανομή διαιρέσαμε τον συντελεστή skewness ή kurtosis με την τυπική 

απόκλιση και διαπιστώσαμε ότι για τις μεταβλητές «Εργαλείο κοστολόγησης» και 

«Ικανοποίηση» τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω ακολουθούν κανονική κατανομή. 

 

Παράλληλα, εφαρμόσαμε τους τυπικούς ελέγχους του Kolmogorov-Smirnov & Shapiro-

Wilk για τον έλεγχο κανονικότητας του δείγματος και σύμφωνα με τον πίνακα Β.2.2 λάβαμε 

Sig. .000 για όλες τις μεταβλητές, κάτι που καθιστά το δείγμα μας να ακολουθεί κανονική 

κατανομή. 

 

Πίνακας Β.2.2: Έλεγχος κανονικότητας του δείγματος (Kolmogorov-Smirnov & 
Shapiro-Wilk) 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Θέση ,199 155 ,000 ,895 155 ,000 

Φύλο ,441 155 ,000 ,577 155 ,000 

Ηλικία ,202 155 ,000 ,887 155 ,000 
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Εκπαίδευση ,263 155 ,000 ,800 155 ,000 

Κλάδος ,180 155 ,000 ,871 155 ,000 

Δραστηριοποίηση ,367 155 ,000 ,706 155 ,000 

Έτη λειτουργίας ,466 155 ,000 ,534 155 ,000 

Προσωπικό ,219 155 ,000 ,897 155 ,000 

Κύκλος Εργασιών ,210 155 ,000 ,846 155 ,000 

Μονοπροϊοντική ,525 155 ,000 ,372 155 ,000 

Πλήθος Προϊόντων ,368 155 ,000 ,751 155 ,000 

Ανταγωνισμός ,351 155 ,000 ,720 155 ,000 

Πλήθος Ανταγωνιστών ,294 155 ,000 ,780 155 ,000 

Επίδραση Ανταγωνισμού ,247 155 ,000 ,800 155 ,000 

Σημαντικότητα 1 ,301 155 ,000 ,767 155 ,000 

Σημαντικότητα 2 ,223 155 ,000 ,830 155 ,000 

Σημαντικότητα 3 ,315 155 ,000 ,750 155 ,000 

Σημαντικότητα 4 ,223 155 ,000 ,815 155 ,000 

Σημαντικότητα 5 ,270 155 ,000 ,751 155 ,000 

Σημαντικότητα 6 ,365 155 ,000 ,708 155 ,000 

Σημαντικότητα 7 ,237 155 ,000 ,823 155 ,000 

Συμφωνία 1 ,352 155 ,000 ,683 155 ,000 

Συμφωνία 2 ,353 155 ,000 ,716 155 ,000 

Συμφωνία 3 ,268 155 ,000 ,805 155 ,000 

Συμφωνία 4 ,299 155 ,000 ,746 155 ,000 

Συμφωνία 5 ,375 155 ,000 ,673 155 ,000 

Κοστολόγηση ,515 155 ,000 ,414 155 ,000 

Μέθοδος Κοστολόγησης ,185 155 ,000 ,878 155 ,000 

Εργαλείο Κοστολόγησης ,235 155 ,000 ,890 155 ,000 

Ικανοποίηση ,302 155 ,000 ,841 155 ,000 
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Πλήθος ABC ,308 155 ,000 ,782 155 ,000 

 

Τέλος, ανατρέξαμε και στα θηκογραφήματα των μεταβλητών τα οποία εξήχθησαν από το 

υπολογιστικό λογισμικό και δεν εμφανίστηκε καμία ακραία τιμή (outlier). Ενδεικτικά 

παραθέτουμε ένα θηκογράφημα μίας μεταβλητής (Γράφημα Β.2.1), η οποία θα μας 

απασχολήσει στα συμπεράσματα της εργασίας (ικανοποίηση από τη χρήση των εργαλείων 

μέτρησης)6. 

 

Γράφημα Β.2.1: Θηκογράφημα της μεταβλητής ικανοποίησης 

 

 

3. Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το πλήθος των ερωτηματολογίων που παραλήφθησαν ήταν 155 

και αναλύοντάς τα διαπιστώνεται ότι απαντήθηκαν από υψηλά στελέχη των επιχειρήσεων 

(Πίνακα Β.2.1) και πιο συγκεκριμένα από Γενικούς Διευθυντές (32,26%), Προϊσταμένους/ 

Υπεύθυνους κοστολόγησης (20%), Διευθυντές / Προϊσταμένους Λογιστηρίου (17,42%), 

Οικονομικοί Διευθυντές (11,61%) και Στέλεχος Λογιστηρίου (9,03%). Όλοι οι παραπάνω, 
                                                           
6 Τα υπόλοιπα θηκογράμμα βρίσκονται στο παράρτημα ΙΙ. 
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συγκεντρώνουν ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του δείγματος, ένα γεγονός που καθιστά 

σαφές σε μεγάλο βαθμό ότι οι απαντήσεις που συλλέξαμε κρίνονται από πολύ μεγάλο 

βαθμό αξιοπιστίας καθώς δόθηκαν από άτομα που η θέση τους έχει άμεση σχέση με θέματα 

λογιστική κόστους. 

 

Πίνακας Β.3.1: Θέση εργασίας στην επιχείρηση του ερωτώμενου 

Α/Α Θέση στην επιχείρηση Πλήθος Ποσοστό 
1 Προϊστάμενος / Υπεύθυνος Κοστολόγησης 31 20,00% 
2 Διευθυντής / Προϊστάμενος Λογιστηρίου 27 17,42% 
3 Οικονομικός Διευθυντής 18 11,61% 
4 Εσωτερικός Ελεγκτής 3 1,94% 
5 Γενικός Διευθυντής 50 32,26% 
6 Διευθυντής Μηχανοργάνωσης 3 1,94% 
7 Στέλεχος Λογιστηρίου 14 9,03% 
8 Διοικητικό προσωπικό 9 5,81% 

ΣΥΝΟΛΟ 155 100,00% 
 

Στους πίνακες που ακολουθούν, Β.3.2, Β.3.3 και Β.3.4 παρουσιάζουμε τα δημογραφικά 

στοιχεία του δείγματός μας σε ότι αφορά το φύλο του ερωτώμενου, την ηλικία του και το 

μορφωτικό επίπεδό του. Από τα στοιχεία του πίνακα Β.3.3 φαίνεται ότι το δείγμα μας 

απαντήθηκε σε ένα ποσοστό περίπου 77% από στελέχη ηλικίας άνω των 35 ετών. Τέλος, 

αντίστοιχα, ένα ποσοστό που πλησιάζει το 90% των ερωτώμενων, έχει το ανώτατο 

εκπαιδευτικό επίπεδο.  

 

Πίνακας Β.3.2: Φύλο ερωτώμενου                 Πίνακας Β.3.3: Ηλικία ερωτώμενου 

Α/Α Φύλο Πλήθος  Α/Α Ηλικιακή Ομάδα Πλήθος 
1 Άνδρας 108  1 < 25 ετών 1 
2 Γυναίκα 47  2 25 – 35 ετών 34 
    3 35 – 45 ετών 56 
    4 45 – 55 ετών 50 
    5 > 55 ετών 14 
       
 Πίνακας Β.3.4: Εκπαιδευτικό επίπεδο ερωτώμενου  

 Α/Α Επίπεδο εκπαίδευσης Πλήθος  
 1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 8  
 2 Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΙΕΚ, κ.ά.) 8  
 3 Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ) 75  
 4 Κάτοχος Μεταπτυχιακού 61  
 5 Κάτοχος Διδακτορικού 3  
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Βασικά δημογραφικά στοιχεία αποτελούν και τα αποτελέσματα που λάβαμε με την 

συμπλήρωση των επόμενων 5 ερωτήσεων που αφορούν στοιχεία της επιχείρησης όπως ο 

κλάδος και ο χώρος δραστηριοποίησης της επιχείρησης, τα έτη λειτουργίας της αλλά και το 

μέγεθός της, παράγοντας ο οποίος προσδιορίζεται από το προσωπικό του 2017 και τον μέσο 

κύκλο εργασιών τις τελευταίας κλεισμένης διετίας 2015 – 2016 (δεν υπήρχαν επίσημα 

στοιχεία του 2017). Πιο συγκεκριμένα, ομαδοποιώντας τα αποτελέσματα που εξήχθησαν 

σχετικά με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις του δείγματος, 

διαπιστώνεται ότι το 63,23% δραστηριοποιείται στον τομέα της Μεταποίησης, το 14,84% 

αμιγώς στον τομέα του Εμπορίου, το 19,35% αμιγώς στον τομέα των Υπηρεσιών ενώ ένα 

μικρό ποσοστό της τάξης του 2,58% στον τομέα του Τουρισμού. 

 

Γράφημα Β.3.1: Κλάδος δραστηριοποίησης του δείγματος 

 

Σχετικά με το γεωγραφικό εύρος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων όπως επίσης και τα 

έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν κυρίως οι 

υφιστάμενες με πολλά έτη λειτουργίας, εξαγωγικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα στον 

πίνακα Β.3.5 φαίνεται ότι το 59,35% ήταν εξαγωγικές επιχειρήσεις ενώ μόνο το 11,61% 

δραστηριοποιούνται τοπικά. Το υπόλοιπο 29,03% δραστηριοποιείται σε όλη την ελληνική 

επικράτεια. Αντίστοιχα, στον πίνακα Β.3.6 φαίνεται ότι το 95,48% των επιχειρήσεων, που 

συμμετείχαν στην έρευνα, λειτουργούν πάνω από 10 έτη. 
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Πίνακας Β.3.5: Γεωγραφικό εύρος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

Α/Α Επίπεδο δραστηριοποίησης Πλήθος Ποσοστό 
1 Τοπικό (Νομού / Περιφέρειας) 8 11,61 % 
2 Εθνικό (εντός Ελλάδας) 8 29,03 % 
3 Διεθνές 75 59,35 % 

 

Πίνακας Β.3.6: Έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων 

Α/Α Έτη λειτουργίας Πλήθος Ποσοστό 
1 0 - 3 1 0,65% 
2 3 - 10 6 3,87% 
3 10 - 20 27 17,42% 
4 20 και άνω 121 78,06% 

 

Τέλος, ένα βασικό δημογραφικό στοιχείο του ερωτηματολογίου αποτέλεσε το μέγεθος των 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν το οποίο ορίζεται από το προσωπικό της επιχείρησης και τον 

κύκλο εργασιών αυτής την τελευταία κλεισμένη χρήση (Ορισμός των ΜΜΕ, Σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στα γραφήματα Γραφήματα 

Β.3.2 και Β.3.3 που ακολουθούν. 

 

Γράφημα Β.3.2: Ανθρώπινο Δυναμικό Επιχειρήσεων 
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Γράφημα Β.3.3: Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων 

 

Βάσει του ορισμού του μεγέθους των επιχειρήσεων7 σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις και την παράλληλη επεξεργασία των απαντήσεων στα στοιχεία του 

προσωπικού και του κύκλου εργασιών, λαμβάνουμε το Γράφημα Β.3.4, όπου γίνεται 

φανερό ότι το δείγμα μας αποτελείται από 22,58% πολύ μικρές επιχειρήσεις, 36,77% μικρές 

επιχειρήσεις, 25,16% μεσαίες επιχειρήσεις και μόνο 15,48% μεγάλες επιχειρήσεις, το οποίο 

για τα ελληνικά δεδομένα και στην παρούσα οικονομική συγκυρία αποτελεί ένα σημαντικό 

αποτέλεσμα 

 

Γράφημα Β.3.4: Μέγεθος Επιχειρήσεων 

 

 

                                                           
7 Ορισμός των ΜΜΕ, Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 
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4. Ανάλυση στοιχείων παραγωγής και ανταγωνισμού 

 

Βασικό στοιχείο για την ανάλυση των δεδομένων αποτελεί το πλήθος των προϊόντων που 

παράγει μία επιχείρηση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως παρουσιάζονται στο 

γράφημα Β.4.1, φαίνεται ότι 89 επιχειρήσεις (57,42%) παράγουν από 2 έως 39 προϊόντα, 32 

επιχειρήσεις (20,65%) παράγουν άνω των 120 προϊόντων, 18 επιχειρήσεις (11,61%) είναι 

μονοπροϊοντικές, 10 επιχειρήσεις (6,45%) παράγουν από 40 έως 79 προϊόντα και μόνο 6 

επιχειρήσεις (3,87%) παράγουν από 80 έως 119 προϊόντα 

 

Γράφημα Β.4.1: Αριθμός και ποσοστό παραγόμενων προϊόντων 

 

Επειδή ο ανταγωνισμός πολλές φορές ενισχύει τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του 

τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης σε όλα τα τμήματά της, επομένως και στην παραγωγή 

κρίθηκε σκόπιμο να εξετάσουμε κατά πόσο ανταγωνιστικό είναι το περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις του δείγματός μας. Παράλληλα εκτός της έντασης του 

ανταγωνισμού, ζητήθηκε να απαντηθεί τόσο ποιος είναι ο αριθμός των βασικών 

ανταγωνιστών της επιχείρησης, όσο και το εάν επηρεάζει ο ανταγωνισμός στη διαμόρφωση 

της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης.  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως φαίνονται στο γράφημα Β.4.2 που 

ακολουθεί, το 56,77% (88 επιχειρήσεις) αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό, το 35,48% 

(55 επιχειρήσεις) αντιμετωπίζουν αρκετό ανταγωνισμό, 7,10% (11 επιχειρήσεις) 

αντιμετωπίζουν μικρό ανταγωνισμό ενώ μόνο μία επιχείρηση δήλωσε ότι δεν υπάρχει 

καθόλου ανταγωνισμός (μονοπώλιο). 
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Γράφημα Β.4.2: Αριθμός και ποσοστό έντασης ανταγωνισμού 

 

Μετά την εξέταση της έντασης του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του 

δείγματός μας, μελετάται ο αριθμός των βασικότερων ανταγωνιστών τους στο χώρο 

δραστηριοποίησής τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας σε αυτό το ερώτημα συνάδουν 

απόλυτα με τα αποτελέσματα του προηγούμενου ερωτήματος σχετικά με την ένταση του 

ανταγωνισμού. Κατ’ αντιστοιχία, Πίνακας Β.4.1, 73 επιχειρήσεις έχουν πάνω από 10 

ανταγωνιστές, 58 επιχειρήσεις από 5 έως 9 ανταγωνιστές, 23 επιχειρήσεις από μία έως 4 

επιχειρήσεις και μόνο μία διατηρεί το μονοπώλιο όπως είχε αποδειχτεί και στο προηγούμενο 

ερώτημα.  

 

Πίνακας Β.4.1: Αριθμός βασικών ανταγωνιστών 

Α/Α Κλάση βασικών ανταγωνιστών Πλήθος 
1 Άνω των 10 73 
2 5 έως 9 58 
3 1 έως 4 23 
4 Κανένας (μονοπώλιο) 1 

 

Τέλος, εξετάστηκε η επίδραση του ανταγωνισμού στο περιβάλλον της επιχείρησης στη 

διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των επιχειρήσεων του δείγματός μας. Όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα Β.4.2 το 43,87% (68 επιχειρήσεις) απάντησε ότι την επηρεάζει 

αρκετά , το 40,65% (63 επιχειρήσεις) απάντησε ότι την επηρεάζει πολύ, το 12,26% (19 

επιχειρήσεις) απάντησε ότι την επηρεάζει λίγο, ενώ μόνο το 3,23 (5 επιχειρήσεις) απάντησε 

ότι δεν την επηρεάζει καθόλου. 
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Πίνακας Β.4.2: Ανταγωνισμός και τιμολογιακή πολιτική 

Α/Α Υπάρχει επηρεασμός Πλήθος Ποσοστό 
1 Την επηρεάζει πολύ 63 40,65 
2 Την επηρεάζει αρκετά 68 43,87 
3 Την επηρεάζει λίγο 19 12,26 
4 Δεν την επηρεάζει καθόλου 5 3,23 

 

5. Γιατί να κάνω κοστολόγηση στην παραγωγή μου 

 
Στην ενότητα αυτή έγινε μία προσπάθεια να αναλυθούν τα αίτια που μπορεί να 

προκαλέσουν την κοστολόγηση των προϊόντων μίας επιχείρησης. Το πρώτο αποτέλεσμα 

της έρευνας έδειξε (Γράφημα Β.5.1) ότι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την παραγωγή των 

προϊόντων μίας επιχείρησης αποτελεί η επίδραση των εξόδων στο τελικό κόστος (94 ΠΣ και 

36 ΑΣ), η αποδοτικότητα εργασίας στις γραμμές παραγωγής (75 ΠΣ και 52 ΑΣ) και ο 

χρόνος απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού (79 ΠΣ και 47 ΑΣ). Ακολουθούν οι 

αναλώσεις υλικών (84 ΠΣ και 33 ΑΣ), το νεκρό σημείο (break even point) (61 ΠΣ και 50 

ΑΣ), οι αποδόσεις υλικών (62 ΠΣ και 46 ΑΣ) και ο χρόνος λειτουργίας του μηχανολογικού 

εξοπλισμού (59 ΠΣ και 46 ΑΣ). 

 

Γράφημα Β.5.1: Σημαντικοί παράγοντες κοστολόγησης της παραγωγής 
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Εκτός όμως από τη γνώση των παραγόντων που θα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις, για 

την κοστολόγηση των προϊόντων τους σημαντικά αποτελούν τα προβλήματα που υπάρχουν 

στην ανεύρεση μέτρησης του κόστους παραγωγής και δεν βοηθούν στην κοστολόγηση. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Γράφημα Β.5.2) που εξήχθησαν 75 επιχειρήσεις (48,39%) 

εμφανίζει δυσκολία στο επιμερισμό του σταθερού κόστους, 73 επιχειρήσεις (47,10%) 

εμφανίζει αδυναμία στην αυτόματη καταγραφή της παραγωγής, 38 επιχειρήσεις (24,52%) 

έχουν έλλειψη οργάνωσης, 34 επιχειρήσεις (21,94%) έχουν αδυναμία στη συγκέντρωση των 

στοιχείων, 33 επιχειρήσεις (21,29%) έχουν έλλειψη εργαλείων (κυρίως μηχανογραφικών), 

22 επιχειρήσεις (14,19%) έχουν έλλειψη τεχνογνωσίας, 16 επιχειρήσεις (10,32%) έχουνε 

έλλειψη πόρων και μόνο 6 επιχειρήσεις (3,87%) δεν έχουν κανένα πρόβλημα. 

 

Γράφημα Β.5.2: Προβλήματα στον υπολογισμό του κόστους παραγωγής 

 

Παράλληλα με τα προβλήματα που μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις για να κοστολογήσουνε 

τα προϊόντα τους, θεωρούν, σύμφωνα με την έρευνα, ότι ο υπολογισμός του κόστους 

παραγωγής χρησιμεύει σε διάφορους λόγους. Πιο συγκεκριμένα (Γράφημα Β.5.3), 119 

επιχειρήσεις (76,77%) πιστεύουν ότι βοηθάει στην κοστολόγηση των προϊόντων τους, 117 

επιχειρήσεις (75,48%) στον προσδιορισμό της τιμής πώλησης, 93 επιχειρήσεις (60%) στις 

προσφορές σε πελάτες, 90 επιχειρήσεις (58,06%) στον έλεγχο του κόστους με στόχο τη 

μείωσή του, 61 επιχειρήσεις (39,35%) στην προκοστολόγηση των νέων προϊόντων 1 

επιχείρηση (0,65%) σε όλα τα παραπάνω. 
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Γράφημα Β.5.3: Προβλήματα στον υπολογισμό του κόστους παραγωγής 

 

 

Τέλος, ρωτήσαμε τις επιχειρήσεις, άμεσα, πως μπορεί να βοηθήσει η κοστολόγηση στην 

επιχείρηση με τη μορφή απαντήσεων διαφωνώ-συμφωνώ στην κλίμακα του 1 έως 5 

αντίστοιχα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα, ζητήσαμε να μας αναφέρουν εάν συμφωνούν ή 

διαφωνούν με τις απόψεις ότι η κοστολόγηση παραγωγής μπορεί να βοηθήσει: 

- Να πάρω σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή μου (Συμφωνία 1) 

- Να μειώσω το κόστος παραγωγής (Συμφωνία 2) 

- Να βοηθήσω στη σχεδίαση ρεαλιστικών business plans (Συμφωνία 3) 

- Να ανακαλύψω ζημιογόνα και κερδοφόρα προϊόντα (Συμφωνία 4) 

- Να προσφέρω πιο ανταγωνιστικές τιμές (Συμφωνία 5) 

 

Στις συγκεκριμένες απαντήσεις χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή της στατιστικής 

διαδικασίας του t-test (σημαντικότητα της διαφοράς των μέσων όρων) ώστε να δούμε εάν οι 

μεταβλητές μεταξύ τους είναι ανεξάρτητες ή όχι. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε κάνει ήδη 

τους απαραίτητους ελέγχους όπου μας έδειξαν ότι το δείγμα μας ακολουθεί κανονική 

κατανομή. Εφαρμόζουμε στο λογισμικό πρόγραμμα τους απαραίτητους υπολογισμούς και 

καταλήγουμε στον πίνακα Β.5.1, Β.5.2 και Β.5.3 όπου φαίνεται η συσχέτιση της Συμφωνία 

1 με τις υπόλοιπες (αντίστοιχους πίνακες, για όλες τις Συμφωνίες παραθέτουμε στο 

Παράρτημα ΙΙΙ). 
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Πίνακας Β.5.1: Στατιστική της «Συμφωνία 1» με τις υπόλοιπες 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Συμφωνία2 4,4000 155 ,84975 ,06825 

Συμφωνία1 4,4258 155 ,86751 ,06968 

Pair 2 Συμφωνία3 4,1484 155 ,94521 ,07592 

Συμφωνία1 4,4258 155 ,86751 ,06968 

Pair 3 Συμφωνία4 4,2516 155 ,98425 ,07906 

Συμφωνία1 4,4258 155 ,86751 ,06968 

Pair 4 Συμφωνία5 4,4452 155 ,87640 ,07039 

Συμφωνία1 4,4258 155 ,86751 ,06968 

 

Πίνακας Β.5.2: Συσχέτιση της «Συμφωνία 1» με τις υπόλοιπες 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Συμφωνία2 – Συμφωνία1 155 ,587 ,000 

Pair 2 Συμφωνία3 – Συμφωνία1 155 ,564 ,000 

Pair 3 Συμφωνία4 – Συμφωνία1 155 ,452 ,000 

Pair 4 Συμφωνία5 – Συμφωνία1 155 ,398 ,000 

 

Πίνακας Β.5.3: Αποτελέσματα t-test της «Συμφωνία 1» με τις υπόλοιπες 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Συμφωνία2 – Συμφωνία1 -,02581 ,78085 ,06272 -,14971 ,09809 -,411 154 ,681 

Pair 2 Συμφωνία3 – Συμφωνία1 -,27742 ,84926 ,06821 -,41218 -,14266 -4,067 154 ,000 

Pair 3 Συμφωνία4 – Συμφωνία1 -,17419 ,97467 ,07829 -,32885 -,01954 -2,225 154 ,028 

Pair 4 Συμφωνία5 – Συμφωνία1 ,01935 ,95666 ,07684 -,13244 ,17115 ,252 154 ,801 

 

Η μηδενική υπόθεση της διαδικασίας t-test είναι όταν οι μέσοι όροι είναι ίσοι ενώ η 

εναλλακτική διάφορο της ισότητας. Από τα αποτελέσματα των προηγούμενων πινάκων 

αλλά και από το σύνολο των αντίστοιχων πινάκων του Παραρτήματος ΙΙ (για επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05 και δείγμα >120 t=1,196) διαπιστώνεται ότι: 

 Υπάρχει σημαντικότητα συσχέτισης μεταξύ των 5 συμφωνιών καθώς το Sig. είναι 0 

(2ος πίνακας κάθε σύγκρισης, στην περίπτωσή μας Πίνακας Β.5.2). 
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 Οι σχέσεις Συμφωνία 2 & Συμφωνία 1, Συμφωνία 5 & Συμφωνία 1, Συμφωνία 5 & 

Συμφωνία 2, Συμφωνία 4 & Συμφωνία 2, Συμφωνία 4 & Συμφωνία 3 στατιστικά 

δεν είναι σημαντικές. 

 Οι σχέσεις Συμφωνία 3 & Συμφωνία 1, Συμφωνία 4 & Συμφωνία 1, Συμφωνία 3 & 

Συμφωνία 2, Συμφωνία 5 & Συμφωνία 3 και Συμφωνία 5 και Συμφωνία 4 

στατιστικά είναι σημαντικές. 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι ερωτώμενοι του δείγματός μας κρίνει ότι η 

κοστολόγηση της παραγωγής μπορεί να βοηθήσει: 

 Να πάρω σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή μου ή να μειώσω το κόστος 

παραγωγής μου όσο και να βοηθήσω στη σχεδίαση ρεαλιστικών business plan 

 Να πάρω σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή μου όσο και να ανακαλύψω 

ζημιογόνα και κερδοφόρα προϊόντα 

 Να βοηθήσω στη σχεδίαση ρεαλιστικών business plans ή να ανακαλύψω ζημιογόνα 

και κερδοφόρα προϊόντα όσο και να προσφέρω ανταγωνιστικές τιμές. 

 

6. Στοιχεία κοστολόγησης παραγωγής 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με το βαθμό 

υιοθέτησης των διαφόρων κοστολογικών συστημάτων, την πληροφόρηση που λαμβάνεται 

από αυτά, το βαθμό ικανοποίησης και τη συσχέτιση της εφαρμογής των εργαλείων με το 

γεγονός τι περίμεναν να λάβουν από την εφαρμογή της κοστολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, 

στο Γράφημα Β.6.1, που ακολουθεί, γίνεται φανερό ότι το 85,81% (133 επιχειρήσεις) 

χρησιμοποιούν κοστολόγηση στην παραγωγή τους, έναντι του 14,19% (22 επιχειρήσεις) 

που δεν χρησιμοποιούν. 

 

Γράφημα Β.6.1: Κοστολόγηση στην παραγωγή 
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Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε και έναν έλεγχο συσχέτισης με τη μέθοδο Pearson για τις 5 

προτάσεις-συμφωνίες (την προηγούμενης ενότητας – 5) με το εάν η επιχείρηση 

παρακολουθεί την κοστολόγηση των προϊόντων της. Λάβαμε τον παρακάτω Πίνακα Β.6.1. 

 

Πίνακας Β.6.1: Έλεγχος συσχέτισης Pearson μεταξύ των επιχειρήσεων που κάνουν 
κοστολόγηση και στις συμφωνίες-προτάσεις 

Correlations 

 Συμφωνία1 Συμφωνία2 Συμφωνία3 Συμφωνία4 Συμφωνία5 ΝαιΚοστολόγηση 

Συμφωνία1 Pearson Correlation 1 ,587** ,564** ,452** ,398** -,200* 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,012 

N 155 155 155 155 155 155 

Συμφωνία2 Pearson Correlation ,587** 1 ,524** ,453** ,439** -,127 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,117 

N 155 155 155 155 155 155 

Συμφωνία3 Pearson Correlation ,564** ,524** 1 ,518** ,367** -,064 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,428 

N 155 155 155 155 155 155 

Συμφωνία4 Pearson Correlation ,452** ,453** ,518** 1 ,464** -,085 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,290 

N 155 155 155 155 155 155 

Συμφωνία5 Pearson Correlation ,398** ,439** ,367** ,464** 1 -,123 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,129 

N 155 155 155 155 155 155 

ΝαιΚοστολόγηση Pearson Correlation -,200* -,127 -,064 -,085 -,123 1 

Sig. (2-tailed) ,012 ,117 ,428 ,290 ,129  

N 155 155 155 155 155 155 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου του Πίνακα Β.6.1 δείχνουν ότι υπάρχει μια σημαντική́ 

αρνητική σχέση μεταξύ́ των επιχειρήσεων που κάνουν κοστολόγηση και της συμφωνίας 1 

«Να πάρω σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή μου» (r = -0,2, df = 155, ρ < 0.05). 

 

Αναλύοντας το δείγμα μας περισσότερο και γνωρίζοντας ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα, κυρίως για λόγους κατάρτισης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γίνεται αντιληπτό από το Πίνακα Β.6.1 ότι  31 

επιχειρήσεις (20%) χρησιμοποιούν Πρότυπη κοστολόγηση, 30 επιχειρήσεις (19,35%) 

χρησιμοποιούν Κοστολόγηση κατά παραγγελία ή κατά έργο ή εξατομικευμένης παραγωγής 
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ή κατά προϊόν, 18 επιχειρήσεις (11,61%) Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC), 13 

επιχειρήσεις (8,39%) Κοστολόγηση κατά φάση ή μαζική παραγωγή, 12 επιχειρήσεις 

(7,74%) Κοστολόγηση λειτουργίας – παραγωγής μόλις ζητηθεί το προϊόν (JIT), 8 

επιχειρήσεις (5,16%) Άμεση ή Οριακή Μεταβλητή κοστολόγηση, 6 επιχειρήσεις (3,87%) 

Πλήρης ή απορροφητική κοστολόγηση και 3 επιχειρήσεις (1,94%) κάποιο άλλο, το οποίο 

δεν μας το κατονόμασαν. Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι 22 επιχειρήσεις από το προηγούμενο 

δείγμα αλλά και 12 από αυτό το δείγμα δεν χρησιμοποιούν (τελικά) κανένα κοστολογικό 

σύστημα. 

 

Πίνακας Β.6.2: Κοστολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται 

Α/Α Κοστολογικό σύστημα Πλήθος Ποσοστό 
1 Πρότυπη κοστολόγηση (Standard Costing) 31 20,00 

2 Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 
(Activity Based Costing - ABC) 

18 11,61 

3 Άμεση ή Οριακή – Μεταβλητή κοστολόγηση 
(Marginal or Direct Costing) 

8 5,16 

4 Πλήρης ή απορροφητική κοστολόγηση (Full 
or Absorption Costing) 

6 3,87 

5 Κοστολόγηση κατά φάση ή μαζική παραγωγή 
(Process Costing) 

13 8,39 

6 Κοστολόγηση λειτουργίας – παραγωγής μόλις 
ζητηθεί το προϊόν (Just-In-Time Costing) 

12 7,74 

7 
Κοστολόγηση κατά παραγγελία ή κατά έργο 
ή εξατομικευμένης παραγωγής ή κατά προϊόν 
(Job Order Costing) 

30 19,35 

8 Κανένα κοστολογικό σύστημα 34 21,94 
9 Άλλο 3 1,94 

 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις που λάβαμε για το λογισμικό (εργαλείο) 

που χρησιμοποιείται, όπως φαίνεται στο Γράφημα Β.6.2. Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι το 

37,42% (58 επιχειρήσεις) χρησιμοποιούν E.R.P., το 28,39% (44 επιχειρήσεις) χρησιμοποιεί 

Microsoft Excel®, το 12,90% (20 επιχειρήσεις) χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό ενώ μόνο το 

2,58% (4 επιχειρήσεις) χρησιμοποιεί M.R.P.. Να αναφέρουμε ότι το 18,71% (29 

επιχειρήσεις) του δείγματος δεν χρησιμοποιεί κανένα λογισμικό. 
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Γράφημα Β.6.2: Λογισμικό (εργαλείο) που χρησιμοποιείται στην κοστολόγηση 

 

 

Τέλος, στην ενότητα των κοστολογικών λογισμικών (εργαλείων), οι ελληνικές επιχειρήσεις 

φαίνονται να είναι αρκετά ικανοποιημένες από τα κοστολογικά συστήματα που 

χρησιμοποιούν, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα Β.6.2 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας Β.6.3: Ικανοποίηση από το κοστολογικό σύστημα 

Α/Α Ικανοποίηση Πλήθος Ποσοστό 
1 Πολύ ικανοποιημένοι 18 11,61 
2 Αρκετά ικανοποιημένοι 82 52,90 
3 Λίγο ικανοποιημένοι 44 28,39 
4 Καθόλου ικανοποιημένοι 11 7,10 

 

Σε αυτό το σημείο πραγματοποιήσαμε έναν έλεγχο συσχέτισης με τη μέθοδο Spearman 

μεταξύ των μεταβλητών «Επιχειρήσεις που κάνουνε κοστολόγηση» και «Ικανοποίηση από 

τα συστήματα κοστολόγησης».  Τα αποτελέσματα του ελέγχου φαίνονται στον Πίνακα 

Β.6.3, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μια σημαντική́ θετική́ σχέση μεταξύ́ των επιχειρήσεων 

που κάνουν κοστολόγηση και της ικανοποίησης από τη χρήση των εργαλείων 

κοστολόγησης (r = 0.34, df = 155, ρ < 0.001).  
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Πίνακας Β.6.4: Έλεγχος συσχέτισης Pearson μεταξύ των επιχειρήσεων που κάνουν 
κοστολόγηση και της ικανοποίησης από αυτή 

Correlations 

 ΝαιΚοστολόγηση Ικανοποίηση 

ΝαιΚοστολόγηση Pearson Correlation 1 ,342** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 155 155 

Ικανοποίηση Pearson Correlation ,342** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 155 155 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πολύ σημαντικό εύρημα, επίσης, συμπεράναμε στην ερώτηση που θέσαμε για τη σχέση του 

άμεσου και έμμεσου κόστους και το ποσοστό συμμετοχής αυτών στο συνολικό κόστος 

παραγωγής. Λάβαμε τις απαντήσεις, όπως φαίνονται στον πίνακα Β.6.6 ότι το άμεσο κόστος 

αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του συνολικού κόστους παραγωγής. 

 

Πίνακας Β.6.5: Συμμετοχή του άμεσου και του έμμεσου κόστους στο συνολικό 

Α/Α Συμμετοχή άμεσου κόστους Πλήθος Ποσοστό 
1 Άμεσο κόστος < 33% 26 16,77% 

2 66% < Άμεσο κόστος < 33% 76 49,03% 

3 Άμεσος κόστος > 66% 53 34,19% 

 

Τέλος, επιλέξαμε ένα εργαλείο μέτρησης του μοναδιαίου κόστους παραγωγής των 

προϊόντων, την A.B.C. και ζητήσαμε από τους ερωτώμενους να μας πούνε το πλήθος των 

δραστηριοτήτων, των οποίων ελέγχονται μέσω του συγκεκριμένου συστήματος 

κοστολόγησης. Όπως φαίνεται και από το Γράφημα Β.6.3, οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

ενσωματώσει στην μέθοδο μεγάλο πλήθος των δραστηριοτήτων τους. 
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Γράφημα Β.6.3: Αριθμός δραστηριοτήτων που ελέγχονται από το σύστημα A.B.C. 

 

Στο παραπάνω γράφημα φαίνονται οι επιχειρήσεις λιγότερες του δείγματος καθώς 81 

επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν το εφαρμόζουν ή δεν γνωρίζουν. 

 

7. Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Ολοκληρώνοντας το ερευνητικό μέρος καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θεωρείται λογικό 

στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν συστήματα (εργαλεία) μέτρησης του μοναδιαίου 

κόστους παραγωγής καθώς επιβάλλεται, άλλωστε, και από τη νομοθεσία για λόγους 

λογιστικής κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είναι αξιοσημείωτο, όμως, 

το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει τον ρόλο των κοστολογικών 

συστημάτων για τη λήψη ουσιαστικότερης πληροφόρησης στο έντονα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Αναφέρουμε ότι αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό 

των επιχειρήσεων που εφαρμόζει το σύστημα της πρότυπης κοστολόγησης και το σύστημα 

της κοστολόγησης κατά παραγγελία. 

 

Η παραγωγή και πώληση ποικιλίας προϊόντων εκ μέρους των επιχειρήσεων και η ισχυρή 

επίδραση που ασκεί ο ανταγωνισμός στην τιμολογιακή πολιτική τους, τις έχει ωθήσει στην 

ανάγκη ανάπτυξης συγκριτικών πλεονεκτημάτων μέσω του κοστολογικού συστήματος που 

χρησιμοποιούν.  

 

Όσον αφορά στον υψηλό βαθμό ικανοποίησης που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις του 

δείγματος από το κοστολογικό τους σύστημα, ίσως αυτό να δικαιολογείται από το γεγονός 
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ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής τους αποτελείται από το 

άμεσο κόστος, το οποίο σαφώς είναι πολύ πιο εύκολο να επιμεριστεί στα προϊόντα σε σχέση 

με το έμμεσο κόστος. Στην παραπάνω δομή του κόστους ίσως να οφείλεται και το γεγονός 

ότι σε γενικό βαθμό οι περισσότερες επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν κάπου 

πρόβλημα κατά την εφαρμογή των κοστολογικών τους συστημάτων και κυρίως στον ορθό 

επιμερισμό του κόστους. 

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν 

συνειδητοποιήσει την ύψιστη σημασία της κοστολογικής πληροφόρησης σε θέματα 

ανάλυσης της κερδοφορίας, ελέγχου του κόστους και κατάρτισης των προϋπολογισμών, 

πολλά βήματα θα πρέπει να γίνουν ακόμα προς την καλύτερη χρησιμοποίηση των 

κοστολογικών συστημάτων. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις 

που έχουν υιοθετήσει εξειδικευμένα κοστολογικά συστήματα, όπως είναι το Activity-based 

costing, το εφαρμόζουν για την παρακολούθηση ενός περιορισμένου αριθμού 

δραστηριοτήτων και οδηγών κόστους. Είναι βέβαιο ότι η μεγαλύτερη εξειδίκευση των 

παρακολουθούμενων δραστηριοτήτων θα οδηγήσει σε ποιοτικότερη κοστολογική 

πληροφόρηση, που είναι το ζητούμενο κάθε επιχείρησης. 

 

Ως συνέχεια της εργασίας αυτής, θα μπορούσε να αποτελέσει η μεγαλύτερη εμβάθυνση σε 

κάθε μέθοδο κοστολόγησης που παρουσιάστηκε ξεχωριστά, σε επίπεδο βιβλιογραφικό αλλά 

και ερευνητικό. Προτείνεται η πιθανή προσέγγιση δύο ή τριών επιχειρήσεων ως καλές 

πρακτικές επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουνε κοστολογικό σύστημα με κάποιο λογισμικό 

πρόγραμμα και έχουν απόλυτη εφαρμογή και χρήση των αποτελεσμάτων αυτού. Η 

αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων των συγκεκριμένων καλών πρακτικών θα μπορούσε 

να αποτελέσει παράδειγμα προς τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προβλήματα 

στην ανεύρεση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής. Τέλος, εναλλακτικά, προτείνεται η 

δημιουργία ενός νέου δείγματος επιχειρήσεων με περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες 

πιθανότατα να είναι και πιο εξειδικευμένες, με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση αυτών και 

συσχέτιση μεταξύ τους. 
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Παράρτημα Ι : Ερωτηματολόγιο 

                                                           Ερωτηματολόγιο  

Διερεύνησης των υιοθετούμενων κοστολογικών συστημάτων από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί την ερευνητική προσέγγιση της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας του Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνου, με θέμα «Εργαλεία 

μέτρησης του μοναδιαίου κόστους παραγωγής», για τους σκοπούς ολοκλήρωσης του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων» 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν θα σας απασχολήσει περισσότερο από 2 λεπτά. 

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Θέση στην επιχείρηση του ατόμου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου:  

o Προϊστάμενος / Υπεύθυνος Κοστολόγησης  

o Διευθυντής / Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

o Οικονομικός Διευθυντής 

o Εσωτερικός Ελεγκτής 

o Γενικός Διευθυντής 

o Διευθυντής Μηχανοργάνωσης 

o Άλλο: ……………………………………………………… 

 

2. Φύλο: 

o Άνδρας 

o Γυναίκα 

 

3. Ηλικία: 

o Κάτω των 25 ετών 

o 26-35 ετών 

o 36-45 ετών 

o 46-55 ετών 

o Άνω των 55 ετών 

 

4. Επίπεδο εκπαίδευσης: 

o Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 
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o Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΙΕΚ, κ.ά.) 

o Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ) 

o Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

o Κάτοχος Διδακτορικού 

o Άλλο: ……………………………………………………… 

 

5. Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας; 

o Μεταποίηση 

o Τουρισμός 

o Εμπόριο 

o Υπηρεσίες 

o Συνδυασμός Μεταποίηση-Υπηρεσιών 

o Συνδυασμός Μεταποίηση-Εμπορίου 

o Συνδυασμός Μεταποίησης-Υπηρεσιών-Εμπορίου 

o Άλλο: ……………………………………………………… 

 

6. Η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται σε επίπεδο: 

o Τοπικό (Νομού / Περιφέρειας) 

o Εθνικό (εντός Ελλάδας) 

o Διεθνές 

 

7. Έτη λειτουργίας της επιχείρησης 

o 0-3 

o 3-10 

o 10-20 

o 20 και άνω 

 

8. Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στην επιχείρησή σας: 

o 0 

o 1-10 

o 11-50 

o 51-250 

o 251 και άνω 
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9. Ο μέσος κύκλος εργασιών (τζίρος) σε ευρώ για τις 2 τελευταίες διαχειριστικές 

χρήσεις 2015-2016 ανήλθε σε: 

o Κάτω των 2.000.000 ευρώ 

o Άνω των 2.000.000 ευρώ και κάτω των 10.000.000 ευρώ 

o Άνω των 10.000.000 ευρώ και κάτω των 50.000.000 ευρώ 

o Άνω των 50.000.000 ευρώ 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10. Η επιχείρησή σας είναι μονοπροϊοντική; 

o Ναι 

o Όχι 

 

11. Εάν απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση (10) «Όχι», ποιος είναι ο αριθμός των 

προϊόντων που παράγει η επιχείρηση; 

o 1-39 

o 40-79 

o 80-119 

o Άνω των 120 

 

12. Στον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση: 

o Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός 

o Υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός 

o Υπάρχει μικρός ανταγωνισμός 

o Δεν υπάρχει ανταγωνισμός 

 

13. Ποιος είναι ο αριθμός των βασικών ανταγωνιστών του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση: 

o Άνω των 10 

o 5 έως 9 

o 1 έως 4 

o Κανένας (μονοπώλιο) 

 

14. Ποια είναι η επίδραση του ανταγωνισμού στη διαμόρφωση της τιμολογιακής 

πολιτικής της επιχείρησής σας; 

o Την επηρεάζει πολύ 
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o Την επηρεάζει αρκετά 

o Την επηρεάζει λίγο 

o Δεν την επηρεάζει καθόλου 

 

Γ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥ 

15. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζετε το κάθε ένα από τα παρακάτω στοιχεία για την 

παραγωγή των προϊόντων σας (σημειώστε με 1, καθόλου σημαντικό, με 2, λίγο 

σημαντικό, με 3, σημαντικό, με 4, αρκετά σημαντικό και με 5, πολύ σημαντικό); 

 1 2 3 4 5 

Χρόνος απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού      

Χρόνος λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού      

Αναλώσεις υλικών      

Αποδόσεις υλικών      

Αποδοτικότητα εργασίας στις γραμμές παραγωγής      

Επίδραση εξόδων στο τελικό κόστος      

Νεκρό σημείο (break-even point)      

 

16. Κατά τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων σας, ποια από τα 

παρακάτω συναντάτε  (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία 

απαντήσεις);Αδυναμία συγκέντρωσης στοιχείων 

 Δυσκολία επιμερισμού του σταθερού κόστους 

 Αδυναμία αυτόματης καταγραφής της παραγωγής 

 Έλλειψη πόρων 

 Έλλειψη εργαλείων (κυρίως μηχανογραφικών) 

 Έλλειψη τεχνογνωσίας 

 Έλλειψη οργάνωσης 

 Άλλο: ……………………………………………………… 

 

17. Ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής σας χρησιμεύει (μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία απαντήσεις): 

 Στην κοστολόγηση των προϊόντων 

 Στον προσδιορισμό της τιμής πώλησης 
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 Στις προσφορές σε πελάτες 

 Στην προκοστολόγηση των νέων προϊόντων 

 Στον έλεγχο κόστους με στόχο τη μείωση του 

 Άλλο: ……………………………………………………… 

 

18. Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις (σημειώστε με 1, 

διαφωνώ, με 2, Μάλλον διαφωνώ, με 3, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, με 4, μάλλον 

συμφωνώ και με 5, συμφωνώ); 

Η κοστολόγηση της παραγωγής μπορεί να με βοηθήσει  1 2 3 4 5 

…να πάρω σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή μου      

…να μειώσω το κόστος παραγωγής      

…να βοηθήσω στη σχεδίαση ρεαλιστικών business plans      

…να ανακαλύψω ζημιογόνα και κερδοφόρα προϊόντα      

…να προσφέρω πιο ανταγωνιστικές τιμές      

 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

19. Κάνετε κοστολόγηση στην παραγωγή σας; 

o Ναι 

o Όχι 

 

20. Εάν απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση (19) «Ναι», ποιο από τα παρακάτω 

κοστολογικά συστήματα χρησιμοποιείται; 

o Πρότυπη κοστολόγηση (Standard Costing) 

o Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing - ABC) 

o Άμεση ή Οριακή – Μεταβλητή κοστολόγηση (Marginal or Direct Costing) 

o Πλήρης ή απορροφητική κοστολόγηση (Full or Absorption Costing) 

o Κοστολόγηση κατά φάση ή μαζική παραγωγή (Process Costing) 

o Κοστολόγηση λειτουργίας – παραγωγής μόλις ζητηθεί το προϊόν (Just-In-Time 

Costing) 

o Κοστολόγηση κατά παραγγελία ή κατά έργο ή εξατομικευμένης παραγωγής ή 

κατά προϊόν (Job Order Costing) 

o Κανέναν κοστολογικό σύστημα 

o Άλλο: ……………………………………………………… 
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21. Εάν απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση (19) «Ναι», ποιο από τα παρακάτω 

εργαλεία χρησιμοποιείται; 

o Ειδικό λογισμικό 

o ERP 

o MRP 

o Microsoft Excel® 

o Δεν χρησιμοποιώ κανένα εργαλείο 

o Άλλο: ……………………………………………………… 

 

22. Πόσο ικανοποιημένοι είσαστε από την πληροφόρηση που σας παρέχει το 

κοστολογικό σας σύστημα; 

o Πολύ ικανοποιημένοι 

o Αρκετά ικανοποιημένοι 

o Λίγο ικανοποιημένοι 

o Καθόλου ικανοποιημένοι 

 

23. Αναφέρετε το ποσοστό συμμετοχής του άμεσου και του έμμεσου κόστους στο 

συνολικό κόστος παραγωγής των προϊόντων για την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική 

χρήση (2016): 

o Άμεσο κόστος …… % 

     Έμμεσο κόστος …… % 

o Δεν γνωρίζω 

 

24. Αναφέρετε τα ποσοστά συμμετοχής των παρακάτω στοιχείων στο άμεσο και 

έμμεσο κόστος: 

o Άμεσο Κόστος    Έμμεσο Κόστος 

i. Πρώτες ύλες  …..%  i.   Έμμεση εργασία …..% 

ii. Άμεση εργασία …..%  ii.  Αποσβέσεις  …..% 

iii. Λοιπά άμεσα κόστη  ……%  iii. Λοιπά έμμεσα κόστη …..% 

o Δεν γνωρίζω 

 

25. Ποιος είναι ο αριθμός των δραστηριοτήτων που η επιχείρησή σας παρακολουθεί με 

το σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (activity-based costing): 
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o 1-4 

o 5-9 

o 10-14 

o 15-19 

o Άνω των 20 

o Δεν εφαρμόζουμε κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 

o Δεν γνωρίζω 

 

26. Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα e-mail σας εάν θέλετε να λάβετε τα αποτελέσματα 

της έρευνας: …………………………………………………………………………….... 

 

 

Αποστολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου στα παρακάτω e-mails 

mbx16035@uom.edu.gr ή 

kchatzikonstantinou@gmail.com 

 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή 
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Παράρτημα ΙΙ : Θηκογράμματα 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Παράρτημα ΙΙI : Ανάλυση t-test σε συγκεκριμένο δείγμα της έρευνας 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Συμφωνία3 4,1484 155 ,94521 ,07592 

Συμφωνία2 4,4000 155 ,84975 ,06825 

Pair 2 Συμφωνία4 4,2516 155 ,98425 ,07906 

Συμφωνία2 4,4000 155 ,84975 ,06825 

Pair 3 Συμφωνία5 4,4452 155 ,87640 ,07039 

Συμφωνία2 4,4000 155 ,84975 ,06825 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Συμφωνία3 - Συμφωνία2 155 ,524 ,000 

Pair 2 Συμφωνία4 - Συμφωνία2 155 ,453 ,000 

Pair 3 Συμφωνία5 - Συμφωνία2 155 ,439 ,000 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Συμφωνία3 - Συμφωνία2 -,25161 ,87974 ,07066 -,39121 -,11202 -3,561 154 ,000 

Pair 2 Συμφωνία4 - Συμφωνία2 -,14839 ,96560 ,07756 -,30160 ,00483 -1,913 154 ,058 

Pair 3 Συμφωνία5 - Συμφωνία2 ,04516 ,91412 ,07342 -,09989 ,19021 ,615 154 ,539 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Συμφωνία4 4,2516 155 ,98425 ,07906 

Συμφωνία3 4,1484 155 ,94521 ,07592 

Pair 2 Συμφωνία5 4,4452 155 ,87640 ,07039 

Συμφωνία3 4,1484 155 ,94521 ,07592 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Συμφωνία4 & Συμφωνία3 155 ,518 ,000 

Pair 2 Συμφωνία5 & Συμφωνία3 155 ,367 ,000 

 



 

 

 72

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Συμφωνία4 – Συμφωνία3 ,10323 ,94782 ,07613 -,04717 ,25362 1,356 154 ,177 

Pair 2 Συμφωνία5 – Συμφωνία3 ,29677 1,02675 ,08247 ,13386 ,45969 3,599 154 ,000 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Συμφωνία5 4,4452 155 ,87640 ,07039 

Συμφωνία4 4,2516 155 ,98425 ,07906 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Συμφωνία5 & Συμφωνία4 155 ,464 ,000 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Συμφωνία5 – Συμεφωνία4 ,19355 ,96764 ,07772 ,04001 ,34709 2,490 154 ,014 

 

 

 

 

 


