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ΔΕΟ25 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ    
  

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Γ.Β.Ε.  

ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ  

 Στην περίπτωση που στην παραγωγική διαδικασία συμμετέχουν 

περισσότερα από ένα τμήματα, και μάλιστα τα τμήματα αυτά μπορούν να 

διακριθούν σε κύρια (παραγωγικά) και βοηθητικά,  είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη βοηθητικών κέντρων κόστους τα οποία είναι απαραίτητα για την 

υποστήριξη των κύριων κέντρων κόστους τα οποία παράγουν τα προϊόντα  

  

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ  

 Εκτός από τα κύρια παραγωγικά τμήματα, στα πλαίσια μιας παραγωγικής 

διαδικασίας υπάρχουν και βοηθητικά τμήματα ή βοηθητικά κέντρα 

κόστους.   

  

 Τα βοηθητικά κέντρα κόστους χαρακτηρίζονται από το ότι, ενώ τα ίδια δεν 

παράγουν προϊόντα, εντούτοις είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των 

κύριων (παραγωγικών) κέντρων κόστους τα οποία παράγουν τα προϊόντα 

(π.χ. τμήμα συντήρησης, τμήμα του ποιοτικού ελέγχου της παραγωγής) .   

  

 Τα βοηθητικά κέντρα κόστους έχουν ένα κόστος λειτουργίας, επειδή όμως 

δεν παράγουν προϊόντα, ώστε το κόστος αυτό να μεταφερθεί σε αυτά, 

πρέπει το κόστος λειτουργίας τους να μεταφερθεί πρώτα στα κύρια 

κέντρα κόστους, τα οποία εξυπηρετούν, και μέσω αυτών να μεταφερθεί στα 

παραγόμενα προϊόντα.   

  

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ  

 Επιμερισμός του γενικού κόστους (Γ.Β.Ε.) είναι η μεταφορά του στα 

κέντρα κόστους στα οποία είναι διαχωρισμένη η παραγωγική διαδικασία 

μιας επιχείρησης ανεξαρτήτως του εάν είναι βοηθητικά ή κύρια.  

 Ο επιμερισμός μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος.  

 Άμεσος επιμερισμός είναι ο επιμερισμός που ένα είδος ΓΒΕ αφορά 

συγκεκριμένο κέντρο κόστους  (άμεσο ή βοηθητικό)   
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          π.χ. η έμμεση εργασία όπως ο μισθός προϊσταμένου τμήματος, ΓΒΕ              

που επιμερίζεται άμεσα στο κέντρο κόστους, δηλαδή στο τμήμα που              

προΐσταται το άτομο αυτό.   

 Έμμεσος επιμερισμός είναι ο επιμερισμός που ένα είδος ΓΒΕ αφορά 

περισσότερα του ενός κέντρα κόστους  (άμεσο ή βοηθητικό)    

                     π.χ. το ενοίκιο εργοστασίου που επιμερίζεται σε όλα τα κέντρα                                

κόστους   

  

  
   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Γ.Β.Ε.  
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Άσκηση επιμερισμού / ΕΔΥ  
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Άσκηση επιμερισμού / από τελικές  

   
Απάντηση  

  
  

Άσκηση επιμερισμού / από τελικές  
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Απάντηση  

  
  

Άσκηση επιμερισμού / από τελικές  
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Άσκηση θεωρίας  

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία δε συμπεριλαμβάνεται σε ένα Φύλλο 

Επιμερισμού ΓΒΕ:  

a. Το κόστος των πρώτων υλών  

b. Όλα τα ΓΒΕ της επιχείρησης  

c. Όλα τα κύρια και βοηθητικά τμήματα της επιχείρησης  

d. Οι βάσεις επιμερισμού του κόστους στα κύρια και βοηθητικά τμήματα 

της επιχείρησης.  

  

Σωστή απάντηση η α  

  

Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών στα κύρια 

τμήματα  
  
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΑΝΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ  

  

• Το κόστος λειτουργίας  των βοηθητικών κέντρων κόστους εφόσον 

συγκεντρωθεί πρέπει να μεταφερθεί στα κύρια κέντρα κόστους, ώστε 

τελικώς να απορροφηθεί από τα παραγόμενα προϊόντα. Η διαδικασία της 

μεταφοράς ονομάζεται επανεπιμερισμός.    

• Άμεσος ή έμμεσος επανεπιμερισμός εξαρτάται από : α) διαθεσιμότητα 

στατιστικών στοιχείων και β) προσδιορισμό άμεσης ή έμμεσης συσχέτισης 

μεταξύ κατ’ είδος Γ.Β.Ε. και κέντρων κόστους.  

  

Μέθοδοι Επανεπιμερισμού  

   

α) Άμεση μέθοδος, τα βοηθητικά τμήματα δεν δίνουν και δεν παίρνουν 

υπηρεσίες μεταξύ τους αλλά μόνο με τα κύρια τμήματα.  

β) Βαθμιδωτή μέθοδος, τα βοηθητικά τμήματα στέλνουν υπηρεσίες προς τα 

κύρια, αλλά στέλνουν και μεταξύ τους (στα τμήματα που υποστηρίζουν). Οι 

υπηρεσίες δεν επαναφέρονται δηλαδή δεν επιστρέφονται.  

γ) Αλγεβρική μέθοδος, οι υπηρεσίες μπορούν να επιστρέψουν δηλαδή τα 

τμήματα μπορούν να ανταλλάσσουν υπηρεσίες. Τα βοηθητικά τμήματα δίνουν 

και παίρνουν υπηρεσίες.  

  

ΦΥΛΛΟ ΕΠΑΝΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Γ.Β.Ε.  

 Τα τμήματα στα οποία χωρίζεται μια παραγωγική διαδικασία ονομάζονται 

κέντρα κόστους και μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες : στα 

βοηθητικά και στα κύρια ή παραγωγικά κέντρα κόστους.  
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 Τα βοηθητικά κέντρα κόστους δεν παράγουν προϊόντα , συμμετέχουν όμως 

στην παραγωγική διαδικασία προσφέροντας υπηρεσίες που είναι 

απαραίτητες για τα κύρια κέντρα κόστους. Παράδειγμα βοηθητικών 

κέντρων κόστους είναι τμήματα του εργοστασίου όπως : οι αποθήκες α’ 

υλών, το αναψυκτήριο, το σχεδιαστήριο κ.α.  

 Άρα ο μόνος τρόπος για να επιβαρύνουμε τα παραγόμενα προϊόντα με τα 

συνολικά Γ.Β.Ε. είναι να επανεπιμεριστούν τα Γ.Β.Ε. των βοηθητικών 

τμημάτων στα κύρια και στη συνέχεια να απορροφηθούν από τα 

παραγόμενα προϊόντα.  

  

 Παρακάτω βλέπουμε μερικά παραδείγματα βάσεων επανεπιμερισμού του 

κόστους βοηθητικών τμημάτων. Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και η εκλογή 

βάσης εξαρτάται τελικά από την κρίση εκείνου που κάνει τον επιμερισμό.  

  
  

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΈΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ  

ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  

 Ο λόγος του επανεπιμερισμού του κόστους των βοηθητικών κέντρων 

κόστους στα κύρια κέντρα κόστους είναι ότι τα προϊόντα παράγονται από 

αυτά, άρα μόνο έτσι το κόστος των βοηθητικών κέντρων κόστους θα 

απορροφηθεί από τα παραγόμενα προϊόντα.  

  

 Η απορρόφηση αυτή γίνεται με τη βοήθεια του συντελεστή απορρόφησης, 

οποίος υπολογίζεται ως εξής :  
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Οι βάσεις απορρόφησης που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα είναι οι εξής:  

1. Φυσικές Μονάδες Παραγωγής: η βάση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις που τα παραγόμενα προϊόντα είναι ομοειδή και 

απαιτούν όλα την ίδια προσοχή και προσπάθεια  

2. Ώρες Άμεσης Εργασίας: η παραγωγική διαδικασία απαιτεί χρόνο. Τα  

Γ.Β.Ε. δημιουργούνται καθώς παρέχεται ο χρόνος. Ο χρόνος λοιπόν υπό  

την μορφή των ωρών της άμεσης εργασίας χρησιμοποιείται πολύ συχνά 

σαν βάση απορρόφησης.  

3. Ώρες Λειτουργίας Μηχανημάτων: εάν η παραγωγική διαδικασία είναι 

αυτοματοποιημένη σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ώρες της άμεσης εργασίας 

να μην αποτελούν σημαντική ένδειξη του χρόνου που απαιτείται για την 

παραγωγή των προϊόντων, τότε χρησιμοποιούνται οι ώρες λειτουργίας 

των μηχανημάτων.  

  
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ , ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΓΒΕ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΒΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΆΡΑ 

ΟΤΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΕΠΑΝΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΒΕ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΑ  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ  ΣΤΑ  ΚΥΡΙΑ,  ΣΤΗΝ  ΑΘΡΟΙΣΗ  ΤΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΓΒΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
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Παράδειγμα 1 επανεπιμερισμού με την άμεση μέθοδο / από τελικές  

  

  



11  

  

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ.210-5711484 

Email: grammateia.eclass4u@gmail.com 

   

Απάντηση  

  
  

Παράδειγμα 2 επανεπιμερισμού με την άμεση μέθοδο / από τελικές  

  
Απάντηση  

 ΦΥΛΛΟ 

ΕΠΑΝΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ        

  ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  

  ΤΜΗΜΑ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΦΗΣ  

  18.000 32.000      

 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ -18.000  11.250 
18.000*50%/  
(50%+30%) 6.750 

18.000*30%/ 
(50%+30%)  

 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  -32.000 12.800 32.000*40% 19.200 32.000*60%  

 ΣΥΝΟΛΟ 0 0 24.050  25.950   

 ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Γ       
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