
 

 

 

Δημιουργία Κέντρων Κόστους 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της 

Διαδικασίας Δημιουργίας Κέντρων Κόστους. 

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να 

ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. 

  



Εάν θέλουμε να παρακολουθήσουμε Κέντρα Κόστους θα πρέπει αρχικά να ορίσουμε την 

παραμετροποίηση των Κέντρων Κόστους. Από το μενού «Παράμετροι» -«Ορισμός 

Παραμέτρων Εταιριών» επιλέγουμε την εταιρία που επιθυμούμε και δηλώνουμε την 

ανάλυση (π.χ. 1-βάθμια, 2-βάθμια κλπ),  τα μήκη των βαθμών (δηλαδή με ποια ανάλυση θα 

εμφανίζονται οι λογαριασμοί) καθώς και τον αντίστοιχο αντικριζόμενο λογαριασμό  που 

πιστώνεται στην Αναλυτική Λογιστική. 

Οι επιλογές είναι οι παρακάτω : 

 

 

Στην συνέχεια επιλέγουμε από το μενού «Αρχείο» - «Σύστημα Κοστολόγησης» - «Ορισμός 

Κέντρων Κόστους». Τσεκάρουμε την εταιρία στην οποία θέλουμε να υπολογίσουμε κέντρα 

κόστους και  κάνουμε δημιουργία Νέου Κέντρου Κόστους.  

Εμφανίζεται o πίνακας Νέο Κέντρο Κόστους και πληκτρολογούμε κωδικό, περιγραφή, 

τσεκάρουμε κινείται ή δεν κινείται, και τον λογαριασμό της λογιστικής ή τον αντικριζόμενο 

της αναλυτικής. 

 

  



Εγγραφές Κέντρων Κόστους βάσει ποσοστών 

 

Στη συνέχεια από το μενού από το μενού «Αρχείο» - «Σύστημα Κοστολόγησης» - «Οργάνωση 

Κέντρων Κόστους» κάνουμε  τις εγγραφές των κέντρων κόστους. 

 

Παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα ότι κάθε φορά επιλέγουμε έναν εργαζόμενο για τον 

οποίο θέλουμε να αντιστοιχίσουμε κέντρο κόστους.  

Στο πεδίο Κέντρο Κόστους επιλέγουμε τον κωδικό και την περιγραφή που επιθυμούμε, 

καταχωρούμε την Ημερομηνία Έναρξης και Ημερομηνία Λήξης που ο εργαζόμενος 

απασχολήθηκε ή θα απασχοληθεί και το Ποσοστό της απασχόλησης του στο συγκεκριμένο 

τμήμα. 

Στη συνέχεια επιλέγουμε   και αν έχουμε καταχωρήσει σωστά τα στοιχεία στα 

πεδία θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα . 



 

Εγγραφές Κέντρων Κόστους με Ημέρες και ώρες 

Επίσης έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε κατανομή κόστους σε κέντρα 

κόστους όχι μέσω ποσοστών (%) κατανομής ανά κέντρο κόστους, αλλά δίνοντας απ’ ευθείας 

ημέρες ή ώρες εργασίας με προσαυξήσεις δηλαδή δίνοντας απευθείας τα στοιχεία 

καταχώρησης ανά κέντρο κόστους. Η διαδικασία γίνεται μέσα από την επιλογή ¨Κέντρα 

κόστους με ημέρες και ώρες».  

Μέσα από την οθόνη «Εγγραφές», αρχικά κάνουμε τις εγγραφές των κέντρων κόστους, 

δηλαδή ορίζουμε την εταιρία που θέλουμε και αντιστοιχούμε στον εργαζόμενο που θέλουμε 

τα κέντρα κόστους στα οποία θέλουμε να επιμερίσουμε την εργασία του και για ποιο 

διάστημα.  

 

Αφού λοιπόν έχουμε καταχωρήσει τα Κέντρα Κόστους για τον εργαζόμενο, πηγαίνουμε στην 

επιλογή «Αποτελέσματα»  όπου εδώ θα πρέπει να καταχωρήσουμε τις 

ημέρες ή ώρες εργασίας της μισθοδοτικής περιόδου. 



 

Κατ΄ αρχήν ορίζουμε την εταιρία μέσα από ένα drop down list όπως επίσης και την 

μισθοδοτική περίοδο στην οποία θέλουμε να κάνουμε επιμερισμό του κόστους εργασίας. 

Δίπλα υπάρχει το grid των εργαζομένων. Εδώ μας εμφανίζει μόνο τους εργαζόμενους για 

τους οποίους στην επιλογή «Εγγραφές» έχουν γίνει εγγραφές κέντρων κόστους, δηλαδή 

έχουν οριστεί κέντρα κόστους και χρονικό διάστημα για τον επιμερισμό. 

Στο grid που βρίσκεται  αμέσως πιο κάτω,  εμφανίζονται τα στοιχεία απασχόλησης  δηλαδή 

οι ημέρες εργασίας της περιόδου, η εργασία σε νύχτα ή αργία, όπως επίσης και οι 

υπερωρίες. Εάν έχει γίνει υπολογισμός μισθοδοτικής περιόδου μας εμφανίζει τα δεδομένα 

της περιόδου διαφορετικά δεν εμφανίζει κάτι. 

Σε κάθετη ανάλυση, εμφανίζονται τα κέντρα κόστους για τα οποία κάναμε εγγραφές στην 

επιλογή «Εγγραφές». Εδώ θα πρέπει να καταχωρήσουμε τις ημέρες ή τις ώρες που 

αντιστοιχούν στο κάθε κέντρο κόστους.  Μόλις καταχωρήσουμε τις  ημέρες ή τις ώρες για το 

συγκεκριμένο κέντρο,  στην διπλανή στήλη μας εμφανίζει το ποσοστό (%) που αντιστοιχεί. 

 

Αφού τελειώσουμε με την καταχώρηση αποθηκεύουμε μέσω του πλήκτρου :  . 



Πρότυπα Κέντρα Κόστους 

Μια ακόμη επιλογή που έχουμε είναι να εισάγουμε πρότυπα κέντρα κόστους για όλες τις 

εταιρείες. Στην επιλογή «Εγγραφές Κέντρων Κόστους» μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 

πρότυπα κέντρα κόστους που ορίσαμε με όποιον κωδικό επιθυμούμε. Για να 

δημιουργήσουμε πρότυπα κέντρα κόστους ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία: Από το 

μενού «Αρχείο» - «Σύστημα Κοστολόγησης» - «Πρότυπα Κέντρα Κόστους» επιλέγουμε νέο 

πρότυπο καταχωρούμε την περιγραφή, το λογαριασμό αναλυτικής λογιστικής και 

αντικριζόμενο λογαριασμό.  

 
Επίσης η εφαρμογή μας δίνει την δυνατότητα να διαγράψουμε, να μεταβάλουμε και να 

ακυρώσουμε πρότυπα κέντρα κόστους. 

1.1 Υπολογισμός Κόστους 

Αφού έχουμε τελειώσει με την καταχώρηση των κέντρων κόστους, μπορούμε κάθε τέλος του 

μήνα ή όποτε το επιθυμούμε να κάνουμε «Υπολογισμό κόστους». 

 
Μετά την επιλογή του υπολογισμού εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο: 



 
όπου πρέπει να επιλέξουμε την περίοδο, το διάστημα Επιμερισμού και στην Ημερομηνία 

Υπολογισμού συμπληρώνουμε την τελευταία ημέρα του μήνα που θέλουμε να 

υπολογίσουμε και «Υπολογισμός». 

Μετά τον υπολογισμό και εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία εμφανίζεται το ακόλουθο 

μήνυμα: 

 

Εκτύπωση Κέντρων Κόστους 
 
Αφού έχει γίνει και ο υπολογισμός, αυτό που μένει είναι να πάρουμε τις εκτυπώσεις για τα 

κέντρα κόστους. Την εκτύπωση των Κέντρων κόστους την επιλέγουμε από «Αρχείο» - 

«Σύστημα Κοστολόγησης» - «Εκτύπωση Κέντρων Κόστους». Έχουμε την δυνατότητα να 

πάρουμε εκτύπωση το κόστος κάποιου κέντρου κόστους είτε ανά κέντρο κόστους. 



 

είτε ανά εργαζόμενο  

 

Κατανομή μισθοδοσίας ανά Κέντρο Κόστους 
Έχουμε επίσης την δυνατότητα να πάρουμε ανάλυση της μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους 

μέσα από επιλογή «Κατανομή της μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους» με αναλυτικές 

πληροφορίες για το κάθε ένα, τόσο  για τις τακτικές αποδοχές, τις υπερωρίες και τις 

έκτακτες, όσο και για τις ημέρες ή ώρες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τις αναλογούσες 

εισφορές. 

Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε εκτύπωση για μία εταιρία ή όλες, διάστημα εκτύπωσης και 

κωδικό εγκατάστασης. Αφού δώσουμε τα στοιχεία, εμφανίζει στο grid τα κέντρα κόστους τα 

οποία μπορούμε να επιλέξουμε ένα-ένα, όλα ή να ζητήσουμε εκτύπωση για κάποια από 

αυτά. 

Η παραμετροποίηση της εκτύπωσης γίνεται μέσα από την παρακάτω οθόνη: 



 

 

 

Ένα δείγμα της εκτύπωσης παρατίθεται παρακάτω : 

 

 


