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ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 



~αι χωρίς την ανάγκη ρή-

2121/1993 και τη διεθνή 
-αγορεύεται η αναδημοσί

ιιδήποτε τρόπο, (ηλεκτρο-

ή περιληπτικά, στο πρω

'(δότη. 

Αφιερώνεται στην Ιερή μνJjfιη του πατέρα μου 



Αφιερώνεται επίσης σε δύο πρωτοπόρους νέους 

Έλληνες Επιχειρηματίες τους αδελφούς 

Δημιιτριο και Θεόδωρο Βάρδα 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η συγγραφΙ1 του βιβλfου αυτού είναι προϊόν της διδασκαλfας, του αντικει

μένου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιδιώκει να συμπλη

ρώσει τα κενά στην υπάρχουσα ελληνικιι βιβλιογραφία της θεωρfας και Λογl

σΤΙΚΙ1ς Κόστους με την προσφορά ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου βοηθιι

ματος. 

Το βοήθημα αυτό προορfζεται για τους σπουδαστές των Οικονομικών Ε

πιστημών αλλά και για όλους όσους ασχολούνται με τον υπολογισμό του κό

στους προϊόντων και υπηρεσιών. 

Καταβλιιθηκε προσπάθεια να δοθούν πολλά παραδείγματα όπως επίσης 

πολλές ερωτιισεις και προβλιιματα στο κάΘε κεφάλαιο ώστε να είναι ευκολό

τερη 17 κατανόηση και η εκμάΘηση της ύλης που παρουσιάζεται. 
Πολλοί εβOlιΘησαν στην έκδοση του βιβλίου αυτού. Διαρκ/ις παρότρυνση 

και πηγιι δυνάμεως και εμπνεύσεως υπιιρξε το ενδιαφέρον των φοιτητών και ο 

ενΘουσιασμός και ο ζήλος τους για μάΘηση. 

Θα πρέπει όμως να ευχαριστιlσουν lJIafrcpa δυο άριστους φοιτητές του 
οικονομικού τμήματος της Σχολιις, τον Πρόδρομο Σκενδέρογλου και τον Λεω

νίδα Τοσίδη για την πολλαπλή αμέριστη και ακούραστη βοήθεια στην ετοιμα

σία της ύλης. Οφεfλω επfσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου κυρία Ευ

γενία Πετρίδη-Μπεσλεμέ, τον κύριο Ιορδάνη Φλωρόπουλο, και τον κύριο 

Χριιστο ΓαβΡl1jλογλου που βοι,Θησαν, διάβασαν και προσέφεραν διορΘώσεις 

και σχόλια ατό KcffICVo του βιβλίου αυτού. 
Τελευταία, αλλά πρώτα από όλους πρέπει να ευχαριστιισω τη γυναίκα μου 

Αφροδίτη και τις κόρες μου Γεωργία και Λίνα που με υπομονιι και καρτερικό

τητα στερllΘηκαν την παρουσία μου για αρκετό καιρό. 

Άγγελος Α . Τσακλάγκανος 
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