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635                                            
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ 

(υποχρεωτικό μάθημα) 

Ι.1 Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος  
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές οικονομικές λειτουργίες της αγοράς και 
των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου, τις οποίες να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν άμεσα στο επάγγελμά 
τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοστολόγηση της παραγωγής προϊόντων ξύλου και επίπλου. 
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής διδάσκεται και μαθαίνει για: 
Οικονομική λειτουργία της επιχείρησης ξύλου – επίπλου (ορισμοί, βασικές λειτουργίες, παραγωγική διαδικασία, 
οι συντελεστές παραγωγής, παραγωγικότητα, οικονομική αρχή, συνολικό, μέσο και οριακό προϊόν). Τα 
μαθηματικά στην οικονομική των επιχειρήσεων (ανατοκισμός, προεξόφληση και κεφαλαιοποίηση). Ανάλυση και 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων ξύλου - επίπλου. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, βιωσιμότητας και ρευστότητας 
επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου. Βασικά στοιχεία επιχειρησιακού σχεδιασμού (SWOT ανάλυση, προϋπολογισμοί, 
ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης, χρηματοοικονομικές ροές (cash flow), δάνεια κεφαλαίων κίνησης και 
παγίων κεφαλαίων). Αξιολόγηση μιας επένδυσης επιχείρησης ξύλου – επίπλου και υπολογισμός της απόδοσής 
της (εσωτερικός βαθμός απόδοσης IRR, καθαρά παρούσα αξία NPV). Αποτίμηση της αξίας επιχείρησης. Μέθοδοι 
αποσβέσεων και υπολογισμός τους. Διάκριση δαπανών σε κατηγορίες, δαπάνες εργασίας, σταθερές και 
μεταβλητές δαπάνες, δαπάνες τόκων και δαπάνες απασχόλησης και λειτουργίας μηχανημάτων επεξεργασίας 
προϊόντων ξύλου - επίπλου. Παράγοντες που επηρεάζουν τις πωλήσεις μιας επιχείρησης. Ανάλυση του νεκρού 
σημείου. Κοστολόγηση της παραγωγής προϊόντων ξύλου και επίπλου. Κοστολόγηση ABC με βάση τις 
δραστηριότητες μιας επιχείρησης ξύλου – επίπλου (Activity Based Costing). 

Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι 
Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει ο κάθε φοιτητής να έχει διδαχτεί και να έχει μάθει: 

 Να κατανοεί πως λειτουργεί μια σύγχρονη επιχείρηση ξύλου - επίπλου στην ελληνική αγορά. 
 Να αναζητά πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ξύλου - επίπλου 
 Να δημιουργεί βασικούς δείκτες λειτουργίας, αποδοτικότητας, βιωσιμότητας και ρευστότητας μιας 

επιχείρησης ξύλου – επίπλου, να μπορεί να τους παρακολουθεί δημιουργώντας χρονολογικές σειρές 
και να είναι σε θέση να κάνει απλές προβλέψεις. 

 Να γνωρίζει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει για την κατάρτιση ενός business plan. 
 Να μπορεί να αξιολογήσει αν μια επένδυση θα έχει απόδοση ή όχι 
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 Να μπορεί να υπολογίζει και να αναλύει τις αποσβέσεις εξοπλισμών 
 Να υπολογίζει εύκολα τις δαπάνες των υλικών, του εργατικού δυναμικού, της απασχόλησης των 

μηχανημάτων παραγωγής επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών, των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, 
και των εν γένει επενδύσεων 

 Να είναι σε θέση να προσδιορίζει το κόστος παραγωγής προϊόντων ξύλου και επίπλου, ώστε να μπορεί 
να κάνει τεκμηριωμένες προτάσεις σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσής τους. 
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ΙΙ.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΠ) 

Η άσκηση πράξης γίνεται δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως. Η παρακολούθηση αυτής της ΑΠ από τους φοιτητές 
είναι υποχρεωτική κατά 50% τουλάχιστον. Από το 1ο μάθημα επισημαίνεται από τον διδάσκοντα η 
σημαντικότητα της παρακολούθησης αυτής, αλλά και της θεωρίας, ενώ δίνονται και κίνητρα για την 
αδιάλειπτη συμμετοχή των φοιτητών σ’ αυτή. 

Ουσιαστικά, η άσκηση πράξης του μαθήματος «Οικονομική επιχειρήσεων ξύλου - επίπλου» αποτελεί 
συνέχεια της θεωρίας, όπου επιλύονται ασκήσεις που έχουν πρακτική εφαρμογή στις επιχειρήσεις των 
κλάδων ξύλου & επίπλου.  

Από την 1η εβδομάδα μαθημάτων εξηγείται από τον διδάσκοντα, η υποχρέωση του κάθε φοιτητή να 
παραδώσει ατομική άσκηση κοστολόγησης ενός επίπλου και έχει σχεδιάσει ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια των 
13 εβδομάδων διδασκαλίας του μαθήματος, ο κάθε φοιτητής αποκτά σταδιακά τις απαραίτητες γνώσεις 
ώστε κάθε φορά να προχωρά αντίστοιχα βήμα – βήμα στην επίλυση της άσκησής του. 

Δίνονται οι σχετικές κατευθύνσεις, ενώ πλούσιο υλικό και οδηγίες αναρτάται στο e-class: 
http://openclass.teilar.gr/courses/FURN109 

Η ΑΠ περιλαμβάνει την παράδοση (έντυπα και ηλεκτρονικά) και εξέταση της εργασίας, σε καθορισμένη 
ημερομηνία (συνήθως την 12η εβδομάδα μαθημάτων).  

Η βαθμολογία της Α.Π. προσμετράται κατά 20% στον τελικό βαθμό του μαθήματος (το υπόλοιπο 80% 
καθορίζεται από τις τελικές εξετάσεις της θεωρίας του μαθήματος). 
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