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ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Παρά την θεωρητική κατάργηση της αποθήκης και της ΑΛΕ ανακύπτουν δεκάδες προβλήματα στον 
τρόπο αποτύπωσης και διασφάλισης, των διακινήσεων των ποσοτικών συμφωνιών, της κοστολόγησης 
και του αποτελέσματος.   
 

Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά 
και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίστα-
ται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιου-

δήποτε ελέγχου. ΑΡΘΡΟ 5 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ 20 ΤΩΝ Ε.Λ.Π. 
 
Για ποιους είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, κοστολόγους, αποθηκάριους και 
στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται με τη φορολογική πλευρά των αποθηκών και της κοστολόγησης. 
Μετά την ολοκλήρωσή του, ποια είναι τα οφέλη: Οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα να  
παρακολουθούν τη ροή των αποθεμάτων και την κοστολόγηση αυτών απρόσκοπτα. Να μπορούν να 
κάνουν προληπτικά έλεγχο στην επιχείρηση τους ώστε να διορθώσουν όποια και όσα προβλήματα θα 
προκύψουν. 
  
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ 
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: 
Ισότητα καρτέλας αποθήκης, Συμφωνία αναλώσεων και τεχνικών προδιαγραφών. Συμφωνία φυσικής 
και λογιστικής απογραφής και με τη Γενική Λογιστική 
Ισοζύγιο βιβλίου αποθήκης. Κλείσιμο μερίδων αποθήκης.  
Ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα. Έλεγχος αποθήκης.  
Διακίνηση, αξιοπιστία του συστήματος, ποινές. Διάκριση των ειδών. 
Τακτοποίηση της φύρας, των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων. 
Ειδικά θέματα, κόκκινη αποθήκη.  
 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. 
Η αναγνώριση των αποθεμάτων - παρούσα θέση και κατάσταση. 
Κατηγορίες αποθεμάτων - αποδεκτές μέθοδοι κοστολογήσεως. 
Η σύνθεση του κόστους - κοστολόγηση αγορών. 
Δαπάνες διοικήσεως - έντοκο κόστος. 
Αποθήκη - ποσοτικές συμφωνίες – ελλείμματα και πλεονάσματα. 
Απογραφή - αποτίμηση - αποδεκτές μέθοδοι αποτιμήσεως. Σφάλματα. 
Κοστολόγηση υλικών – εμπορευμάτων – προϊόντων. 
 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤ0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Επιλογή μεθόδου με ανάλογη επίδραση στο αποτέλεσμα. 
Ανάλυση δαπανών, φύλλο μερισμού, σταθερές, μεταβλητές, έντοκο κόστος. 
Δαπάνες αποθηκεύσεως. 
Κόστος αδράνειας ή υποαπασχόλησης και η επίδραση του στα αποτελέσματα. 
Ακραίες εκτροπές του κόστους που επιδρούν στα αποτελέσματα. 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών δια-
δικασιών θα γίνει με POWER POINT.  Η κοστολογική ροή και οι ποσοτικές συμφωνίες,  θα γίνουν μέσω 
μιας πλήρους εφαρμογής δομημένης σε excel. 
 
ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις, λυμένες εφαρμογές, Η Παρουσίαση σε Power Point, η ε-
φαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροή των αρχείων και η εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοί-
κησης που προκύπτει. 



ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ 

ΣΑΪΤΗΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ. Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Δημόσια Οικονομική 

και Πολιτική Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διετέλεσε υπάλληλος στη Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων επί σειρά ετών, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του ΚΒΣ και της Άμεσης Φορολογίας καθώς 

και Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης στην ΑΑΔΕ και σήμερα υπηρετεί ως Γενικός Διευθυντής 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης στην ΑΑΔΕ. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε θέματα 

διακίνησης αποθεμάτων και παρακολούθησης αυτών, όπως και σε θέματα απογραφής και αποτίμησης 

αποθεμάτων.  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστο-

λόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές 

εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του 

αντικειμένου. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : WEBINAR – ΣΕΙΡΑ 3η – ΚΩΔΙΚΟΣ 1381                              
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  : ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ - 15 & 16  ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - 1700 -2100 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : WEBINAR 300 € 

Τα θέματα του σεμιναρίου αναλύονται μεταξύ άλλων στην έκδοση 2022 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΘΕ-

ΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ» του Σαΐτη Ευθυμίου και του Ματθαίου Κωνστα-

ντίνου.  

 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

 


