
Αποθή κή (αποθήκευτικοι  χώ ροι) 

Τι εννοούμε με τον όρο «αποθήκη» ; 

- Την αποτύπωση και διαρκή ενημέρωση των αποθεμάτων όλων των εμπορευμάτων του 

φαρμακείου και 

- Τη δυνατότητα αποτίμηση της αξίας αυτών ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε ημερομηνία 

Πως χωρίζονται τα αποθέματα των εμπορευμάτων; Σε αποθηκευτικούς χώρους. Έτσι: 

- Ανάλογα με την κατάσταση τους διακρίνονται:  

o σε εμπορεύσιμα (δηλαδή κατάλληλα προς πώληση)  

o και σε ακατάλληλα (ληγμένα, κατεστραμμένα), τα οποία συγκεντρώνονται σε έναν 

αποθηκευτικό χώρο μέχρι να επιστραφούν ή να καταστραφούν.  

- Τα εμπορεύσιμα διακρίνονται σε 2 υποκατηγορίες, ανάλογα με τον αποθηκευτικό τους χώρο  

o σε Διαθέσιμα (τα οποία βρίσκονται εντός του φαρμακείου)  

o και σε Δανεικά (τα οποία βρίσκονται στα χέρια πελατών μας με τη μορφή δανεικών)  

Το σύνολο των αποθεμάτων των 3 αποθηκευτικών χώρων αποτελεί το λογιστικό σύνολο της αποθήκης. 

 

Τι εννοούμε με τον όρο Διαθέσιμα; 

- Εκείνα τα εμπορεύματα που βρίσκονται τη δεδομένη χρονική στιγμή στα ράφια ή τα συρτάρια 

του φαρμακείου και είναι κατάλληλα προς πώληση. 

Τι εννοούμε με τον όρο Δανεικά; 

- Εκείνα τα εμπορεύματα που δόθηκαν σαν δανεικά σε πελάτες και τη δεδομένη χρονική στιγμή 

δεν έχουν ακόμη τακτοποιηθεί). 

Τι εννοούμε με τον όρο Ακατάλληλα; 

- Εκείνα τα εμπορεύματα που δεν μπορούν να πωληθούν (ληγμένα ή κατεστραμμένα) και τη 

δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκονται σε ένα χωριστό κιβώτιο (ράφι) εντός του φαρμακείου, 

προκειμένου την κατάλληλη στιγμή να επιστραφούν στον προμηθευτή ή να καταστραφούν. 
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Επομένως η τήρηση της αποθήκης περιλαμβάνει την παρακολούθηση των αποθεμάτων και των 3 

αποθηκευτικών χώρων. Δηλαδή δεν μπορώ να λέω ότι «έχω αποθήκη αλλά δεν καταγράφω και δεν 

παρακολουθώ τα δανεικά ή δεν καταγράφω και δεν επιστρέφω τα ακατάλληλα».  

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι : 

- πρέπει να γνωρίζουν όλες τις διαδικασίες (δηλαδή τα παραστατικά και τις αιτίες κίνησης), που 

επηρεάζουν τα υπόλοιπα κάθε αποθηκευτικού χώρου  

- και να τις τηρούν απαρέγκλιτα  

 

Γνωρίζω τις διαδικασίες και κατανοώ την αναγκαιότητα τήρησης των. Τι πρέπει να κάνω για να έχω 

αποθήκη; Τα παρακάτω βήματα απόλυτα με τη σειρά που περιγραφονται: 

- Βήμα 1ο : Ελέγχω τα δανεικά κάθε πελάτη.   

o Διαγράφω αυτά που κακώς εμφανίζονται σαν δανεικά, ενώ έχουν τακτοποιηθεί. 

o Συμπληρώνω αυτά που μου διέφυγαν 

o Εφαρμόζω εφεξής την διαδικασία παρακολούθησης των ανελλιπώς 

- Βήμα 2ο: Ελέγχω τα ακατάλληλα (ληγμένα ή κατεστραμμένα). 

o Καταχωρώ σε ένα παραστατικό (12) με αιτία κίνησης (26) όσα βρώ στα ράφια μου 

o Καθώς και όσα θα βρίσκω στο επόμενο διάστημα 

- Βήμα 3ο: αφού ολοκληρώσω τα 2 πρώτα βήματα, προχωρώ στη διαδικασία απογραφής, δηλ.  

o Καταμέτρησης των διαθεσίμων και δημιουργίας των παραστατικών απογραφής 
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o Και στη συνέχεια ενημέρωσης της αποθήκης με τα καταμετρηθέντα 

- Βήμα 4ο: εφαρμόζω πάντα τις διαδικασίες που επηρεάζουν την αποθήκη, χρησιμοποιώντας 

διαρκώς τα κατάλληλα παραστατικά διακίνησης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Δεν προχωρώ στο 3ο βήμα αν δεν έχω κάνει τα 2 πρώτα. 

 

 

Παραστατικα  διαχει ρήσής αποθή κής 

Εκροές που επηρεάζουν με αρνητικό πρόσημο τα διαθέσιμα 

 Λιανικές Πωλήσεις 

 Χονδρικές Πωλήσεις (Τιμ- Δ. Αποστολής με κωδ. 11, 11Χ)  

 Επιστροφές Αγορών (Δ. Αποστολής με αιτία 24)  

 Μεταφορά στα ακατάλληλα (Δ. Αποστολής με αιτία 26)  

 Δανεικά σε πελάτες ή Συναδέλφους  

Εκροές που επηρεάζουν με θετικό πρόσημο τα διαθέσιμα 

 Επιστροφές λιανικών (1A, 1Β) 

 Επιστροφές Χονδρικών (18p)  

 Τακτοποίηση Δανεικών  

Εισροές που επηρεάζουν με θετικό πρόσημο τα διαθέσιμα 

 Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής Αγορών  

 Δελτία Αποστολής Αγορών   

Διαθέσιμα 

Ακατάλληλα  

Δανεικά 



 Δανεικά από Συναδέλφους  

Εκροές που επηρεάζουν με θετικό πρόσημο τα δανεικά 

 Δανεικά σε πελάτες 

Εκροές που επηρεάζουν με αρνητικό πρόσημο τα δανεικά 

 Τακτοποίηση δανεικών 

Εκροές που επηρεάζουν με θετικό πρόσημο τα ακατάλληλα 

 Δελτίο αποστολής με αιτία 26 (ακατάλληλα προς επιστροφή) 

Εκροές που επηρεάζουν με αρνητικό πρόσημο τα ακατάλληλα 

 Δελτίο αποστολής με αιτία 27 (επιστροφή ακαταλλήλων) 

 Δελτίο αποστολής με αιτία 2Χ (προς καταστροφή) 

 

 


