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Γενική περιγραφή 
 
Στο παρακάτω κείμενο αναλύεται η μέθοδος απόσβεσης παγίων με βάση την λειτουργία 
τους η οποία χαρακτηρίζεται στην εφαρμογή ως “Λειτουργική απόσβεση”. Στην κατηγορία 
αυτή συμπεριλαμβάνονται πάγια στοιχεία, η λογιστική απόσβεση των οποίων βασίζεται 
στη λειτουργία τους. 
  
Η συγκεκριμένη μέθοδος προϋποθέτει την ύπαρξη αρχικής πρόβλεψης για τη συνολική 
λειτουργία κάθε παγίου αυτού του τύπου (σε ώρες λειτουργίας, σε τεμάχια παραγωγής, 
κ.λ.π), καθώς και στην πραγματική λειτουργία τους κατά τη τρέχουσα χρήση.  
 
Μέσω αλγορίθμου, ο οποίος βασίζεται στην προβλεπόμενη συνολική λειτουργία, στην 
υπολειπόμενη λειτουργία και στην λειτουργία τρέχουσας χρήσης του παγίου 
διαμορφώνεται ο συντελεστής απόσβεσης που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των 
αποσβέσεων. 
Κατά την διάρκεια ζωής τέτοιων παγίων, δίδεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της 
προβλεπόμενης συνολικής λειτουργίας τους. 

  



Αναλυτική περιγραφή και παραμετροποίηση 

Ορισμός της μεθόδου λειτουργικής απόσβεσης 
Η μέθοδος “Λειτουργική απόσβεση” παγίων 
ορίζεται στις λογιστικές κατηγορίες παγίων.  
 
 
 
 
 
 
 

Ορισμός των παγίων με λειτουργική απόσβεση  
Τα πάγια με λειτουργική απόσβεση θα πρέπει να ανήκουν σε λογιστική κατηγορία με την 
αντίστοιχη μέθοδο απόσβεσης. Στα 
σταθερά στοιχεία των παγίων αυτών 
ορίζονται: 
- Η βάση απόσβεσης. Περιγραφικό στοιχείο των μονάδων λειτουργίας του παγίου. Π.χ. 

“Ώρες λειτουργίας”, “Μονάδες παραγωγής” κλπ 
- Οι συνολικές μονάδες λειτουργίας. Προβλεπόμενη συνολική χρήση του παγίου, σε 

μονάδες της βάσης απόσβεσης. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την λειτουργία του 
παγίου στη χρήση, συμμετέχει στη διαμόρφωση του συντελεστή απόσβεσης χρήσης. 

 

Συμπλήρωση των μονάδων λειτουργίας χρήσης 
Στα στοιχεία λογιστικής, παγίων με 
λειτουργική απόσβεση, εμφανίζεται 
η βάση απόσβεσης  και καταχωρείται 
το πλήθος των αντίστοιχων μονάδων για την τρέχουσα χρήση.  
Οι συνολικές μονάδες χρήσης του συγκεκριμένου παγίου για όλες τις χρήσεις, δεν μπορεί 
να ξεπερνούν την πρόβλεψη συνολικής χρήσης του παγίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα 
πρέπει πρώτα να αναπροσαρμόζεται το στοιχείο συνολικής χρήσης.  
Πέραν από την καταχώρηση 
λειτουργικών μονάδων χρήσης 
για κάθε πάγιο ξεχωριστά, για 
διευκόλυνση της διαδικασίας, 
προβλέπεται και ειδική φόρμα συμπλήρωσης μονάδων λειτουργίας χρήσης για όλα τα 
πάγια που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία (εργασία μαζικής αλλαγής μονάδων 
λειτουργίας χρήσεων). 
 

Αναπροσαρμογή συνολικών μονάδων λειτουργίας 
Η αναπροσαρμογή των συνολικών μονάδων λειτουργίας ενός παγίου επιτυγχάνεται με 
ειδική κίνηση η οποία καταγράφεται στο 
σύστημα και αναπροσαρμόζει προς τα πάνω 
ή προς τα κάτω τις συνολικές μονάδες 
λειτουργίας. Σε περίπτωση που έχουν ήδη 
καταχωρηθεί μονάδες λειτουργίας χρήσης, ο 
συντελεστής απόσβεσης διαμορφώνεται 
καταλλήλως, λαμβάνοντας υπ’ όψη και την 
αναπροσαρμογή. 



Αναπροσαρμογή συνολικών μονάδων λειτουργίας επιτρέπεται μόνο σε χρήση που δεν 
έχουν τρέξει αποσβέσεις. 

Ενημερωτική εκτύπωση παγίων με λειτουργική απόσβεση 
Στην ειδική εκτύπωση παγίων “Στοιχεία λειτουργικών αποσβέσεων”, εκτυπώνονται οι 
συνολικές μονάδες 
λειτουργίας, οι μονάδες  
λειτουργίας χρήσης και οι 
υπολειπόμενες μονάδες 
των παγίων με 
λειτουργική απόσβεση. 
 
 
 
 

 


