
 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 
 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 
 

 

της 

ΒΑΡΔΑΚΑ ΕΛΕΝΗΣ 
 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     2012 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ 

 

Η εργασία αφιερώνεται στους γονείς και τον αδερφό μου οι οποίοι με στήριξαν σε 
όλη τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων και ιδιαίτερα κατά την εκπόνηση των 
μεταπτυχιακών μου σπουδών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

                                    ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η συγγραφή αυτής της εργασίας αποτελεί για μένα προσωπικό επίτευγμα και είναι 
αποτέλεσμα έντονης κοπιαστικής προσπάθειας. Με την ολοκλήρωσή της, μπορώ να 
πω με ικανοποίηση ότι αποκόμισα πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες. Φυσικά, για να 
επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, συνέβαλλαν πολλά άτομα με διαφορετικούς τρόπους 
τα οποία και θα ήθελα να ευχαριστήσω. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εποπτεύων καθηγητή μου κ. 
Ταχυνάκη Παναγιώτη για την πολύτιμη βοήθεια, την καθοδήγηση και την κατανόησή 
του. Οι υποδείξεις και οι συμβουλές του με βοήθησαν να βελτιώσω πολλά σημεία της 
εργασίας. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 
έδειξαν προθυμία και ανταποκρίθηκαν με τις απαντήσεις και τα στοιχεία που 
διέθεσαν στην έρευνα που διεξήχθη σχετικά με το θέμα της εργασίας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένεια μου για όλα όσα μου έχουν 
προσφέρει μέχρι τώρα και ιδιαίτερα για την ηθική στήριξη και την συμπαράστασή 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής αυτής της εργασίας. 

Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το εκπαιδευτικό αλλά και το 
διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις ευκαιρίες που μου 
έδωσαν, τις γνώσεις και τα εφόδια που μου παρείχαν τα χρόνια των σπουδών μου και 
τα οποία θα με κατευθύνουν στην μετέπειτα πορεία μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Λογιστική είναι μια επιστήμη που χρησιμεύει σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς 
τομείς της σύγχρονης ζωής. Εξαίρεση σε αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ο 
τομέας του τουρισμού και ειδικότερα ο ξενοδοχειακός κλάδος ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της τουριστικής ανάπτυξης κάθε χώρας. Για την μελέτη των 
οικονομικών πράξεων και κινήσεων μιας ξενοδοχειακής μονάδας θεσπίστηκε ένας 
ιδιαίτερος κλάδος της Λογιστικής η Ξενοδοχειακή Λογιστική. Η μελέτη της 
Ξενοδοχειακής Λογιστικής είναι απαραίτητη για μια εμπεριστατωμένη και λεπτομερή 
παρακολούθηση της ξενοδοχειακής μονάδας και των εσόδων και εξόδων της.  

Παράλληλα με την Ξενοδοχειακή Λογιστική εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει 
και η επιστήμη της Ελεγκτικής η οποία βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις 
επομένως και σε μια ξενοδοχειακή μονάδα ελέγχοντας αν η οικονομική και 
διοικητική διαχείριση του ξενοδοχείου γίνεται με τον πρέποντα τρόπο και χωρίς 
σφάλματα. Με τη βοήθεια και των δύο αυτών επιστημών αποφεύγονται και 
διορθώνονται τυχόν προβλήματα αλλά και δίνονται πληροφορίες στους υπεύθυνους 
για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να γίνει 
παρουσίαση ξενοδοχειακής μονάδας τόσο από λογιστική αλλά και από ελεγκτική 
πλευρά. 

 

                                        ABSTRACT 

 

Accounting is a science useful to many and different sectors of modern life. The 
sector of tourism couldn’t be an exception to this, and especially the hotel industry 
which constitute an integral part of tourist development in every country. In order to 
study the economic transactions of a hotel unit, a specific sector of accounting was 
instituted named hotel accounting. The study of hotel accounting is necessary for a 
detailed and complete observation of the hotel unit and its revenues and expenses. 
Simultaneously with hotel accounting an equally important part has the science of 
auditing which is applicable to all businesses and so is applicable to a hotel too, 
checking if the economic and administrative management of the hotel is happening 
with the right way and without mistakes. With the combination of these two sciences 
possible problems can be avoided and corrected but also information are given to 
those who are in charge in order to take future decisions. For this reason it was 
necessary to present a hotel unit from both sides of accounting and auditing. 
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                                   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ελλάδα μια χώρα με απίστευτο φυσικό κάλλος. Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι 
την επισκέπτονται για να θαυμάσουν τα όμορφα τοπία και τις μαγευτικές ακρογιαλιές 
της, και αυτό έχει σαν απόρροια τη μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού. Όλος αυτός ο 
κόσμος καταλύει κατά κύριο λόγο σε ξενοδοχειακές μονάδες. Υπάρχουν μεγάλες και 
πολυτελείς αλλά και μικρές οικογενειακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αυτές οι 
ξενοδοχειακές μονάδες που κάθε χρόνο δέχονται και φιλοξενούν τόσο κόσμο κάνουν 
διάφορες οικονομικές συναλλαγές πάσης φύσεως.  Ακριβώς αυτές τις συναλλαγές 
έρχεται να παρακολουθήσει η επιστήμη της Λογιστικής η οποία όπως είναι γνωστό 
παρακολουθεί τις χρηματικές συναλλαγές μεταξύ ατόμων αλλά και μεταξύ 
επιχειρήσεων. Για την παρακολούθηση και καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχει θεσπιστεί ένας ιδιαίτερος κλάδος της 
Λογιστικής η Ξενοδοχειακή Λογιστική.  

Η Ξενοδοχειακή Λογιστική παρατηρεί και καταγράφει όλες τις συναλλαγές 
που κάνει ο κάθε πελάτης από την ώρα που θα μπει ως την ώρα που θα αποχωρήσει 
από το ξενοδοχείο. Επειδή τα ξενοδοχεία έχουν πολλούς κλάδους εκμετάλλευσης το 
έργο της Ξενοδοχειακής Λογιστικής κρίνεται σκόπιμο και επιτακτικό. Πλέον σχεδόν 
όλα τα ξενοδοχεία τηρούν τα βιβλία τους με ενιαίο τρόπο και κάνουν τις εργασίες 
τους πιο εύκολα από ότι στο παρελθόν και αυτό χάρη στην Ξενοδοχειακή Λογιστική. 
Μάλιστα τα τελευταία χρόνια και οι ξενοδοχειακές μονάδες, ιδιαίτερα αυτές που 
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών, τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία είναι εκθέσεις που 
υποδεικνύουν τον τρόπο που πρέπει να εμφανίζονται οι οικονομικές καταστάσεις 
κάθε επιχείρησης.  

Ένας άλλος κλάδος της Λογιστικής, η Ελεγκτική αρχίζει και αναπτύσσεται 
ταχύτατα τα τελευταία χρόνια και βρίσκει εφαρμογή σε όλων των ειδών τις 
επιχειρήσεις. Η Ελεγκτική διενεργεί πολύ σημαντικό έργο κάνοντας έλεγχο στα 
οικονομικά των επιχειρήσεων για να διορθώσει και να αποτρέψει τυχόν σφάλματα 
και παραλήψεις. Όπως σε όλες τις επιχειρήσεις έτσι η Ελεγκτική παρακολουθεί και 
τις εξελίξεις σε ένα ξενοδοχείο.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία κρίθηκε σκόπιμο και επιτακτικό να γίνει 
παρουσίαση των επιστημών τόσο της Γενικής Λογιστικής αλλά και της 
Ξενοδοχειακής Λογιστικής καθώς επίσης και της Ελεγκτικής σε κάθε ξενοδοχειακή 
μονάδα παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές και κανόνες που διέπουν τις επιστήμες 
αυτές. Επίσης γίνεται μια μικρή αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν 
αρχίσει σιγά σιγά να εφαρμόζονται σε μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Σε 
ερευνητικό επίπεδο έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα 
ξενοδοχεία πολυτελείας που αποτελούν σημαντικό κομμάτι των εσόδων της χώρας 
μας για να διαπιστωθεί η κατάσταση που επικρατεί σήμερα εν μέσω οικονομικής 
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κρίσης. Για το σκοπό αυτό έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση με τη μέθοδο των 
αριθμοδεικτών σε δύο μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο και είναι εγκατεστημένες στην Αθήνα την ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και την 
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ οι οποίες λειτουργούν και διευθύνουν 
τα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρετανία και Χίλτον Αθηνών αντίστοιχα. Τέλος στα πλαίσια 
της ίδιας έρευνας σε ξενοδοχεία πολυτελείας μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε 
πολλές ξενοδοχειακές μονάδες σε παραθαλάσσιους προορισμούς ώστε να 
διαπιστωθεί καλύτερα η επικρατούσα κατάσταση για αυτή την κατηγορία 
ξενοδοχείων σε όλες τις περιοχές της χώρας. 

Η εργασία αποτελείται από οχτώ κεφάλαια 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση στην έννοια του τουρισμού στην έννοια 
της γενικής λογιστικής και στη μεταξύ τους συσχέτιση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του ξενοδοχειακού κλάδου και της 
ξενοδοχειακής λογιστικής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην ξενοδοχειακή 
λογιστική όπως αυτή εφαρμόζεται στο εξωτερικό. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και ανάλυση της επιστήμης της 
ελεγκτικής και της εφαρμογής της στα ξενοδοχεία. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
και στην τήρηση τους από ξενοδοχειακές μονάδες. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ξενοδοχεία ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και 
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και γίνεται ανάλυση των 
οικονομικών τους καταστάσεων με αριθμοδείκτες. 

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των δεδομένων από έρευνα με 
ερωτηματολόγια σε ξενοδοχεία. 

Στο όγδοο κεφάλαιο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 
διπλωματικής εργασίας. 
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

              ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

1.1 Τουρισμός 

 

Ο τουρισμός είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο του κλάδου των επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ανά τον κόσμο. Από τα παλαιότερα χρόνια ήταν ανεπτυγμένος 
αλλά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη σε όλα τα μέρη του 
κόσμου ακόμα και στις χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Η 
τουριστική βιομηχανία είναι τμήμα μιας τεράστιας ομάδας επιχειρήσεων που είναι 
γνωστή ως βιομηχανία ταξιδιών και τουρισμού η οποία προσφέρει ταξίδια στους 
τουρίστες. Είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο και περιλαμβάνει 
οτιδήποτε έχει σχέση με αλληλεπίδραση ταξιδιωτών, επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και 
ανθρώπων που έρχονται σε επαφή. Η βιομηχανία ταξιδιού και τουρισμού 
περιλαμβάνει τις τουριστικές εγκαταστάσεις, τα μεταφορικά μέσα, τις επισιτιστικές 
επιχειρήσεις και τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Η τουριστική βιομηχανία 
περιλαμβάνει τις τουριστικές εγκαταστάσεις και τις επισιτιστικές επιχειρήσεις. 

1.1.1 Ιστορική Εξέλιξη 

 

Ο τουρισμός πρωτοεμφανίζεται σαν λέξη στις αρχές του 19ου αιώνα και προέρχεται 
από την αγγλική λέξη “tour” και τη γαλλική λέξη “tour”. Ξεκινώντας από τα αρχαία 
χρόνια το φαινόμενο του τουρισμού  παρουσιάζει εξέλιξη ανά τους αιώνες περνώντας 
από τις περιόδους του μεσαίωνα, της αναγέννησης και φτάνοντας  το 19ο αιώνα όπου 
και παίρνει τη μορφή που επικρατεί ως και σήμερα. Ο τουρισμός, η ανθρώπινη 
δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με τον ελεύθερο χρόνο και την κατανάλωση 
παρουσίασε ταχύτατη εξάπλωση σε όλες τις χώρες του κόσμου και αποτελεί 
αντικείμενο μελέτης και έρευνας πολλών επιστημών όπως η οικονομία, η γεωγραφία, 
η κοινωνιολογία, η ψυχολογία και πολλές ακόμα. Αν και αρχικά θεωρούνταν 
πολυτέλεια για τους οικονομικά ευκατάστατους όπως ήταν οι εισοδηματίες και 
γενικά οι αριστοκράτες σύντομα απέκτησε πιο λαϊκό χαρακτήρα ή όπως λέμε 
«εκδημοκρατίστηκε». Σε αυτό συνέβαλλαν πολλοί παράγοντες μερικοί εκ των οποίων 
είναι η βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, οι 
καλύτερες οικονομικές συνθήκες και η ύπαρξη οργανώσεων οι οποίες προωθούσαν 
τον τουρισμό. 
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1.1.2 Έννοια Τουρισμού Και Τουρίστα 

 

Είναι δύσκολο να δοθεί μια ακριβής έννοια και ένας ακριβής ορισμός για το τι είναι 
τουρισμός και αυτό εξαιτίας της ποικιλομορφίας με την οποία εμφανίζεται. Ωστόσο 
έχουν γίνει κατά καιρούς αρκετές προσπάθειες και έτσι μπορούμε να δώσουμε έναν 
1ορισμό λέγοντας  ότι τουρισμός είναι το σύνολο των φαινομένων και σχέσεων που 
προκύπτουν από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού και τη διαμονή μη μόνιμων 
κατοίκων, εφόσον αυτά δεν οδηγούν σε μόνιμη διαμονή και δεν συνδέονται με καμιά 
κερδοσκοπική δραστηριότητα. Με το πέρασμα του χρόνου η έννοια του τουρισμού 
διευρύνθηκε. 2 Από τα κύρια χαρακτηριστικά του τουρισμού, πέντε μπορούν να 
εξακριβωθούν εννοιολογικά: 

(α) Ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα της μεμονωμένης ή ομαδικής μετακίνησης 
ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς και τη διαμονή τους σε αυτούς 
με σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών τους. 

(β) Οι διάφορες μορφές τουρισμού, όποιες και αν είναι αυτές, περιέχουν 
απαραίτητα δύο βασικά στοιχεία και συγκεκριμένα το ταξίδι στον τουριστικό 
προορισμό και τη διαμονή σε αυτό με την ευρύτερη έννοια του όρου, δηλαδή 
συμπεριλαμβάνοντας και τη διατροφή. 

(γ) Το ταξίδι και η διαμονή λαμβάνουν χώρα εκτός του τόπου της μόνιμης 
κατοικίας των ανθρώπων που αποφασίζουν να μετακινηθούν για τουριστικούς λόγους. 

(δ) Η μετακίνηση ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς είναι 
προσωρινού και βραχυχρόνιου χαρακτήρα, που σημαίνει ότι πρόθεση τους είναι να 
επιστρέψουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους μέσα σε λίγες μέρες, εβδομάδες ή 
μήνες. 

(ε) Οι άνθρωποι επισκέπτονται διάφορους τουριστικούς προορισμούς για 
τουριστικούς σκοπούς, δηλαδή για σκοπούς άλλους από εκείνους της μόνιμης 
διαμονής τους ή της επαγγελματικής απασχόλησης τους. Αυτή η έλλειψη επαρκούς 
γνώσης έχει οδηγήσει και στην έλλειψη γνώσεως του κλάδου συνολικά. 

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό ορίζουμε και την έννοια του τουρίστα και του 
εκδρομέα.  3 Τουρίστες είναι οι προσωρινοί επισκέπτες, οι οποίοι παραμένουν 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες στην επισκεπτόμενη χώρα και των οποίων τα 
κίνητρα είναι :  

1) αναψυχή, θρησκεία, σπορ, σπουδές, υγεία. 

2) επαγγελματικά ταξίδια, αποστολές, οικογένεια. 

                                                
1 Ηγουμενάκης Ν. Γ, «Τουριστική Οικονομία» Αθήνα 1997, σελ. 58 
2 Ηγουμενάκης Ν. Γ, «Τουριστική Οικονομία» Αθήνα 1997, σελ 59                                                                            
3 Βαρβαρέσος Σ. «Τουρισμός (οικονομικές προσεγγίσεις), Αθήνα 1997, σελ. 46 
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Εκδρομείς χαρακτηρίζονται οι προσωρινοί επισκέπτες των οποίων η 
παραμονή δεν υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις ώρες στην επισκεπτόμενη χώρα. 

1.1.3 Διακρίσεις Τουρισμού 

 

Ο τουρισμός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες: 

1) Μαζικός τουρισμός που είναι ο τουρισμός που γίνεται από ομάδες ατόμων 
κατά κύριο λόγο για σκοπούς ανάπαυσης και αναψυχής. 

2) Ατομικός τουρισμός είναι ο τουρισμός που κάνουν τα άτομα μεμονωμένα 
για διάφορους προσωπικούς λόγους και χρησιμοποιώντας πολλές φορές δικά τους 
μεταφορικά μέσα. 

3) Εσωτερικός τουρισμός ένα πολύ βασικό τμήμα του τουρισμού, είναι η 
μετακίνηση ατόμων και ομάδων ατόμων εντός της χώρας στην οποία διαμένουν για 
τουριστικούς λόγους. Αυτό το είδος τουρισμού είναι αρκετά σημαντικό δεδομένου 
ότι τα χρήματα που ξοδεύονται παραμένουν εντός της χώρας. 

4) Εξωτερικός τουρισμός που είναι ο τουρισμός όπως είναι ευρύτερα γνωστός 
δηλαδή η μετακίνηση τουριστών σε προορισμούς εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας 
τους. 

5) Συνεχής τουρισμός είναι ο τουρισμός σε μέρη που προσελκύουν τουρίστες 
όλη τη διάρκεια του χρόνου και έχουν τις κατάλληλες υποδομές να προσφέρουν ότι 
είναι απαραίτητο. 

6) Εποχιακός τουρισμός είναι όπως δηλώνει και το όνομα του ο τουρισμός 
που ανθεί μια ορισμένη περίοδο του χρόνου όπως μπορεί να είναι παραδείγματος 
χάρη ο θαλάσσιος τουρισμός, ο χειμερινός τουρισμός κλπ. 

1.1.4 Ο Ρόλος Του Κράτους Στον Τουρισμό 

 

Σήμερα με την τόσο μεγάλη εξάπλωση του τουρισμού έχει δημιουργηθεί ενδιαφέρον 
εκτός από ατομικές επιχειρήσεις, από πολυεθνικές και από το ίδιο τον κρατικό 
μηχανισμό κάθε χώρας. Οι πολυεθνικές στο χώρο του τουρισμού απασχολούνται 
κυρίως στον τομέα της διαμονής έχοντας δημιουργήσει κολοσσιαία ξενοδοχειακά 
θέρετρα σε όλο τον κόσμο από πολυεθνικές κυρίως αμερικάνικης προέλευσης. Ο 
ρόλος του κράτους από την άλλη πλευρά είναι σε αρκετές χώρες ιδιαίτερα 
καθοριστικός ιδιαίτερα μετά από τη συνειδητοποίηση ότι ο τουρισμός αποτελεί πηγή 
εσόδων εξαιρετικά προσοδοφόρα. Σε αρκετές χώρες το κράτος παρέχει βοήθεια με τη 
μορφή διαφόρων ενισχύσεων σε πολλούς φορείς τουρισμού, καθώς επίσης εξαιρετικά 
ενδιαφέρων φαινόμενο είναι ότι σε πολλές χώρες το κράτος επιβάλει φορολογία 
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στους κατοίκους είτε για να μη ταξιδέψουν εκτός της  χώρας είτε το αντίθετο για να 
ταξιδέψουν  όπως έχει συμβεί παλιότερα στην Ιαπωνία. Γενικότερα το κράτος 
επιβάλει φορολογία στον τουρισμό ο οποίος θεωρούμενος ως ένα επικερδές τμήμα 
της οικονομίας μιας χωράς μπορεί να αποτελέσει πηγή εσόδων και να βοηθήσει στην 
επούλωση άλλων προβληματικών τομέων.  

1.1.5 Οφέλη Και Προβλήματα Από Τον Τουρισμό 

 

Ο τουρισμός έχε πολλά οικονομικά οφέλη για μια χώρα. Τα κυριότερα είναι ότι 
εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα, δημιουργεί ευκαιρίες για απασχόληση του πληθυσμού, 
τονώνει την οικονομική δραστηριότητα των περιοχών, βοηθάει στη δημιουργία 
επενδύσεων κεφαλαίου σε έργα τουριστικής υποδομής. 

Παρά τα πολύ σημαντικά οφέλη του όμως υπάρχουν πολλοί που τον θεωρούν 
επιζήμιο για άλλους κλάδους της οικονομίας και ακόμα και αν δεν ισχύει αυτή η 
άποψη ο τουρισμός σίγουρα δημιουργεί στους κατοίκους των χωρών υποδοχής 
τουριστών προβλήματα και υποχρεώσεις. Μερικά από αυτά είναι η προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, γιατί αποτελεί τον πόλο έλξης για τους 
εκάστοτε τουρίστες, τη δημιουργία νέων τύπων τουριστικών καταλυμάτων για να 
προσελκύουν όλο και περισσότερο αλλά και διαφοροποιημένο τουριστικό πληθυσμό, 
την βελτίωση των μέσων συγκοινωνίας, την βελτίωση των μέσων ψυχαγωγίας των 
τουριστών και γενικά να κάνουν το καλύτερο για την ανανέωση των τουριστικών 
υποδομών. 

 

1.1.6 Ο Τουρισμός Στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα αποτελεί από πολύ παλιά έναν από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς 
προορισμούς στον κόσμο. Η αύξηση του τουρισμού είναι σταθερή ανά τα χρόνια.  

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 1.1 οι τουριστικές εισπράξεις 
παρουσιάζουν μια μεταβολή με μικρές αυξομειώσεις  ωστόσο το 2011 παρουσιάζεται 
αύξηση σε σχέση με το 2000. 

Το ίδιο φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες που δείχνουν το μερίδιο 
αγοράς του Ελληνικού Τουρισμού το οποίο εμφανίζει το 2011 αύξηση αλλά και με 
βάση την κατάταξη του τουρισμού σύμφωνα με τις εισπράξεις. 
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                                                                 Πίνακας 1 

Τουριστικές Εισπράξεις 2000-2011 
International Tourism Receipts 2000-2011 

Έτος εκατ. € Μεταβολές 
Year mi. € Change 
2000 10.061,20 - 
2001 10.579,90 5,16% 
2002 10.284,70 -2,79% 
2003 9.495,30 -7,68% 
2004 10.347,80 8,98% 
2005 10.729,50 3,69% 
2006 11.356,70 5,85% 
2007 11.319,20 -0,33% 
2008 11.635,90 2,80% 
2009 10.400,20 -10,62% 
2010 9.611,30 -7,59% 
2011 10.504,70 9,30% 

 

 

                Πίνακας 2 4 Μερίδιο Αγοράς του Ελληνικού Τουρισμού 2000-2011 

     Μερίδιο Ελλάδας Μερίδιο Ελλάδας 
Έτος Αφίξεις Ελλάδα Αφίξεις Ευρώπη  Αφίξεις Κόσμος στην Ευρώπη στον Κόσμο 
Year Greece Arrivals Europe Arrivals  World Arrivals Market Share of World Market 
     Greece in Europe Share of Greece 
2000 12.378.282 385.100.000  674.000.000 3,21% 1,84% 
2001 13.019.202 388.000.000  684.100.000 3,36% 1,90% 
2002 12.556.494 397.000.000  702.600.000 3,16% 1,79% 
2003 12.468.411 399.000.000  691.000.000 3,12% 1,80% 
2004 11.735.556 424.400.000  764.000.000 2,77% 1,54% 
       

2005 14.388.182 440.500.000  797.000.000 3,27% 1,81% 
2006 15.226.241 461.600.000  842.000.000 3,30% 1,81% 
2007 16.165.265 482.900.000  898.000.000 3,35% 1,80% 
2008 15.938.806 484.400.000  916.000.000 3,29% 1,74% 
2009 14.914.537 461.600.000  881.000.000 3,23% 1,69% 
2010 15.007.493 474.700.000  939.000.000 3,16% 1,60% 
2011 16.427.247 503.700.000  982.000.000 3,26% 1,67% 

                                                
4 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού και National Statistical Institute of Bulgaria 
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Πίνακας 35 Κατάταξη του Ελληνικού Τουρισμού Βάσει Διεθνών Τουριστικών       
Εισπράξεων 2007-2011 

Έτος  Τουριστικές Εισπράξεις (δισ. US$)  Σειρά Κατάταξης - Κόσμος  Σειρά Κατάταξης - Ευρώπη 
Year  International Tourism Receipts (bi. US$)  Country Ranking - World  Country Ranking - Europe 

2011  14,6  19  10 
2010  12,7  21  10 
2009  14,5  15  8 
2008  17,1  12  8 
2007  15,5  12  8 

 
 

Αύξηση παρουσιάζει ανά τα χρόνια και η κατάταξη του τουρισμού βάσει 
αφίξεων όπως προκύπτει από τους παρακάτω δύο πίνακες. 

 

    Πίνακας 4 6Κατάταξη του Ελληνικού Τουρισμού Βάσει των Διεθνών Αφίξεων   
2000-2011 

  Σειρά κατάταξης - Σειρά κατάταξης - 
Έτος  Διεθνείς αφίξεις* (εκατ.)  

  
Κόσμος Ευρώπη 

Year  International arrivals* (mi.)  
    

World Ranking Rank in Europe 
2000  12,4  12 8 
2001  13,0  12 8 
2002  12,6  15 10 
2003  12,5  14 9 
2004  11,7  18 12 
2005  14,4  17 11 
2006  15,2  17 11 
2007  16,2  16 10 
2008  15,9  16 10 
2009  14,9  16 10 
2010  15,0  17 10 
2011  16,4  17 10 

 

 

 

                                                
5 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 
6 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού 
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                            Πίνακας 57Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις 2000-2011 

  Αφίξεις χωρίς  Αφίξεις με    
 

Έτος  οικονομικούς Μεταβολή οικονομικούς  Μεταβολή Κρουαζιέρες 
 

  μετανάστες**  μετανάστες    
 

  Arrivals     
 

   
Arrivals with 

   
 

 without  
 

Year  economic % Change economic  % Change Cruises 
 

   immigrants    
 

  

immigrants** 
      

2000  12.378.282  13.095.545   471.908 
 

2001  13.019.202 5,18% 14.057.331  7,34% 621.357 
 

2002  12.556.494 -3,55% 14.179.999  0,87% 738.178 
 

2003  12.468.411 -0,70% 13.969.393  -1,49% 815.167 
 

2004  11.735.556 -5,88% 13.312.629  -4,70% 954.791 
 

 
Έτος  Αφίξεις*** Μεταβολή 
Year  Arrivals*** % Change 
2005  14.388.182  
2006  15.226.241 5,82% 
2007  16.165.265 6,17% 
2008  15.938.806 -1,40% 
2009  14.914.537 -6,43% 
2010  15.007.493 0,62% 
2011  16.427.247 9,46% 

 

1.2  Λογιστική 

 

Η Λογιστική είναι μια επιστήμη που έχει ειδικά στις μέρες μας ευρεία χρήση και 
παραδοχή. Η ιστορική εξέλιξη της Λογιστικής μόνο τυχαία δεν είναι καθώς σύμφωνα 
με έρευνες ιστορικές η πορεία της ξεκινάει από τα προϊστορικά χρόνια και πορεύεται 
παράλληλα με την οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου. 

1.2.1 Ιστορική Αναδρομή 

 

                                                
7Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Τράπεζας της Ελλάδος 
και National Statistical Institute of Bulgaria για τον αριθμό των Βούλγαρων εργαζόμενων στη 
χώρα μας την περίοδο 2002-2004  
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Η Λογιστική εμφανίζεται σχεδόν από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης της ζωής του 
ανθρώπου και συνυπάρχει με αυτόν με το πέρασμα των χρόνων. Σύμφωνα με 
ιστορικές μαρτυρίες μορφή λογιστικής εμφανίζεται τόσο στην αρχαία Ελλάδα, όσο 
και στην αρχαία Αίγυπτο και Βαβυλώνα όπου υπήρχαν λογιστές- ελεγκτές που εκτός 
των άλλων φρόντιζαν νε ελέγχουν την περιουσία του βασιλιά. Ουσιαστικά όμως η 
Λογιστική, η «επιστημονική τεχνική» όπως την αποκάλεσαν πολλοί επιστήμονες, έχει 
την αφετηρία της το 1949 στη Βενετία από ένα μοναχό τον Ιταλό Luca Paciolo, και 
το 19ο αιώνα πήρε τη μορφή που έχει ως και σήμερα.  

1.2.2 Σκοπός Και Σημασία Της Λογιστικής 

 

Η Λογιστική είναι ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος της Οικονομικής και 
ασχολείται με την ανεύρεση της οικονομικής θέσης και της περιουσίας μιας 
επιχείρησης οποιαδήποτε στιγμή, παρακολουθεί τις οικονομικές πράξεις που κάνει 
μια επιχείρηση, προσδιορίζει το οικονομικό αποτέλεσμα από κάθε μεταβολή μέσα 
στη διάρκεια ενός προκαθορισμένου χρόνου, ελέγχει τα διάφορα πρόσωπα τα οποία 
έχουν διακεκριμένες θέσεις μέσα σε μια επιχείρηση, και παρέχει χρήσιμες 
πληροφορίες. Σύμφωνα με όλα αυτά η σημασία της Λογιστικής είναι τεράστια γιατί 
δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη δράση και την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.   

1.2.3 Διακρίσεις Της Λογιστικής 

 

Υπάρχουν πολλές διακρίσεις τις Λογιστικής. Η Λογιστική διακρίνεται σε ιδιωτική και 
δημόσια. Η δημόσια λογιστική μελετά τις δοσοληψίες που κάνουν τα όργανα του 
δημόσιου τομέα. Η ιδιωτική μελετά τη μεταβολή περιουσίας και την πραγματοποίηση 
αποτελέσματος των επιχειρήσεων  και διακρίνεται σε ασφαλιστική, βιομηχανική, 
εμπορική, ναυτιλιακή, ξενοδοχειακή, τραπεζική. Επίσης διακρίνεται σε 
Χρηματοοικονομική ή Γενική Λογιστική, Διοικητική Λογιστική, Λογιστική Κόστους 
Φορολογική Λογιστική, Λογιστική Εταιρειών, Ελεγκτική. 

1.2.4 Χρήστες Λογιστικών Καταστάσεων 

 

Η σημασία της Λογιστικής έγκειται στο ότι δίνει πληροφορίες ανά πάσα στιγμή για 
την οικονομική θέση μιας επιχείρησης. Υπάρχουν δύο ειδών χρήστες των λογιστικών 
πληροφοριών οι εσωτερικοί χρήστες και οι εξωτερικοί χρήστες. Οι εσωτερικοί 
χρήστες είναι συνήθως άτομα που βρίσκονται στην Διοίκηση μιας επιχείρησης όπως 
είναι τα στελέχη. Πιο σημαντική είναι όμως η πληροφόρηση για τους χρήστες εκτός 
της επιχείρησης οι οποίοι είναι συνήθως επενδυτές, πιστωτές, προμηθευτές, πελάτες, 
εργαζόμενοι και διάφορα σωματεία και κρατικοί φορείς. Ο κάθε ένας από αυτούς 
αντλεί όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται από τη λογιστική για τους δικούς του 
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λόγους και σκοπούς. Κυρίως βέβαια χρησιμοποιούν τις λογιστικές καταστάσεις οι 
επενδυτές. 

 

1.2.5 Σημαντικότερες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

Οι κυριότερες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι: 

(α) Ο Ισολογισμός 

(β) Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

(γ) Η Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 

(δ) Η Κατάσταση Ταμιακών Ροών 

(ε) Το Προσάρτημα 

Ο Ισολογισμός είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση η οποία περιγράφει 
συνοπτικά  την περιουσιακή κατάσταση μιας επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή. Συνήθως πριν τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού γίνεται απογραφή η 
οποία καταμετρά ποιοτικά και ποσοτικά τα υπάρχοντα μιας επιχείρησης και κάνει την 
αποτίμηση τους. Η απογραφή διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη ανάλογα αν είναι 
προκαθορισμένη ή αν γίνεται εκτάκτως, ετήσια και περιοδική και γενική και μερική. 
Ο ισολογισμός παρουσιάζεται με τη μορφή πίνακα που έχει το σχήμα Τ. Στην 
αριστερή μεριά του Τ υπάρχει το ενεργητικό και στη δεξιά το παθητικό. Το 
ενεργητικό περιλαμβάνει ότι κατέχει μια επιχείρηση δηλαδή τα μέσα δράσης της και 
τις απαιτήσεις που έχει από τους τρίτους, και το παθητικό περιλαμβάνει τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις που έχει απέναντι σε τρίτους και το κεφάλαιο της. Συνήθως 
περιγράφεται από την εξίσωση: Ενεργητικό =Παθητικό +Καθαρή Θέση. Το 
ενεργητικό διακρίνεται σε κυκλοφορούν και μη κυκλοφορούν και το παθητικό 
διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και 
καθαρή θέση. 

Η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης παρουσιάζει την αποδοτικότητα μιας 
επιχείρησης δηλαδή την κερδοφορία της ή τη ζημία της σε μια χρονική περίοδο. 
Παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη μελλοντική κατάσταση της επιχείρησης. Τα 
βασικά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης είναι τα έσοδα και τα έξοδα, 
καθώς και τα συναφή με αυτά κέρδη και ζημίες. Τα έσοδα είναι εισροές 
περιουσιακών στοιχείων και ωφελειών κατά τη διάρκεια μιας χρήσης τα οποία 
προέρχονται από τη συνήθη δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Η διαφορά τους από τα 
κέρδη είναι ότι τα κέρδη παρότι αποτελούν εισροή περιουσιακών στοιχείων είναι 
πιθανό να μη προέρχονται από τη συνήθη δραστηριότητα της επιχείρησης. 
Αντίστοιχα τα έξοδα είναι εκροές περιουσιακών στοιχείων και ωφελειών που 
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προέρχονται από τη συνήθη δραστηριότητα της επιχείρησης ενώ οι ζημίες είναι 
εκροές που μπορεί να μην οφείλονται σε συνήθη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Η κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων δείχνει τις μεταβολές που 
επέρχονται στα στοιχεία της καθαρής θέσης δηλαδή στα ίδια κεφάλαια και 
παρουσιάζει τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών στην αρχή και στο τέλος της 
χρήσης. 

Η κατάσταση ταμιακών ροών παρουσιάζει πληροφορίες για τις λειτουργικές, 
επενδυτικές και χρηματοοικονομικές εισροές και εκροές της επιχείρησης στη 
διάρκεια μιας χρήσης. 

Το Προσάρτημα συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις και παρέχει 
πληροφορίες συμπληρωματικές όπως τη λογιστική πολιτική της επιχείρησης, 
πρόσθετες πληροφορίες επί των διαφόρων λογαριασμών, καθώς και κάποιες 
επισημάνσεις που αφορούν σφάλματα ή κινδύνους επί των καταστάσεων. 

 

 

 

1.2.6 Χαρακτηριστικά Λογιστικών Πληροφοριών 

 

Οι λογιστικές πληροφορίες που παρέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
πρέπει να διακρίνονται από κάποια χαρακτηριστικά για να μπορούν να είναι χρήσιμες 
σε αυτούς που τις διαβάζουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ότι πρέπει να είναι 
κατανοητές, σχετικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες. Κατανοητές για να μπορεί ο κάθε 
ένας να τις μελετήσει εύκολα, σχετικές για να παρέχουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες να κάνουν προβλέψεις και να βγάλουν συμπεράσματα, αξιόπιστες χωρίς 
λάθη και προκαταλήψεις, και συγκρίσιμες για να μπορούν οι χρήστες να τις 
συγκρίνουν είτε με άλλες επιχειρήσεις είτε μέσα στην ίδια επιχείρηση να κάνουν 
σύγκριση με παλιότερες χρονιές. 

1.2.7 Λογιστικές Αρχές 

 

Η λογιστική σαν σύστημα παροχής  πληροφοριών συναντά διάφορα προβλήματα τα 
οποία για να μπορέσουν να ξεπεραστούν έχουν συνταχθεί κάποιες γενικές 
παραδεκτές λογιστικές αρχές. Οι κυριότερες είναι: 
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(α) 8 Αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας 

(β) Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων 

(γ) Αρχή της σταθερότητας της χρηματικής μονάδας 

(δ) Αρχή της συντηρητικότητας 

(ε) Αρχή του ιστορικού κόστους 

(στ) Αρχή της περιοδικότητας 

(ζ) Αρχή της αυτοτέλειας της λογιστικής μονάδας 

(η) Αρχή του συσχετισμού των εσόδων με τα έξοδα 

(θ) Αρχή της πραγματοποιήσεως του εσόδου 

(ι) Αρχή της αντικειμενικότητας και της δυνατότητας επαληθεύσεως 

(κ) Αρχή της συνέπειας στην εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων  

(λ) Αρχή του ουσιώδους των λογιστικών πληροφοριών 

(μ) Αρχή της πλήρους ή επαρκούς αποκάλυψης 

(ν) Αρχή της εύλογης αξίας 

(ξ) Αρχή της ουσίας και της πραγματικότητας της συναλλαγής 

 

1.2.8 Λογαριασμοί Και Λογιστικό Κύκλωμα 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν λογαριασμούς. Λογαριασμός 9 
είναι ένα λογιστικό μέσο όπου αθροίζονται ποσά και αφορούν συγκεκριμένα 
οικονομικά γεγονότα. Οι λογαριασμοί κατατάσσονται σε τρείς βασικές κατηγορίες 
στους λογαριασμούς ουσίας, στους διάμεσους λογαριασμούς και στους λογαριασμούς 
τάξεως. 

Οι λογαριασμοί αποτυπώνονται σε όλα τα στάδια του λογιστικού κύκλου ή 
αλλιώς λογιστικού κυκλώματος. Αυτό 10ξεκινάει με την αποτύπωση της οικονομικής 
πράξης στο παραστατικό στη συνέχεια γίνεται λογιστική εγγραφή παίρνοντας τη 
μορφή χρέωσης και πίστωσης στο ημερολόγιο, μετά η καταχώριση των πράξεων 

                                                
8 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική Αθήνα 2005, 
σελ. 67 
9 Γκίκας Δ. Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αθήνα 2006, σελ. 57 
10 Πομόνης Ν. Λογιστική Αθήνα 2007, σελ. 184 
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κατά χρονολογική σειρά στο καθολικό και τέλος με τον υπολογισμό των υπολοίπων 
στο ισοζύγιο.  Τα τρία πιο σημαντικά βιβλία που χρησιμοποιούν οι λογιστές είναι τα 
ημερολόγια, τα καθολικά και το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών. Οι κυριότερες 
μέθοδοι καταχώρησης στοιχείων είναι η απλογραφική μέθοδος και η διγραφική 
μέθοδος. 

 

1.2.9 Λογιστικά Σφάλματα 

 

Κατά τη διάρκεια καταχώρισης των εγγραφών στα διάφορα βιβλία μπορεί να 
εμφανιστούν σφάλματα. Τα κυριότερα είναι Λογιστικά σφάλματα στα ημερολόγια, 
σφάλματα στα καθολικά και σφάλματα στα ισοζύγια. Τα σφάλματα αυτά μπορεί να 
γίνουν είτε εσκεμμένα είτε κατά λάθος από κάποια παράλειψη ή απροσεξία. Λάθη 
παραδείγματος χάρη μπορεί να παρατηρηθούν σε κάποιο ποσό, να υπάρχει κάποια 
παράλειψη ή διπλή καταχώριση ή να χρεωθεί άλλος λογαριασμός σε παραστατικό 
ενώ έπρεπε να χρεωθεί σε άλλο. 

1.2.10 Λογιστικό Σχέδιο 

 

Για την καλύτερη παρακολούθηση και καταχώριση των λογαριασμών θεωρήθηκε 
αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σχέδιο που να περιλαμβάνει όλους τους 
λογαριασμούς που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και να δοθεί στον καθένα ένας 
κωδικός για να μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να έχουν ομοιόμορφες και συγκρίσιμες 
καταστάσεις. Αυτό έγινε με τη δημιουργία του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου το 
οποίο περιλαμβάνει τρία ανεξάρτητα λογιστικά κυκλώματα αυτό της Γενικής 
Λογιστικής, Της Αναλυτικής Λογιστικής και τους Λογαριασμούς Τάξης και τα 
διακρίνει σε δέκα ομάδες.  

1.3 Η χρήση της Λογιστικής στον κλάδο του Τουρισμού 

 

Η Λογιστική σαν επιστήμη έχει απήχηση σε ένα ευρύ φάσμα άλλων κλάδων και 
επιστημών. Η χρήση της λογιστικής διευκολύνει τις συναλλαγές καθώς και βοηθάει 
σε διάφορους τομείς των άλλων κλάδων. Ένας από τους κλάδους αυτούς είναι ο 
κλάδος του τουρισμού, ο οποίος έχει τόσο μεγάλη σημασία στην οικονομική ζωή της 
κάθε χώρας. Οι επιχειρήσεις που δρουν σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να επικρατήσουν έναντι των ανταγωνιστών τους. Η 
λογιστική κρίνεται ως ένα απαραίτητο εργαλείο βοήθειας στην τουριστική 
βιομηχανία. 
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Η λογιστική σαν παρακλάδι της οικονομικής επιστήμης παρέχει πληροφορίες 
για την κάθε επιχείρηση και τις συναλλαγές που αυτή κάνει έτσι ώστε με τις 
πληροφορίες αυτές να διευκολύνει τις αποφάσεις των χρηστών. Τα λογιστικά 
συστήματα έχουν μεγάλο αντίκτυπο και εφαρμογή στον τουρισμό ωστόσο μέχρι 
πρότινος δεν είχε δοθεί η απαραίτητη προσοχή και λίγες έρευνες είχαν γίνει για να 
εξακριβωθεί ο συσχετισμός και η σημασία της χρήσης της λογιστικής. Η πρώτη 
απόπειρα έγινε το 1998 να γίνει μια σύνδεση της διοικητικής λογιστικής με την 
τουριστική βιομηχανία. Συνεχίστηκαν και άλλες πολλές έρευνες επί του θέματος με 
περισσότερη έμφαση στη συσχέτιση της λογιστικής με τον τομέα των ξενοδοχείων 
και της φιλοξενίας. 

Όλοι οι παράγοντες και οι τομείς που έχουν σχέση με τον τουρισμό 
χρησιμοποιούν κάποια μορφή της λογιστικής ή περισσότερες από μια. Τα τουριστικά 
γραφεία, τα μεταφορικά μέσα, οι έμποροι τουριστικών ειδών, όλοι χρησιμοποιούν τη 
γενική λογιστική για να συλλέξουν, καταμετρήσουν, γνωστοποιήσουν και 
παρουσιάσουν τα οικονομικά τους στοιχεία. Επίσης χρησιμοποιούν την λογιστική 
κόστους καθώς και τη φορολογική λογιστική και την ελεγκτική με την οποία γίνεται 
ο απαραίτητος έλεγχος στις οικονομικές καταστάσεις αυτών των επιχειρήσεων. Ο 
τομέας όμως που έχει τη μεγαλύτερη σύνδεση και χρησιμοποιεί ευρέως τη λογιστική 
είναι ο τομέας της διαμονής. Τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν ένα ξεχωριστό είδος 
λογιστικής το οποίο είναι αποκλειστικά για δική τους χρήση και λέγεται 
ξενοδοχειακή λογιστική. Ταυτόχρονα με την ξενοδοχειακή λογιστική τα 
ξενοδοχειακά καταλύματα χρησιμοποιούν και άλλα είδη λογιστικής όπως την 
λογιστική κόστους, τη φορολογική λογιστική καθώς και την ελεγκτική.  

Ο τουριστικός κλάδος χρησιμοποιεί ιδιαίτερα τη λογιστική κόστους, 
προσδιορίζοντας το κόστος των διαφόρων τύπων, μορφών και ποικιλιών του 
τουριστικού προϊόντος. Ο τρόπος προσδιορισμού δεν διαφέρει σημαντικά από τη 
διαδικασία που ακολουθείται κατά την κοστολόγηση των βιομηχανικών προϊόντων 
και υπηρεσιών άλλων κλάδων. Η κοστολόγηση των προϊόντων της τουριστικής 
βιομηχανίας αποβλέπει σε δύο βασικούς στόχους: στον έλεγχο του κόστους με σκοπό 
τη μείωση του με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας και στην χρησιμοποίηση του 
για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η κοστολογική διάρθρωση των 
τουριστικών επιχειρήσεων στηρίζεται στη διοικητική και οργανωτική τους δομή που 
αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα της επιχείρησης. Για κάθε οργανωτική μονάδα 
δημιουργείται και το αντίστοιχο κέντρο κέρδους, κέντρο εσόδων, κέντρο επενδύσεων 
και κέντρο ευθύνης. Τα ξενοδοχεία αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα εφαρμογής 
της κοστολόγησης, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα τη μεθοδολογία της κοστολόγησης 
κατά παρτίδες (activity-based costing). 
 

Ο τουρισμός παρά το ότι έχει εξελιχθεί σε σημαντικό οικονομικό και 
κοινωνικό φαινόμενο και ενώ το ενδιαφέρον για αυτόν έχει ιδιαίτερα κλιμακωθεί 
μέσα στον 20ο αιώνα, ο προσδιορισμός και η μέτρηση των επιδράσεων του παραμένει 
δύσκολος με αποτέλεσμα ο κλάδος να πάσχει από έλλειψη αξιοπιστίας. Ο τουρισμός 
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στους περισσότερους λογαριασμούς περιλαμβάνεται μαζί με τις υπηρεσίες του και 
έτσι δεν υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού των δραστηριοτήτων του. Στις 
περισσότερες χώρες όπως και στην Ελλάδα ο τουρισμός δεν αποτελεί ξεχωριστό 
κλάδο τις οικονομίας αλλά παρουσιάζεται γενικά σαν υπηρεσία και έτσι είναι 
δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τα οικονομικά οφέλη του τουρισμού από τις άλλες 
υπηρεσίες. Για να μπορέσει να καταμετρηθεί ο τουρισμός δημιουργήθηκε μια 
μέθοδος η οποία είναι αξιόπιστη και  τείνει να γίνει ευρέως αποδεκτή οι Δορυφόροι 
Λογαριασμοί Τουρισμού (Tourism Satellite Account).  

Ο Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (ΔΛΤ) είναι ένα λογιστικό σύστημα 
το οποίο χρησιμοποιείται για να μετρήσει το μέγεθος τομέων της οικονομίας που δεν 
χαρακτηρίζονται σαν αυτόνομες οικονομικές δραστηριότητες στους Εθνικούς 
Λογαριασμούς. Για παράδειγμα, ο τουρισμός αποτελεί αμάλγαμα πολλών 
βιομηχανιών όπως αυτές των μεταφορών, των τροφίμων & ποτών, της αναψυχής και 
ψυχαγωγίας, των καταλυμάτων, των ταξιδιωτικών πρακτορείων κλπ. 
Η επιτυχία από πλευράς καταμέτρησης συνίσταται στην όσο το δυνατό ακριβέστερη 
και έγκαιρη συσχέτιση της τουριστικής οικονομίας με την συνολική Εθνική 
Οικονομία.  

Ο Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού αποτελεί ένα στατιστικό εργαλείο 
σχεδιασμένο για την καταμέτρηση των μεγεθών  της τουριστικής οικονομίας 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζεται η διεθνής συγκρισιμότητα  
του.  

Με την ανάπτυξη ΔΛΤ θα είναι εφικτό να μετρήσουμε: 
• Την συμμετοχή του τουρισμού στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
• Την κατάταξη του τουρισμού σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας 
• Των αριθμό θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από τον τουρισμό  
• Το ύψος των τουριστικών επενδύσεων 
• Την τουριστική κατανάλωση 
• Τα φορολογικά έσοδα που προέρχονται από τον τουρισμό 
• Την επίπτωση του τουρισμού στο Εθνικό Ισοζύγιο Πληρωμών. 
 

Είναι φανερό επομένως ότι η συμβολή της λογιστικής σε οποιαδήποτε μορφή 
της, στον τουρισμό είναι καταλυτικής σημασίας, ιδιαίτερα στον κομμάτι της διαμονής 
και των τουριστικών καταλυμάτων όπως είναι τα ξενοδοχεία. Για αυτά υπάρχει ένα 
ξεχωριστό είδος λογιστικής όπως προαναφέρθηκε η ξενοδοχειακή λογιστική την 
οποία θα μελετήσουμε αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. 
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                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

                         ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

2.1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 

 

Ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί κομμάτι του τουρισμού κάθε χώρας. Η 
ξενοδοχειακή βιομηχανία γενικά βρίσκεται σε αλματώδη ανάπτυξη τις τελευταίες 
δεκαετίες, σε όλο τον κόσμο. Το βασικό προϊόν που προσφέρει ο κλάδος είναι η 
φιλοξενία και συγκεκριμένα η παροχή διαμονής και η προσφορά στους πελάτες 
διαφόρων υπηρεσιών.  Τα ξενοδοχεία γενικά επιτελούν σημαντικό ρόλο στην 
τουριστική ανάπτυξη μιας χώρας και αυτό γιατί χωρίς ξενοδοχεία δεν είναι δυνατή 
και η εμπορία της φιλοξενίας. Το ξενοδοχείο γενικά είναι ένα είδος τουριστικού 
καταλύματος που ασκεί θετική επίδραση στον τουρισμό και βοηθάει τόσο στην 
οικονομία μιας χώρας όσο και στο κοινωνικό σύνολο εν γένει. Τα ξενοδοχεία 
γίνονται αντικείμενο ενδιαφέροντος διάφορων επενδυτών αλλά και της κυβέρνησης 
του κάθε κράτους που μέσω της ξενοδοχειακής ανάπτυξης αποβλέπει σε μεγαλύτερα 
κέρδη στη συνολική οικονομία. Τα ξενοδοχεία έχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα ότι 
προσαρμόζονται εύκολα στο φυσικό δομημένο περιβάλλον και ότι έχουν μεγάλη 
επαγγελματικότητα προσφοράς. Η αίγλη και η γοητεία της ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως η εικόνα που 
επιθυμούν να προβάλλουν τα ξενοδοχεία δηλαδή τα κτίρια, η αρχιτεκτονική κλπ. Τα 
ξενοδοχεία λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητες μονάδες είτε ως τμήματα μεγάλων 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

 

 

2.1.1 Ιστορική Αναδρομή 

 

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι απόρροια του αισθήματος φιλοξενίας των 
ανθρώπων. Η πρώτη τους εμφάνιση χάνεται στα βάθη των αιώνων και παράλληλα με 
την εξέλιξη του ανθρώπου εξελίσσεται και η ξενοδοχειακή βιομηχανία. Στην αρχαία 
Ελλάδα η φιλοξενία θεωρούνταν ιερή και κάθε παράβαση των εθίμων αποτελούσε 
αμάρτημα. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλοξενούσαν στο σπίτι τους ξένους και όταν 
έφευγαν τους πρόσφεραν δώρα. Με το πέρασμα των χρόνων οι μετακινήσεις των 
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ανθρώπων αυξήθηκαν και έτσι η φιλοξενία στα σπίτια έδωσε τη θέση της στα 
δημόσια καταγώγια που αρχικά φιλοξενούσαν άτομα για θρησκευτικές γιορτές. 
Παράλληλα με τη δημόσια φιλοξενία άρχισε η ιδιωτική πρωτοβουλία για 
κερδοσκοπική εκμετάλλευση της φιλοξενίας με τα πανδοχεία τα οποία 
εξυπηρετούσαν τα άτομα που ταξίδευαν και βρίσκονταν σε μεγάλους δρόμους. Η 
ξενοδοχεία ουσιαστικά αναπτύχθηκε στα Βυζαντινά χρόνια όπου τα καταγώγια 
μετατράπηκαν σε ξενώνες οι οποίοι είχαν την επιχορήγηση από τους βασιλείς. Σε 
αντίθεση με τα πανδοχεία που οι ιδιοκτήτες τους ήταν αμόρφωτοι άνθρωποι και 
κατώτερης κοινωνικής τάξης στους ξενώνες οι ιδιοκτήτες ήταν άνθρωποι 
μορφωμένοι και κοινωνικά καταξιωμένοι. Με την πτώση του Βυζαντίου κατά την 
περίοδο της τουρκοκρατίας ο τουρισμός στην Ελλάδα παρέμεινε στάσιμος με μόνη 
εξαίρεση τα χάνια τα οποία πρόσφεραν στους ταξιδιώτες τροφή και στέγη για λίγες 
ώρες. Το πρώτο ξενοδοχείο της Ελλάδας χτίστηκε στο Ναύπλιο το 1828 επί 
βασιλείας του Όθωνα και είχε την επωνυμία «Ξενοδοχείον του Λονδίνου». Το πρώτο 
ξενοδοχείο της Αθήνας ήταν το “Albergo Nuomo” του Ιταλού Καζάλι το 1841. 
Ουσιαστικά όμως το ξενοδοχείο που θεμελίωσε την Ελληνική Ξενοδοχεία ήταν το 
Μεγάλη Βρεττάνια το 1874 από τον Αναστάσιο Παναγιώτη. Το αρχαιότερο 
ξενοδοχείο για το οποίο υπάρχουν στοιχεία είναι στο Παρίσι ο «Αετός» το 1302 και 
στη Βενετία ο «Λευκός Λέων» το 1482. 

2.1.2 Ορισμοί 

 

Ξενοδοχειακή 11  οικονομική μονάδα είναι ο λογικός συνδυασμός των τριών 
συντελεστών της παραγωγής δηλαδή της φύσης, της εργασίας, και του κεφαλαίου για 
την παροχή στους ξένους αντί χρηματικής αμοιβής, κατοικίας, τροφής και άλλων 
υπηρεσιών. Στην έννοια της ξενοδοχειακής μονάδας περιλαμβάνονται τα ξενοδοχεία, 
οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι ξενώνες, τα μοτέλ κλπ.  

Ξενοδοχείο12 είναι το κατάλυμα που προσφέρει συνήθως στέγη και τροφή 
στους πελάτες του χωρίς ποικιλία υπηρεσιών και διασκεδάσεων. 

Ξενοδοχειακή 13  επιχείρηση είναι συγκρότημα εκμεταλλεύσεων που 
προσφέρει στέγη, τροφή, υπηρεσίες (κομμώσεις, διασκεδάσεις, κλπ) με αντικειμενικό 
σκοπό το κέρδος. 

Αλυσίδες 14 ξενοδοχείων είναι ένας αριθμός ξενοδοχείων που βρίσκονται σε 
διαφορετικές πόλεις ή κράτη ή Ηπείρους και ανήκουν σε μια επιχείρηση ή πολλές 
που έχουν συμβληθεί μεταξύ τους για κοινό σκοπό, με ενιαία οργάνωση και διοίκηση. 

 
                                                
11 Καρδακάρης Κ. Ξενοδοχειακή Λογιστική, Αθήνα 2001, σελ. 13 
12 Καραχοντζίτης Δ. – Σαρλής Κ. Ξενοδοχειακή Λογιστική, Αθήνα 1989, σελ. 25 
13 Λεκαράκου-Νιζάμη Κ., Ξενοδοχειακή Λογιστική, Πειραιάς 2001, σελ 29 
14 Λεκαράκου-Νιζάμη Κ., Ξενοδοχειακή Λογιστική, Πειραιάς 2001, σελ. 31 
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2.1.3 Σημασία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

 

Η σημασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού είναι 
τεράστια. Τουρισμός και ξενοδοχεία αλληλοεπηρεάζονται και 
αλληλοδιαμορφώνονται και δεν νοείται τουρισμός χωρίς την ύπαρξη ξενοδοχείων.  

Ωστόσο τα ξενοδοχεία δεν εξυπηρετούν μόνο τουρίστες αλλά και πολλές 
άλλες κατηγορίες ανθρώπων όπως φοιτητές, επιχειρηματίες κλπ. Η θετική συμβολή 
των ξενοδοχείων εκτός από τον τουριστικό κλάδο επεκτείνεται και σε άλλους 
κλάδους της οικονομίας: 

1) Στην απασχόληση καθώς μεγάλος αριθμός ατόμων απασχολείται στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

2) Στην ανάπτυξη των βιομηχανιών και βιοτεχνιών καθώς τα ξενοδοχεία καθ’όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας τους προμηθεύονται από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες διάφορα 
είδη κατανάλωσης όπως τρόφιμα, ποτά, μηχανολογικό εξοπλισμό, έπιπλα και 
διάφορα άλλα αναλώσιμα. 

3) Στο εμπόριο καθώς πολλά εμπορικά καταστήματα προμηθεύουν τα ξενοδοχεία με 
διάφορα απαραίτητα προϊόντα. 

4) Στο γεωργικό τομέα καθώς μεγάλες ποσότητες φρούτων, λαχανικών και διαφόρων 
άλλων γεωργικών καθώς και πτηνοτροφικών προϊόντων χρησιμοποιούνται από τα 
ξενοδοχεία. 

5) Στην ανάπτυξη των μεταφορών γιατί χωρίς τα μεταφορικά μέσα θα ήταν 
εξαιρετικά δυσχερής η μετακίνηση τουριστών. 

6) Στην ανάπτυξη της περιφέρειας καθώς πολλά ξενοδοχειακά συγκροτήματα είναι 
εγκατεστημένα μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα. 

7) Στην αύξηση των πόρων της εκάστοτε τοπικής αυτοδιοίκησης και στην πρόοδο της 
εκπολιτιστικής κίνησης των περιοχών που είναι εγκατεστημένα τα ξενοδοχεία. 

 

2.1.4 Βασικά Χαρακτηριστικά Ξενοδοχειακού Κλάδου 
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Ο ξενοδοχειακός κλάδος παρουσιάζει πολλές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες σε 
σχέση με άλλους κλάδους. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού κλάδου 
είναι τα εξής15:  

1) Σταθερή δυναμικότητα δωματίων που περιορίζει το οικονομικό 
αποτέλεσμα που μπορούν να έχουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

2) Φθαρτότητα δηλαδή τα έσοδα που διαφεύγουν από κάποιο αδιάθετο 
δωμάτιο αποτελούν ανεπανόρθωτη οικονομική απώλεια. 

3) Ασταθής ζήτηση, γιατί στον τουριστικό τομέα η ζήτηση παρουσιάζει 
πολλές διακυμάνσεις και ειδικά στον ξενοδοχειακό κλάδο, η ζήτηση επηρεάζεται και 
από πολλούς οικονομικούς και κοινωνικό-πολιτικούς παράγοντες. 

4) Δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο δηλαδή αμεσότητα των κινήσεων. 
Αυτή η ιδιότητα περιορίζει και τις τυχόν διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση λαθών. 

5) Ένταση εργασίας, γιατί το κόστος λειτουργίας μια ξενοδοχειακής 
επιχείρησης σχετίζεται με το κόστος εργασίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

6) Εγκαταστάσεις, χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η ανάγκη για πολλές 
εγκαταστάσεις. 

7) Μέγεθος, το μέγεθος του κλάδου είναι σχετικά μικρό έτσι ώστε πολλές 
φορές δεν μπορεί να ωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας. 

8) Παραγωγή και κατανάλωση που γίνονται στον ίδιο χώρο. 

9) Έντασης κεφαλαίου, για τη λειτουργία τους οι ξενοδοχειακές μονάδες 
χρειάζονται συνήθως ακινητοποιήσεις μεγάλης κλίμακας. 

10) Διάρθρωση εξόδων, τα ξενοδοχεία έχουν κατά κανόνα υψηλά σταθερά 
έξοδα ενώ αντίθετα έχουν χαμηλά μεταβλητά. 

Τα ξενοδοχεία έχουν κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από τις άλλες 
επιχειρήσεις και αυτά είναι οι πελάτες οι οποίοι είναι ο κύριος στόχος της 
ξενοδοχειακής επιχείρησης, το ειδικευμένο προσωπικό το οποίο είναι η βιτρίνα και η 
εικόνα του ξενοδοχείου, ο έλεγχος από κρατικούς φορείς και συγκεκριμένα τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), επίσης ένας ακόμα φορέας με τον οποίο τα 
ξενοδοχεία έχουν άμεση σχέση είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, το 
αμετακίνητο προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών δηλαδή το ξενοδοχείο 
προσφέρει τα αγαθά και τις υπηρεσίες του στον τόπο που έχει εγκατασταθεί και όχι 
κάπου αλλού, η ανελαστικότητα κόστους γιατί η ίδρυση του ξενοδοχείου απαιτεί 
τοποθέτηση μεγάλων κεφαλαίων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και έτσι 
επιβαρύνεται εκτός από τα λειτουργικά έξοδα και με διάφορα άλλα έξοδα και τέλος 
την άμεση ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών δηλαδή ο πελάτης απολαμβάνει τα 

                                                
15 Mullins L., Hospitality Management, 1992 
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αγαθά την στιγμή που δημιουργούνται με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περιθώριο για 
πιθανή διόρθωση λάθους.  

 

 

2.1.5  Είδη Τουριστικών Καταλυμάτων 

 

Οι ξενοδοχειακές μονάδες εκτός από τα ξενοδοχεία περιλαμβάνουν και άλλα είδη 
τουριστικών καταλυμάτων. Η διάκριση τους γίνεται ανάλογα με τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και την κτιριακή τους συγκρότηση καθώς και με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία. Έτσι έχουμε :  

(α) Ξενοδοχεία τα οποία προσφέρουν διαμονή, τροφή και διάφορες υπηρεσίες 
και αποτελούνται συνήθως από ένα κτίριο και διακρίνονται σε πολυτελείας, Α΄ 
κατηγορίας, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄. 

(β) Μοτέλ τα οποία είναι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αποτελούνται από 
ένα ή περισσότερα κτίρια βρίσκονται συνήθως έξω από κατοικημένη περιοχή κοντά 
σε οδικές αφετηρίες και έχουν κατάλληλο χώρο για στάθμευση αυτοκινήτων, 
εφοδιασμό αυτών με καύσιμα, επισκευή κλπ. Διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ κατηγορίας. 

(γ) Πανδοχεία είναι εκείνα τα καταλύματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
για να λειτουργήσουν σαν ξενοδοχεία και διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ κατηγορίας. 

(δ) Ξενώνες είναι οικοδομές που διαθέτουν δωμάτια ή πτέρυγες για την 
διαμονή πελατών και διακρίνονται σε πολυτελείας, Α΄ κατηγορίας, Β΄ και νεότητας. 

(ε) Επιπλωμένα διαμερίσματα που είναι καταλύματα που αποτελούνται είτε 
από ένα κτίριο ή τμήμα αυτού και διαθέτουν ξεχωριστή είσοδο, μαγειρείο, λουτρό, 
και σαλόνι. Διακρίνονται σε Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ . 

Επίσης μπορεί να υπάρχουν ξενοδοχεία κλασικού τύπου μαζί με επιπλωμένα 
διαμερίσματα σε μικτή επιχείρηση αρκεί να έχουν άνω των 300 κλινών και να είναι 
σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεων. 

(στ) Επιπλωμένα δωμάτια είναι δωμάτια σε επιπλωμένα σπίτια με δικαίωμα 
χρήσης των χώρων υγιεινής για προσωρινή διαμονή. Δεν χρησιμοποιούν 
ξενοδοχειακό τίτλο. 

(ζ) Μπανγκαλόου είναι συγκροτήματα μικρών διαμερισμάτων τα οποία ή 
συμπληρώνουν ένα ξεχωριστό κτίριο ή είναι ανεξάρτητα. 

(η) Κάμπινγκ οργανωμένες κατασκηνώσεις σε υπαίθριους χώρους με 
δυνατότητα διαμονής, σίτισης και αναψυχής. 
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(θ) Τουριστικές εγκαταστάσεις με ειδικές χρήσεις τέτοιες είναι τα κέντρα 
παραθερισμού γυμνιστών, τα υδροθεραπευτήρια, τα χιονοδρομικά κέντρα και άλλα. 

 

 

2.1.6  Διακρίσεις Ξενοδοχείων 

 

Επίσης άλλες διακρίσεις των ξενοδοχείων είναι 16: 

1) Ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν: 

 Πολυτελείας 
 Α΄ κατηγορίας 
 Β΄ κατηγορίας 
 Γ΄ κατηγορίας 
 Δ΄ κατηγορίας 
 Ε΄ κατηγορίας 

2) Ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν: 

 Απλά (όταν προσφέρουν μόνο ύπνο) 
 Σύνθετα (όταν προσφέρουν ύπνο και φαγητό) 
 Πολυσύνθετα ( όταν προσφέρουν ύπνο, φαγητό, αθλητικές δραστηριότητες, 

μέσα διασκεδάσεως κ.α.) 

3) Ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης: 

 Αστικά (βρίσκονται μέσα σε πόλη) 
 Ορεινά (βρίσκονται σε ορεινές περιοχές) 
 Παραθαλάσσια (βρίσκονται κοντά σε θάλασσα) 
 Ιαματικών πηγών (βρίσκονται κοντά σε ιαματικές πηγές) 
 Συγκοινωνιακών κέντρων (βρίσκονται κοντά σε λιμάνι, αεροδρόμιο, 

σιδηροδρομικό σταθμό) 

4) Ανάλογα με τη διάρκεια λειτουργίας: 

 Συνεχούς λειτουργίας (λειτουργούν όλη τη διάρκεια του έτους) 
 Εποχιακής λειτουργίας (λειτουργούν ορισμένους μήνες) 

5) Ανάλογα με τη διοικητική τους μορφή: 

 Αυτοτελές ξενοδοχείο 

                                                
16 Λεκαράκου-Νιζάμη Κ, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Πειραιάς 2001, σελ. 25 
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 Αλυσίδα ξενοδοχείων 

6) Ανάλογα με την οικονομική τους μορφή: 

 Ατομική επιχείρηση (όταν ο επιχειρηματίας είναι φυσικό πρόσωπο) 
 Εταιρική επιχείρηση (όταν ο επιχειρηματίας είναι δύο ή περισσότερα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα) 

7) Ανάλογα με την νομική τους μορφή: 

 ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ 

8) Ανάλογα με το μέγεθος τους: 

 Μικρά (έχουν λιγότερα από 100 δωμάτια) 
 Μεσαία (έχουν από 100 έως 300 δωμάτια) 
 Μεγάλα (έχουν από 300 δωμάτια και πάνω) 

9) Ανάλογα με τους πελάτες: 

 Μόνιμων πελατών (όπως φοιτητές, πληρώματα αεροπλάνων κλπ) 
 Περαστικών πελατών (εναλλασσόμενοι πελάτες που μένουν για λίγο) 

10) Ανάλογα με την κτιριακή τους συγκρότηση: 

 Πολυώροφο κτίριο  
 Μπανγκαλόου  
 Μικτά (όταν η ξενοδοχειακή μονάδα αποτελείται και από κτίριο και 

μπανγκαλόου) 

11) Η διεθνής ταξινόμηση των ξενοδοχείων είναι: 

 1* 
 2* 
 3* 
 4* 
 Πολυτελείας 

12) Ανάλογα με το σχέδιο λειτουργίας και τη συμφωνία που γίνεται με τον 
πελάτη: 

 Ευρωπαϊκό σχέδιο ( η τιμή περιλαμβάνει μόνο το δωμάτιο) 
 Αμερικάνικο σχέδιο ( η τιμή περιλαμβάνει το δωμάτιο, πρωινό, μεσημεριανό 

και βραδινό) 
 Τροποποιημένο Αμερικάνικο σχέδιο ( η τιμή περιλαμβάνει το δωμάτιο, 

πρωινό και βραδινό) 
 Half Board (η τιμή περιλαμβάνει το δωμάτιο, πρωινό, και ένα γεύμα 

μεσημεριανό ή βραδινό κατά επιλογή του πελάτη) 
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 Ηπειρωτικό σχέδιο (η τιμή περιλαμβάνει το δωμάτιο και πρωινό) 

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με το νόμο 2160/93 κατατάσσονται σε 
κατηγορίες αστεριών όπως και στη διεθνή ταξινόμηση. 

 

2.1.7  Λειτουργίες Ξενοδοχείου 

 

Βασικό ρόλο σε κάθε επιχείρηση παίζει η σωστή οργάνωση της επιχείρησης σε 
τμήματα και υπηρεσίες έτσι ώστε να γίνονται με καλύτερο τρόπο οι διάφορες 
λειτουργίες της. Οι λειτουργίες αυτές γίνονται από ειδικά όργανα και έχουν 
συγκεκριμένες δραστηριότητες. Το ξενοδοχείο έχει τις εξής βασικές λειτουργίες: 1) 
Εμπορική που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον 
εφοδιασμό και την διάθεση, 2) Τεχνική η οποία περιλαμβάνει το πιο βασικό κομμάτι 
του ξενοδοχείου δηλαδή την παραγωγή των αγαθών για κατανάλωση αλλά και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, 3) Ασφάλειας και συντήρησης κτιρίων που έχει σκοπό να 
διαφυλάξει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου αλλά και την 
συντήρηση του, 4) Διοικητική λειτουργία που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες 
για τον συντονισμό και τη διοίκηση της μονάδας, 5) Οικονομική λειτουργία που 
μεριμνά και χειρίζεται το κεφάλαιο, 6) Λογιστική λειτουργία που είναι απαραίτητη 
στη διοίκηση γιατί με αυτή παρακολουθείται η περιουσιακή κατάσταση του 
ξενοδοχείου αλλά και τα αποτελέσματα από την εκμετάλλευση κάθε κλάδου, 7) 
Ελεγκτική λειτουργία που κάνει τον εσωτερικό έλεγχο σε όλα τα τμήματα. 

2.1.8  Κλάδοι Εκμετάλλευσης Ξενοδοχείου 

 

Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά 
τμήματα ή όπως αλλιώς λέγονται κλάδοι εκμετάλλευσης. Ανάλογα με το είδος και το 
πόσες υπηρεσίες παρέχουν διακρίνονται σε απλή, σύνθετη και πολυσύνθετη 
εκμετάλλευση. Όταν λέμε εκμετάλλευση εννοούμε το σύνολο μια τεχνολογικής 
δραστηριότητας που είναι ξεχωριστό από τα άλλα αλλά όλα μαζί αποβλέπουν στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας. Διακρίνονται σε βασικούς και βοηθητικούς 
κλάδους.  

Βασικοί κλάδοι είναι:  

(α) των Υπνοδωματίων είναι η σπουδαιότερη εκμετάλλευση. Η 
διανυκτέρευση των πελατών θα γίνει στα υπνοδωμάτια του ξενοδοχείου. Επομένως 
πρέπει να είναι έτοιμα με κατάλληλο εξοπλισμό και με τις σχετικές ανέσεις. Τα 
δωμάτια ύπνου είναι μονόκλινα, δίκλινα με λουτρό ή χωρίς λουτρό κλπ. 
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(β) του Εστιατορίου περιλαμβάνει το «μαγειρείο» στο οποίο παρασκευάζονται 
τα φαγητά και το κυρίως εστιατόριο που προσφέρει στους πελάτες του ξενοδοχείου 
τα φαγητά και τα ποτά. 

(γ) της Κάβας το τμήμα των ποτών προβαίνει στην αγορά, αποθήκευση, 
φύλαξη και ετοιμασία για την διάθεση των ποτών στους πελάτες. 

(δ) του Κυλικείου το τμήμα αυτό σαν χωριστή εκμετάλλευση, έχει σκοπό να 
παρασκευάζει, με τη βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού που διαθέτει, τα ροφήματα 
που χρειάζονται οι πελάτες του ξενοδοχείου. 

(ε) του Μπαρ είναι εγκατεστημένο σε ιδιαίτερο χώρο του ξενοδοχείου, 
συνήθως εκεί που βρίσκονται οι αίθουσες του εστιατορίου και του χορού. 
Εφοδιάζεται από την αποθήκη τα οινοπνευματώδη ποτά και κατασκευάζει ποτά για 
τους πελάτες. 

(στ) του Ζαχαροπλαστείου που είναι ανεξάρτητος κλάδος και προμηθεύεται 
από την αποθήκη τα απαραίτητα υλικά για να φτιάξει διάφορα είδη γλυκών για τους 
πελάτες. 

Βοηθητικοί κλάδοι είναι: 

(α) του Πλυντηρίου ασχολείται με το πλύσιμο του ιματισμού του ξενοδοχείου. 
Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα. 

(β) του Σιδηρωτηρίου είναι δυνατό να είναι μαζί με το πλυντήριο ή να είναι 
ανεξάρτητη λειτουργία. Παραλαμβάνει από το πλυντήριο τον έτοιμο (πλυμένο) 
ιματισμό και κάνει το σιδέρωμα 
 

(γ) του Σταθμού Αυτοκινήτων ο σταθμός αυτοκινήτων των πελατών 
δημιουργείται συνήθως στο Μοτέλ και τα μπανγκαλόου. Χρειάζεται να υπάρχει ο 
κατάλληλος χώρος για το παρκάρισμα των αυτοκινήτων και αρμόδιος υπάλληλος για 
την παρακολούθηση και φύλαξη των αυτοκινήτων. 
 

(δ) Λοιπές Εκμεταλλεύσεις άλλοι βοηθητικοί κλάδοι είναι τα κλαμπ, τα 
καταστήματα πώλησης εμπορευμάτων, τα ανθοπωλεία μέσα στα ξενοδοχεία, τα 
κομμωτήρια κλπ. Υποβοηθούν το κυρίως έργο των ξενοδοχειακών μονάδων και 
εξυπηρετούν την πελατεία τους όταν μάλιστα τα ξενοδοχεία βρίσκονται μακριά από 
πόλεις και κατοικημένες περιοχές. 

2.1.9 Υπηρεσίες Ξενοδοχειακής Μονάδας 
 
Η άσκηση της λειτουργίας των διάφορων εκμεταλλεύσεων του ξενοδοχείου γίνεται 
από ειδικές υπηρεσίες, διοικητικής και οικονομικής φύσης. Η κάθε μια υπηρεσία 
χωρισμένη σε τμήματα, έχει καθορισμένες αρμοδιότητες και ασκεί ορισμένη 
δικαιοδοσία.  
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Οι σπουδαιότερες υπηρεσίες με τα επί μέρους τμήματα είναι οι εξής17: 
1)Υπηρεσία διεύθυνσης: Τμήμα γραμματείας, τμήμα προσωπικού,τμήμα 
προγραμματισμού, τμήμα νομικό- δικαστικό, τμήμα επιθεώρησης-ελέγχου. 

 
2)Υπηρεσία υποδοχής: Τμήμα υποδοχής πελατών, τμήμα θυρωρείου. 
 
3)Υπηρεσία διαχείρισης: Τμήμα προμηθειών, τμήμα παραλαβής, τμήμα αποθήκης 
αναλώσιμων αγαθών, τμήμα αποθήκης μη αναλώσιμων υλικών, τμήμα 
παρακολούθησης λογαριασμών πελατών. 
 
4)Υπηρεσία ταμείου: Ταμείο υποδοχής, ταμείο κατά κλάδο εκμετάλλευσης. Κεντρικό 
ταμείο. 
 
5)Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου: Τμήμα ελέγχου, αποθήκη αναλώσιμων υλικών, 
τμήμα ελέγχου αποθήκης μη αναλώσιμων υλικών, τμήμα ελέγχου εσόδων- εξόδων. 
 
6)Υπηρεσία λογιστικής: Τμήμα λογιστηρίου, τμήμα στατιστικής, τμήμα 
κοστολόγησης, τμήμα μισθοδοσίας 
 
7)Λοιπές υπηρεσίες: Υπηρεσία  συντήρησης κτιρίου κλπ, Υπηρεσία ασφάλισης 
κτιρίου κλπ, Υπηρεσία δημοσίων σχέσεων. Υπηρεσία Μάρκετινγκ. 
 
2.1.10  Τρόποι Εκμετάλλευσης Ξενοδοχείου 
 
Υπάρχουν πέντε βασικοί τρόποι που μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί ένα 
ξενοδοχείο. Ο πρώτος είναι η αυτοδιαχείριση όπου στην περίπτωση αυτή ο 
ιδιοκτήτης διοικεί, διαχειρίζεται και διευθύνει την ξενοδοχειακή επιχείρηση, ο 
δεύτερος είναι η ενοικίαση όπου μια εταιρεία ενοικιάζει το ξενοδοχείο και πληρώνει 
το ενοίκιο στον ιδιοκτήτη, ο τρίτος είναι το συμβόλαιο διοίκησης το οποίο είναι μια 
συμφωνία ανάμεσα σε μια εταιρεία που διοικεί ξενοδοχεία και ένα ιδιοκτήτη και στην 
περίπτωση αυτή η εταιρεία διαχειρίζεται την μονάδα και για αντάλλαγμα λαμβάνει 
ποσοστό εισπράξεων, ο τέταρτος είναι η χρονομίσθωση όπου στην περίπτωση αυτή ο 
ιδιοκτήτης πουλάει το δικαίωμα χρήσης των δωματίων του σε ιδιώτες για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τέλος πέμπτος τρόπος είναι δικαιόχρηση ή 
franchising που είναι συμφωνία μεταξύ ξενοδοχειακής επιχείρησης και τρίτους. Ο 
δότης διαθέτει επιτυχημένη οργανωτική υποδομή και στους λήπτες εκχωρείται το 
δικαίωμα να κάνουν χρήση της επωνυμίας και όλων των μονάδων του δότη για σειρά 
ετών επί πληρωμή. Ο τρόπος αυτός είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Αμερική ενώ 
στην Ευρώπη έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια. 
 
 

                                                
17 Καρατάσιος Γ. Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Αθήνα 1981, σελ. 47 
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2.1.11  Ξενοδοχειακό Δυναμικό Της Ελλάδας 
 
Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδας παρουσίασε ραγδαία αύξηση με το πέρασμα 
των χρόνων. Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, το 1990 υπήρχαν 6.423 
δωμάτια, το 2000 8.073 ενώ το 2011 9.648. Η αύξηση των ξενοδοχείων δηλαδή από 
το 1990 ως το 2011 είναι σχεδόν τριπλάσια. Το ίδιο ισχύει τόσο με τα δωμάτια όσο 
και με τις κλίνες.  
 
 
 
 
 
Πίνακας 6 18  Διαχρονική Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων, Δωματίων και 
Κλινών 1990-2011 
 

Έτος Μονάδες Μεταβολή  Δωμάτια Μεταβολή  Κλίνες  Μεταβολή 
Year Units Change  Rooms Change  Beds  Change 
1990 6.423   224.882   423.660   …

 

…
   

…
   

…
   

          

2000 8.073   312.993   593.990   
       

1990-2000 1.650 25,69%  88.111 39,18%  170.330  40,20% 
       

2001 8.285 2,63%  320.467 2,39%  608.104  2,38% 
2002 8.527 2,92%  330.348 3,08%  626.914  3,09% 
2003 8.689 1,90%  339.540 2,78%  644.898  2,87% 
2004 8.843 1,77%  348.943 2,77%  660.797  2,47% 
2005 9.036 2,18%  358.721 2,80%  682.050  3,22% 
2006 9.111 0,83%  364.179 1,52%  693.252  1,64% 
2007 9.207 1,05%  367.992 1,05%  700.933  1,11% 
2008 9.385 1,93%  375.067 1,92%  715.857  2,13% 
2009 9.559 1,85%  383.008 2,12%  732.279  2,29% 
2010 9.732 1,81%  397.660 3,83%  763.407  4,25% 
2011 9.648 -0,86%  397.322 -0,08%  763.668  0,03% 
          

2000-2011 1.659 19,51%  84.667 26,94%  169.417  28,57% 
 
 

Το ίδιο φαίνεται και από τον πιο κάτω πίνακα δηλαδή η αυξητική τάση των 
ξενοδοχείων κατά περιφέρεια και βλέπουμε ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία 
βρίσκονται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. 
 

                                                
18 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
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                  Πίνακας 7 19  Διαχρονική Εξέλιξη Κλινών κατά περιφέρεια 1990-2011 
 
Έτος     Περιφέρεια        
Year     Prefecture        

 Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνια Νησιά Ήπειρος Νησιά Αιγαίου Κρήτη   Δωδεκάνησα Κυκλάδες Θεσσαλία  Μακεδονία Θράκη Σύνολο 
                

 Sterea Ellada Peloponnese Ionian Islands Epirus Aegean Islands Crete   Dodecanese Cyclades Thessaly  Macedonia Thrace Total 
                

1990 95.509 36.335 40.403 6.818 12.679 76.095   69.829 21.845 17.700  42.596 3.851 423.660 … 

… 

… 

… 

… 

… 

…   

… 

… … 

 

… … …                 

2000 93.325 41.524 66.488 9.643 20.948 116.513   105.036 36.397 23.730  75.637 4.749 593.990 
             

1990-2000 -2,29% 14,28% 64,56% 41,43% 65,22% 53,12%   50,42% 66,61% 34,07%  77,57% 23,32% 40,20% 
                

2001 90.055 43.516 69.622 9.758 21.017 119.863   107.510 38.023 24.943  78.584 5.223 608.114 
2002 91.692 44.260 72.762 10.222 21.702 124.403   109.907 38.031 25.668  83.010 5.257 626.914 
2003 92.419 43.804 75.971 10.419 21.815 131.713   112.332 38.126 26.066  86.494 5.739 644.898 
2004 93.163 44.418 78.964 10.530 21.835 138.062   112.838 39.024 26.461  90.167 5.517 660.979 
2005 94.107 45.247 81.959 10.933 21.743 143.480   115.471 40.635 27.093  95.279 6.103 682.050 
2006 92.498 47.169 82.991 10.880 21.546 146.073   120.156 41.612 27.328  96.761 6.238 693.252 
2007 93.816 47.377 85.111 11.286 20.967 146.955   120.527 42.316 27.195  98.882 6.501 700.933 
2008 94.856 48.477 86.120 12.773 21.077 151.677   122.787 42.911 28.055  100.669 6.455 715.857 
2009 95.373 49.796 86.981 13.457 21.683 155.322   128.282 43.598 28.437  102.564 6.786 732.279 
2010 96.773 53.048 88.477 14.594 22.142 161.578   137.158 46.185 29.149  107.413 6.890 763.407 
2011 93.783 51.052 88.793 14.458 21.918 162.762   140.456 47.278 28.306  107.784 7.078 763.668 

                

2000-2011 0,49% 22,95% 33,55% 49,93% 4,63% 39,69%   33,72% 29,90% 19,28%  42,50% 49,04% 28,57% 
 
 
 

                                                
19 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
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2.2 Ξενοδοχειακή Λογιστική 

 

Η Ξενοδοχειακή Λογιστική είναι ειδικός κλάδος της εφαρμοσμένης λογιστικής και 
τηρείται από όλες ανεξαιρέτως τις ξενοδοχειακές μονάδες. Το ξενοδοχείο είναι μια 
οικονομική μονάδα με πολλές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες και αυτό κάνει την 
δουλειά της λογιστικής δύσκολη και απαραίτητη. Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος λογιστικής είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική γιατί εκτός από τις 
πληροφοριακές και στατιστικές αξίες που προσφέρει σχετικά με τις κινήσεις του 
ταμείου, των πελατών κλπ δίνει και άλλες πληροφορίες που είναι ζωτικής σημασίας 
για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων. Ένα πλήρες οργανωμένο λογιστήριο 
ξενοδοχείου περιλαμβάνει το λογιστικό σύστημα που θα ακολουθήσει το ξενοδοχείο, 
τα λογιστικά βιβλία που θα τηρήσει, τους λογαριασμούς που θα χρησιμοποιήσει, τα 
εκδιδόμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο έλεγχος. Η 
λογιστική υπηρεσία του κάθε ξενοδοχείου αποτελείται από το τμήμα του 
Λογιστηρίου το οποίο συντάσσει την απογραφή και τον ισολογισμό της επιχείρησης 
και παρακολουθεί και καταγράφει τόσο την διάρθρωση της περιουσίας αλλά και τις 
διάφορε οικονομικές πράξεις που γίνονται, το τμήμα Στατιστικής το οποίο ασχολείται 
με τη στατιστική επεξεργασία και την εξαγωγή αποτελεσμάτων για τη δράση και 
αποδοτικότητα της επιχείρησης, το τμήμα Κοστολόγησης το οποίο είναι 
επιφορτισμένο με την κοστολόγηση των πρώτων υλών και αγαθών αλλά και με την 
κοστολόγηση των υπηρεσιών κατά κλάδο, και τέλος το τμήμα Μισθοδοσίας το οποίο 
είναι υπεύθυνο για τους μισθούς του προσωπικού. 

 

2.2.1 Έννοια, αντικείμενο, προβλήματα και ιδιαιτερότητες της 
ξενοδοχειακής λογιστικής 

 

Ξενοδοχειακή λογιστική είναι ο υφιστάμενος κλάδος της Γενικής λογιστικής, της 
οποίας η τήρηση επιβάλλεται από τους κανόνες της λογιστικής, από τον εμπορικό 
νόμο και από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Κ.Φ.Σ), σε ειδικά βιβλία προς 
διασφάλιση των συμφερόντων του επιχειρηματία αλλά και του δημοσίου και της 
κοινωνίας. Η Ξενοδοχειακή λογιστική σαν υφιστάμενος κλάδος της Γενικής 
λογιστικής, έχει τις ίδιες οικονομικές αρχές με αυτήν και χρησιμοποιεί το Ενιαίο 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο για την λογιστική απεικόνιση των οικονομικών γεγονότων 
και συναλλαγών. Αντικείμενο της ξενοδοχειακής λογιστικής είναι η χρονική 
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εξιστόρηση των οικονομικών πράξεων και λογιστικών γεγονότων, εν ολίγοις  η 
συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η συσχέτιση στοιχείων.  Σκοπός της είναι ο 
προσδιορισμός της περιουσιακής συγκρότησης και διάρθρωσης του ξενοδοχείου και 
η παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων στο σύνολο και για κάθε κλάδο 
εκμετάλλευσης και δραστηριότητας χωριστά. 

Η ξενοδοχειακή λογιστική αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα εξαιτίας της 
φύσης και της ποικιλομορφίας που παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία με τους πολλούς 
κλάδους εκμετάλλευσης. Μερικά από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι: 

1.20 Ταχύτατη καταχώριση των οικονομικών πράξεων και απόλυτη ενημερότητα των 
λογαριασμών πελατών, λόγω της φύσης των συναλλαγών της επιχείρησης μαζί τους. 

2. Εξεύρεση της καταλληλότερης μεθόδου για την επίλυση των σύνθετων 

κοστολογικών προβλημάτων, που προκύπτουν από την πολύπλοκη και 

λεπτότατη σύνθεση των προσφερόμενων υλικών και άυλων αγαθών. 

3. Οργανωμένη και συστηματική παρακολούθηση του μεγάλου αριθμού των 

χρησιμοποιούμενων ποικίλων, αναλώσιμων και μη υλικών. 

4. Εξεύρεση τρόπου διαχωρισμού, κυρίως κατά κλάδο εκμετάλλευσης, των 

εσόδων και εξόδων για τον προσδιορισμό των επί μέρους αποτελεσμάτων. Αυτό 

στην προκειμένη περίπτωση είναι δυσκολότερο σε σύγκριση με άλλες 

επιχειρήσεις, επειδή υπάρχει και μεγάλος αριθμός κλάδων εκμετάλλευσης αλλά 

και υπηρεσιών, που μπλέκονται μεταξύ τους, ώστε να γίνεται δύσκολος ο 

διαχωρισμός τους. 

5. Προσδιορισμός (υπολογισμός) των αποσβέσεων λόγω της σύνθεσης των 

χρησιμοποιούμενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

6. Επιλογή και οργάνωση των λογιστικών εσωτερικών εντύπων για τη διενέργεια 

διαρκών και ουσιαστικών εσωτερικών ελέγχων. 

Οι21 ιδιομορφίες των σκοπών της ξενοδοχειακής λογιστικής συνίσταται στο 
ότι πρέπει αυτή: 

1. Να συγκεντρώνει σε ομοειδής κατηγορίες τα διάφορα στοιχεία της επιχείρησης, 

π.χ. τα ακίνητα, τα εργαλεία, τα έπιπλα, τα τρόφιμα, τα εδέσματα, τα ποτά, τους 
                                                
20 Καραχοντζίτης Δ.-Σαρλής Κ. Ξενοδοχειακή Λογιστική, Αθήνα 1989, σελ 23 
21 Καραχοντζίτης Δ.-Σαρλής Κ. Ξενοδοχειακή Λογιστική, Αθήνα 1989, σελ 23 
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πελάτες, τις συναλλαγές με τρίτους και να εμφανίζει αυτά στις προσωρινές 

καταστάσεις ή στα προσωρινά ισοζύγια ή γενικά ισοζύγια ή απογραφές, 

2. Να παρακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων αυτών ύστερα από διάφορες 

οικονομικές πράξεις, 

3. Να καταχωρεί με τη Main-Courante τις μεταβολές των στοιχείων από τις διάφορες 
οικονομικές καταστάσεις. 

4. Να ελέγχει τη δραστηριότητα και τη λειτουργία της επιχείρησης για την 

εξακρίβωση της σωστής πορείας της, 

5. Να επαναφέρει στην ορθή πορεία τη δράση της επιχείρησης σε περίπτωση 

παρέκκλισης από αυτήν, 

6. Να ελέγχει την εξακρίβωση των εξαγχθέντων αποτελεσμάτων των διάφορων 

κλάδων δραστηριότητας και σε κάθε τμήμα λειτουργίας και στο σύνολό τους, 

7. Να φροντίζει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη διεξαγωγή χρήσιμων 

στατιστικών συμπερασμάτων, 

8. Να επιμελείται τη διαδικασία λήψης των διάφορων κρίσιμων αποφάσεων, 

9. Να επιμελείται για τη σωστή ενημέρωση των διευθυντών, ιδιοκτητών, 

διαχειριστών και managers του ξενοδοχείου, 

10. Να ενημερώνει τους αρμόδιους που είναι υπεύθυνοι για την καλή πορεία του 

ξενοδοχείου, 

11. Να τους προτρέπει να αναπροσαρμόσουν τις μεθόδους, σκέψεις, και λοιπές 

ενέργειες τους για καλύτερα ξενοδοχειακά αποτελέσματα. 

2.2.2 Βασικές Ξενοδοχειακές Λογιστικές Αρχές 

 

Οι 22  βασικές αρχές της λογιστικής που είναι απαραίτητες για την ύπαρξη της 
ξενοδοχειακής λογιστικής είναι: 

1 .Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της επιχείρησης 

                                                
22 Καραχοντζίτης Δ.-Σαρλής Κ. Ξενοδοχειακή Λογιστική, Αθήνα 1989, σελ 20 
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Η αρχή αυτή υποθέτει ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της για 
αόριστο χρόνο και ότι θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τα σχέδια της στο μέλλον 
καθώς και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ρευστοποίησης της περιουσίας της επιχείρησης 
και ότι το παρόν είναι συνδεδεμένο με το μέλλον. 

2. Η χρηματική αρχή 

Η χρηματική αρχή δέχεται ότι η λογιστική δέχεται το χρήμα σαν τη μονάδα μέτρησης 
και έκφρασης όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών. Αποτελεί τον κοινό 
παρανομαστή ολόκληρης της λογιστικής διαδικασίας, την κατάλληλη βάση για την 
λογιστική μέτρηση, ανάλυση και παράσταση των μεταβολών του κεφαλαίου σε όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη κλπ. 

3. Η αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης 

Η αρχή αυτή υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να ανακατεύονται τα οικονομικά 
αποτελέσματα και οι περιουσιακές μεταβολές μεταξύ χρήσεων. Δεν πρέπει ένα έξοδο 
ή έσοδο μιας χρήσης να πηγαίνει σε άλλη χρήση κλπ. 

4. Η αρχή της διαχειριστικής χρήσης 

Ως διαχειριστική χρήση ορίζεται το έτος, η πρώτη όμως διαχειριστική χρήση ειδικά 
μπορεί να φτάσει τα δύο χρόνια. 

5. Η αρχή της πραγματοποίησης των εσόδων και ο συσχετισμός τους με τα 
έξοδα. 

Τα έσοδα και έξοδα που σχετίζονται σε κάθε εκμετάλλευση θα πρέπει να είναι ομαλά, 
κανονικά, οργανικά και δεδουλευμένα. 

6. Η αρχή της αντικειμενικότητας και το επαληθεύσιμο των λογιστικών 
καταχωρήσεων. 

Με την αρχή αυτή η λογιστική και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
(ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης κ.λπ) θα πρέπει να στηρίζονται σε στοιχεία τα 
οποία μπορούν αντικειμενικά να καθοριστούν και μπορούν να επαληθευτούν σε 
οποιοδήποτε χρόνο. 

7. Η αρχή του δικαιολογητικού 

Με την αρχή αυτή ότι γράφεται στα λογιστικά βιβλία θα πρέπει να στηρίζεται πάνω 
σε ένα δικαιολογητικό. 

8. Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων 

Η αρχή αυτή ορίζει ότι κατά την καταχώριση των λογιστικών γεγονότων τη σύνταξη 
του ισολογισμού κ. λ .π οι διάφορες μέθοδοι μέτρησης, καταχώρισης, απόσβεσης και 
άλλες θα πρέπει να ακολουθούνται μόνιμα και να μην αλλάζουν από τη μια χρήση 
στην άλλη. 
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9. Η αρχή της συντηρητικότητας 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή όταν υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης ενός 
ζητήματος, όπως πχ αποτίμηση, απόσβεση, καθορισμός και διανομή αποτελεσμάτων 
τότε η επιχείρηση θα εφαρμόσει αυτόν που την συμφέρει και είναι ο καλύτερος για 
αυτήν. 

10. Η αρχή της δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι ο ισολογισμός, η κατάσταση διάθεσης και 
χρηματοδότησης κεφαλαίου, η κατάσταση μεταβολής κεφαλαίου και η ταμειακή 
κατάσταση εισροών-εκροών. Στη λογιστική της Ε. Ο. Κ. όλες οι καταστάσεις που 
δείχνουν τη πορεία της επιχείρησης πρέπει να δημοσιεύονται για να μπορούν οι ξένοι 
προς την επιχείρηση να πληροφορούνται αυτά που θέλουν. Στην Ελλάδα μόνο ο 
ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης πρέπει να δημοσιεύονται. 

2.2.3 Βιβλία Και Στοιχεία Ξενοδοχειακής Λογιστικής 

 

Σύμφωνα με τον ΚΦΣ  οι επιτηδευματίες κατατάσσονται σε τρείς βασικές κατηγορίες.  

Στην πρώτη κατατάσσονται οι επιτηδευματίες που πραγματοποίησαν ετήσια 
ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ, στη δεύτερη κατηγορία όσοι 
πραγματοποίησαν ετήσια ακαθάριστα έσοδα από 150.000 μέχρι 1.500.000 ευρώ και 
στην τρίτη κατηγορία όσοι πραγματοποίησαν ετήσια ακαθάριστα έσοδα 1.500.000 
ευρώ και πάνω. Οι Α.Ε και Ε.Π.Ε εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία ανεξάρτητα 
ποσού εσόδων. 

Βιβλία Ά κατηγορίας: 

Σύμφωνα με τον  Κ.Φ.Σ ο επιτηδευματίας της Α΄ κατηγορίας υποχρεώνεται στην 
τήρηση ενός Βιβλίου Αγορών στο οποίο θα καταχωρούνται οι κάθε μορφής αγορές οι 
οποίες προέρχονται από την άσκηση του επαγγέλματος του. 

Βιβλία Β κατηγορίας: 

Ο επιτηδευματίας της Β΄ κατηγορίας υποχρεώνεται να τηρεί Βιβλίο Εσόδων και 
Εξόδων στο οποίο θα καταχωρεί χωριστά τα πραγματοποιούμενα έσοδα και έξοδα. 

Βιβλία Γ΄ κατηγορίας: 

Οι επιτηδευματίες της κατηγορίας αυτής οφείλουν να ακολουθούν πλήρες 
λογιστικό σύστημα κατά τη διπλογραφική μέθοδο, που σημαίνει ότι υποχρεώνονται 
στην τήρηση λογιστικών βιβλίων κατά τη μέθοδο της διπλογραφίας δηλαδή: 

1. Ημερολόγιο, για καταχώριση διαφόρων πράξεων και ημερολόγιο πράξεων 
ισολογισμού 
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2. Γενικό καθολικό στο οποίο τηρούνται οι γενικοί λογαριασμοί 

3. Αναλυτικό καθολικό, για κάθε περιληπτικό λογαριασμό του Γενικού καθολικού 

4. Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών 

5. Βιβλίο Main-Courante 

6. Βιβλίο πόρτας 

Το βιβλίο Αποθήκης στις τουριστικές επιχειρήσεις διαμονής δεν είναι 
υποχρεωτικό, είναι όμως υποχρεωτική η τήρηση Βιβλίου Συναλλαγματικών και 
Γραμματίων εισπρακτέων και πληρωτέων. 

Από τα βιβλία αυτά σε περίπτωση μηχανογραφημένης τήρησης θεωρημένα 
είναι: 

Το βιβλίο πόρτας, το ισοζύγιο γενικών-αναλυτικών καθολικών και το βιβλίο 
απογραφών και ισολογισμών. Τα υπόλοιπα τηρούνται αθεώρητα. 

Αναλυτικότερα η τήρηση βιβλίων κατά τμήμα και υπηρεσία είναι: 

Υπηρεσία Υποδοχής: 

Η Υπηρεσία υποδοχής (Reception) είναι το πρώτο τμήμα του ξενοδοχείου που 
θα έρθει σε επαφή με τους πελάτες και έχει  σαν αποστολή την υποδοχή και την 
τακτοποίηση τους. Με βάση τα στοιχεία των πελατών που θα κρατήσει, θα 
ενημερώσει και τα άλλα τμήματα για να κινήσουν τις διαδικασίες και τον μηχανισμό 
για την άνετη διαμονή τους στο ξενοδοχείο. 

Για τον λόγο αυτό τηρεί πολλά έντυπα και βιβλία και χρησιμοποιεί πολλές 
λογιστικές και άλλες μηχανές. Τα κυριότερα είναι: 

 Το δελτίο κράτησης υπνοδωματίων 
 Το βιβλίο κρατήσεων  
 Δελτίο άφιξης 
 Δελτίο αναχώρησης πελάτη 
 Δελτίο αλλαγής δωματίου ή άλλης συμφωνίας 
 Δελτίο άφιξης- Αναχώρησης- Αλλαγής 
 Απόδειξη παραχώρησης θυρίδας χρηματοκιβωτίου 
 Απόδειξη παραλαβής τιμαλφών 
 Δελτίο αγοράς συναλλάγματος 
 Δελτίο Αστυνομίας 
 Βιβλίο Αστυνομίας 
 Βιβλίο άφιξης 
 Καρτέλες πελατών ή Μητρώο πελατών 
 Δελτίο πραγματοποιούμενων διανυκτερεύσεων προϊσταμένης ορόφων 
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Υπηρεσία διαχείρισης: 

Στο Τμήμα Διαχείρισης αναλώσιμων και μη αναλώσιμων υλικών 
χρησιμοποιούνται πολλά δικαιολογητικά έγγραφα. Η παραλαβή των υλικών στις 
Αποθήκες και η διακίνησή τους στα διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου, αποτελεί 
αντικείμενο της λογιστικής παρακολούθησης και του ελέγχου. 

Εκδίδονται διάφορα έντυπα (δελτία) και τηρούνται βοηθητικά καθολικά 
(καρτέλες) εκτός από εκείνα που τηρεί το Λογιστήριο. Τα μη αναλώσιμα υλικά 
παρακολουθούνται κατά κανόνα μόνο κατά ποσότητα ενώ τα αναλώσιμα αγαθά κατά 
ποσότητα και αξία. 

Τα κυριότερα δικαιολογητικά και βιβλία είναι τα εξής: 

♦ Δελτίο παραλαβής ή Πρωτόκολλο παραλαβής 

♦ Δελτίο εισαγωγής αναλώσιμων αγαθών (τρόφιμα, ποτά, διάφορα είδη). 

♦ Δελτίο εξαγωγής αναλώσιμων αγαθών 

♦ Βοηθητικό καθολικό αναλώσιμων αγαθών ή καρτελών αποθήκης αναλώσιμων 
(Εισαγωγής- Εξαγωγής και υπόλοιπα). 

♦ Βοηθητικά καθολικά μη αναλώσιμων ειδών 

Ταμιακή υπηρεσία: 

Η διαχείριση του χρηματικού γίνεται: 

α) Από το ταμείο της υποδοχής το οποίο εισπράττει από τους πελάτες τις 
προκαταβολές τους και τους εβδομαδιαίους λογαριασμούς τους. Σπάνια προβαίνει 
και σε πληρωμές. Για κάθε είσπραξη ο Ταμίας εκδίδει Απόδειξη είσπραξης σε τρία 
αντίτυπα. 

Με βάση της αποδείξεις είσπραξης της ημέρας, ο ταμίας της υποδοχής, συντάσσει 
ημερήσια κατάσταση του συνόλου των εισπράξεων και τις δίνει στο Κεντρικό Ταμείο. 

β) Από τα ταμεία των διάφορων τμημάτων εκμετάλλευσης  

Όταν οι πωλήσεις, στα διάφορα τμήματα εκμετάλλευσης των αγαθών και υπηρεσιών 
είναι τοις μετρητοίς, ο αρμόδιος ταμίας που κάνει τις εισπράξεις συντάσσει 
κατάσταση πωλήσεων τοις μετρητοίς και παραδίνει το βράδυ κάθε ημέρας το 
συνολικό ποσό στον κεντρικό ταμία. 

Όσο για τις πωλήσεις ή παροχές υπηρεσιών με πίστωση από κάθε τμήμα, στέλνονται 
στο Γραφείο Λογαριασμών Πελατών τα σχετικά δικαιολογητικά για να γίνουν οι 
σχετικές εγγραφές. 

γ) Από το Κεντρικό Ταμείο, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την συγκέντρωση των 
χρηματικών ποσών που εισπράττονται από τα διάφορα Τμήματα και τις πληρωμές για 
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την αγορά των αναλώσιμων και μη αγαθών, τα γενικά έξοδα του ξενοδοχείου και την 
εξόφληση άλλων χρηματικών υποχρεώσεων. 

Κατ’ ανάγκη το κεντρικό ταμείο θα βρίσκεται σε άμεση επαφή και στενή συνεργασία 
με τις επιμέρους διαχειρίσεις του χρηματικού όπως και με τη λογιστική Υπηρεσία. 
Τηρεί ένα απλογραφικό βιβλίο ταμείου που περιλαμβάνει και για τις εισπράξεις και 
τις πληρωμές: 

i. την ημερομηνία, 

ii. τους αριθμούς των δικαιολογητικών, 

iii. την αιτιολογία, 

iv. το τμήμα που αφορά τις εισπράξεις ή πληρωμές και 

v. τα ποσά. 

Κλάδος εστιατορίου: 

Για την παρακολούθηση των παραγγελιών που λαμβάνονται από τους πελάτες 
στο Εστιατόριο, για την πραγματοποίηση και τον έλεγχό τους και για τον 
προσδιορισμό των εσόδων από τη διάθεση των φαγητών ποτών κλπ. 

 Χρησιμοποιούνται από τους υπάλληλους που εργάζονται στο εστιατόριο τα 
εξής τρία έντυπα: 

Α) Το δελτίο λήψης της παραγγελίας 

Β) Ο λογαριασμός εστιατορίου 

Γ) Φύλλο ανάλυσης και διαχωρισμού των εσόδων  

Κλάδος μπαρ: 

Ανάλογες ενέργειες γίνονται και με τη διάθεση των ποτών από το Μπαρ και 
εκδίδονται τα ίδια στοιχεία. Ο Επόπτης Πωλήσεων Μπαρ εκδίδει τους ειδικούς 
λογαριασμούς για τα είδη που προσφέρονται από το Μπαρ . Οι εισπράξεις από 
πωλήσεις μετρητοίς παραδίδονται κάθε ημέρα στο Κεντρικό ταμείο με βάση τη 
Κατάσταση της ημέρας και οι πωλήσεις με πίστωση στέλνονται στο Τμήμα 
Λογαριασμών Πελατών για ενημέρωση των ατομικών μερίδων των πελατών. 

Σήμερα για την έκδοση των λογαριασμών Μπαρ, χρησιμοποιούνται διάφοροι 
τύποι καταχωρίστηκες ταμιακές μηχανές που διευκολύνουν και γίνεται γρήγορα η 
καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την διάθεση 
των ειδών που  προσφέρονται, στο Μπαρ. 
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Πλυντήριο – Σιδερωτήριο:  

Ο πελάτης ξενοδοχείου παραδίνει τα είδη ιματισμού για πλύση ή σιδέρωμα 
στον αρμόδιο υπάλληλο του πλυντηρίου. Γίνεται η καταμέτρηση των ειδών, τα οποία 
τοποθετούνται σε ειδικά σακίδια και η καταγραφή τους σε ιδιαίτερο δελτίο 
(λογαριασμός) πλυντηρίου- σιδηρωτηρίου, το οποίο εκδίδεται σε τρία αντίτυπα. 

Το πρωτότυπο συνοδεύει τον σάκο στο πλυντήριο. Το δεύτερο στέλνεται στην 
Υπηρεσία Ελέγχου και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος. Μετά την πλύση και το 
σιδέρωμα των ειδών επιστρέφονται στον πελάτη με τον λογαριασμό για εξόφληση ή 
για υπογραφή από τον πελάτη, αν είναι να χρεωθεί ο λογαριασμός του. Οι χρεωστικοί 
λογαριασμοί στέλνονται στο γραφείο λογαριασμών πελατών και οι λογαριασμοί του 
εξοφλούνται (οι εισπράξεις) παραδίδονται στο κεντρικό ταμείο. 

Διαφορές Άλλες Υπηρεσίες: 

Για τα έσοδα των λοιπών κλάδων εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου, 
ακολουθούνται ανάλογες διαδικασίες και εκδίδονται σχετικοί λογαριασμοί (bons) 
«τοις μετρητοίς» και «με πίστωση» π.χ. του συνεργείου αυτοκινήτων , του 
ανθοπωλείου, του κομμωτηρίου κλπ οι εισπράξεις κάθε μέρας παραδίνονται στο 
κεντρικό ταμείο ενώ οι χρεωστικοί λογαριασμοί στο γραφείο λογαριασμός πελατών 
για τις εγγραφές που χρειάζονται στα βιβλία. 

Η παρακολούθηση, τέλος των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, γίνεται εύκολα εφ’ 
όσον θα λειτουργεί τηλεφωνικό εσωτερικό κέντρο στο ξενοδοχείο. Ο τηλεφωνητής 
συνδέει τον πελάτη για να πραγματοποιήσει την αστική ή υπεραστική σύνδεση που 
επιθυμεί και μετά εκδίδει λογαριασμό για τη χρέωση του πελάτη, από το γραφείο 
λογαριασμών πελατών. Οι λογαριασμοί των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων εκδίδονται 
σε τρία αντίτυπα. Το πρωτότυπο δίνεται στον πελάτη, το δεύτερο αντίτυπο 
ελεγκτήριο και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος. 

2.2.4 Λογιστικό Σχέδιο Και Κύριοι Λογαριασμοί Που Αφορούν Την 
Ξενοδοχειακή Λογιστική 

 

Οι έννοιες και οι όροι που αναφέρονται στις γενικές αρχές της λογιστικής είναι 
βασικοί και εφαρμόζονται σε όλους τους κλάδους των οικονομικών μονάδων. Το 
αντικείμενο ασχολιών και η λειτουργική δομή κάθε οικονομικής μονάδας εξαρτώνται 
από τη μορφή του κλάδου στον οποίο ανήκει αυτή και συντελούν στο να αναφύονται 
πολλά ειδικότερα προβλήματα και ιδιομορφίες λογιστικής φύσης, ώστε η 
αντιμετώπιση τους να απαιτεί ειδικότερη μεταχείριση από εκείνη της γενικής 
λογιστικής. Αυτό ασφαλώς επέβαλε την ανάγκη ύπαρξης των διάφορων κλάδων της 
εφαρμοσμένης λογιστικής. Η ξενοδοχειακή λογιστική αποτελεί υφιστάμενο κλάδο 
της γενικής λογιστικής και συνεπώς λειτουργεί σύμφωνα με τις γενικές αρχές της. 
δηλαδή χρησιμοποιείται το λογιστικό σχέδιο ή σχέδιο λογαριασμών ώστε να 
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εμφανίζονται στα βιβλία μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης οι συναλλαγές που 
πραγματοποιεί και οι οικονομικές της δραστηριότητες γενικότερα. 

Οι λογαριασμοί του ενιαίου γενικού λογιστικού σχεδίου που 
χρησιμοποιούνται από την ξενοδοχειακή λογιστική εξαρτάται από τη μορφή και τη 
διάρθρωση της επιχείρησης η του κλάδου. Είναι λοιπόν σημαντικό να καθορίζεται ο 
τύπος της ξενοδοχειακής μονάδας. 

Στο Σχέδιο Λογαριασμών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου οι πρωτοβάθμιοι 
λογαριασμοί κατατάσσονται στις παρακάτω δέκα ομάδες , όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα:23 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η΄ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Γενικά το λογιστικό σχέδιο ή σχέδιο λογαριασμών είναι το σύνολο των 
ενδεδειγμένων να τηρηθούν σε μια επιχείρηση λογαριασμών, ταξινομημένων σε 
κλάσεις (ομάδες – τάξεις). 

Η ομαδοποίηση των κυριότερων λογαριασμών του Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου Ελλάδας (Γ.Λ.Σ.) που αφορούν τα ξενοδοχεία είναι: 

Ομάδα 1. Πάγιο Ενεργτικό 

10. Εδαφικές εκτάσεις 

10.00 Γήπεδα – Οικόπεδα 

11. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα 

11.00 Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 

11.99 Αποσβεσμένα κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων 

12. Μηχανήματα 

12.00 Μηχανήματα 

12.99 Αποσβεσμένα μηχανήματα 

13. Μεταφορικά μέσα 

13.99 Αποσβεσμένα μεταφορικά μέσα 

14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

14.99 Αποσβεσμένα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων 

                                                
23 Λεκαράκου-Νιζάμη Κ. Ξενοδοχειακή Λογιστική, Πειραιάς 2001 
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16. Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

16.00 Υπεραξία επιχείρησης (Good Will) 

16.10 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 

18. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Ομάδα 2. Αποθέματα 

20. Εμπορεύματα 

20. Αγορές 

20.00.00 Αποθέματα 

25. Αναλώσιμα υλικά 

25.05 Διάφορα αναλώσιμα υλικά 

25.05.00 Τρόφιμα – Ποτά 

25.05.01 Υλικά καθαριότητας 

25.00.00 Αποθέματα 

 

Ομάδα 3. Απαιτήσεις και Διαθέσιμα 

30. Πελάτες 

30.00 Πελάτες εσωτερικού 

30.01 Πελάτες εξωτερικού 

31. Γραμμάτια εισπρακτέα 

31.06 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων 

33. Χρεώστες διάφοροι 

34. Χρεόγραφα 

36. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

36.00 Έξοδα επομένων χρήσεων 

38. Χρηματικά διαθέσιμα 

38.00 Ταμείο 
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38.03 Καταθέσεις όψεως 

   

Ομάδα 4. Καθαρή Θέση – Προβλέψεις– Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

40. Κεφάλαιο 

41. Αποθεματικά – Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

41.02 Τακτικά αποθεματικά 

41.05 Έκτακτα αποθεματικά 

42. Αποτελέσματα εις νέο 

44. Προβλέψεις 

45. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Ομάδα 5. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

50. Προμηθευτές 

51. Γραμμάτια πληρωτέα 

51.03 Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων 

52. Τράπεζες – Λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 

53. Πιστωτές διάφοροι 

53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 

54. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

55. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

56. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 

 

Ομάδα 6. Οργανικά Έξοδα Κατά Είδος 

60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

61. Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

61.02 Λοιπές προμήθειες τρίτων 
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62. Παροχές τρίτων 

62.05 Ασφάλιστρα 

63. Φόροι – τέλη 

63.04 Δημοτικοί φόροι – τέλη 

64. Διάφορα έξοδα 

64.08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 

65. Τόκοι και συναφή έξοδα 

66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος    

 

Ομάδα 7. Οργανικά Έσοδα Κατά Είδος 

71. Πωλήσεις προϊόντων 

73. Πωλήσεις Υπηρεσιών 

73.00 Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού 

73.00.00 Έσοδα εκμετάλλευσης 

75. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 

 

Ομάδα 8. Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων 

81. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

81.02 Έκτακτες ζημιές 

81.03 Έκτακτα κέρδη 

86. Αποτελέσματα χρήσης 

88. Αποτελέσματα προς διάθεση 

89. Ισολογισμός 

 

Ομάδα 9. Αναλυτική Λογιστική 
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90. Διάμεσοι – Αντικριζόμενοι λογαριασμοί 

92. Κέντρα (θέσεις) κόστους 

96. Έσοδα – Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα 

 

Ομάδα 10. Λογαριασμοί Τάξεως 

02. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 

06. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 

 

Οι κυριότεροι λογαριασμοί που αφορούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι 
οι εξής: 

ΟΜΑΔΑ 1η ΠΑΓΙΑ 

11. Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα 

Κτίρια είναι οι οικοδομικές κατασκευές, που γίνονται με την χρησιμοποίηση 
δομικών υλικών και προορίζονται για εκμετάλλευση ή άλλη δραστηριότητα της 
οικονομικής μονάδας. 

Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως ηλεκτρικές, 
υδραυλικές, μηχανολογικές, κλιματιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχετεύσεως, 
ενδοσυνεννοήσεως και άλλες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το κτίριο κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς 
βλάβη αυτών ή του κτιρίου. Οι εγκαταστάσεις αυτές παρακολουθούνται στους ίδιους 
λογαριασμούς, στους οποίους παρακολουθούνται τα κτίρια, στα οποία είναι 
ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες. 

Τεχνικά έργα είναι μόνιμες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές με τις οποίες 
τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων 
της οικονομικής μονάδας (π.χ. δρόμοι, . πλατείες, γέφυρες, λίμνες, περιφράξεις κ.λπ.) 

Τα κτίρια - οι εγκαταστάσεις κτιρίων και τα τεχνικά έργα παρακολουθούνται 
στους σχετικούς υπολογαριασμούς του λογαριασμού 11, αφού έχει καταχωρηθεί α) η 
αξία κτήσεώς τους ή η αξία που προκύπτει μετά από νόμιμη αναπροσαρμογή της 
αξίας κτήσεως και β) το κόστος κατασκευής τους, το οποίο προκύπτει από το 
λογαριασμό15.01 "Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - τεχνικά έργα υπό εκτέλεση", 
όταν πρόκειται για ιδιοκατασκευές. 

Τα έξοδα κτήσεως, όπως φόροι μεταβιβάσεως, συμβολαιογραφικά και 
μεσιτικά καταχωρούνται στο λογαριασμό 16.14 "Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων" . 
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Κάθε επέκταση, προσθήκη ή βελτίωση αυξάνει την αξία των κτιρίων και 
τεχνικών έργων, ενώ η συντήρηση και επισκευή αυτών επιβαρύνει τα αποτελέσματα 
χρήσης. 

Τα έξοδα κατεδαφίσεως παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στον λογαριασμό 
11.03 "Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων", εκτός αν ακολουθεί 
ανέγερση νέου κτιρίου, οπότε αυξάνουν το κόστος ανέγερσής του. Οι αποζημιώσεις 
που τυχόν καταβάλλονται σε μισθωτές του υπό κατεδάφιση παλαιού κτιρίου 
αυξάνουν το κόστος ανέγερσης του νέου. Η αναπόσβεστη αξία του κατεδαφισθέντος 
κτιρίου μεταφέρεται στον 16.19 

14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

Στους υπολογαριασμούς του 14 παρακολουθούνται τα έπιπλα και ο λοιπός 
εξοπλισμός των διαφόρων κτιριακών χώρων της οικονομικής μονάδας. 

14.00 "Έπιπλα". Παρακολουθούνται τα κινητά αντικείμενα ή εκείνα που είναι 
εγκαταστημένα, αλλά είναι δυνατό να αποχωριστούν εύκολα, και τα οποία 
προορίζονται για τη συμπλήρωση ή τον καλλωπισμό των κτιριακών χώρων και 
χρησιμοποιούνται από τους πελάτες και το προσωπικό της οικονομικής μονάδας στην 
οποία ανήκουν. 

14.01 "Σκεύη". Τα διάφορα είδη εστιάσεως τα οποία χρησιμοποιούνται για 
την εξυπηρέτηση αναγκών του ξενοδοχείου, εστιατορίου κ.λπ.  

14.02 "Μηχανές γραφείων". Οι κάθε είδους μηχανικές μηχανές γραφείων της 
οικονομικής μονάδας. 

14.03 "Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα". Τα κάθε 
είδους ηλεκτρονικά μηχανήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικονομικής 
μονάδας. 

14.04 "Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς". Τα περιουσιακά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς, έχουν παραγωγική ζωή 
μεγαλύτερη από ένα έτος και αποσβένονται τμηματικά.  

14.05 "Επιστημονικά όργανα". Τα φορητά μέσα, με τα οποία εξασφαλίζονται 
οι αναγκαίες αναλύσεις, μετρήσεις και δοκιμές πάνω σε υλικά. 

14.07 'Ιματισμός". Ο ιματισμός γενικά που είναι απαραίτητος για την 
ξενοδοχειακή μονάδα. 

14.08 "Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών". Τα κάθε είδους φορητά ή 
εγκαταστημένα μέσα τηλεπικοινωνιών. 

16. "Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης" 
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Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία είναι τα ασώματα εκείνα 
οικονομικά αγαθά, τα οποία μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα και είναι δυνατό να . 
αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής είτε μόνα τους, είτε μαζί με την οικονομική 
μονάδα. Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτούνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται 
παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος και δίνουν στην 
οικονομική μονάδα συνολική αξία μεγαλύτερη από εκείνη που προκύπτει από την 
αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων. Τα άυλα πάγια στοιχεία που 
αποκτούνται από τρίτους, καταχωρούνται με την αξία κτήσεώς τους, ενώ εκείνα που 
δημιουργούνται από την οικονομική μονάδα απεικονίζονται λογιστικά μόνο, όταν για 
τη δημιουργία τους πραγματοποιούνται έξοδα και εφόσον τα έξοδα αυτά 
αποσβένονται τμηματικά και όχι εφάπαξ μέσα σε ένα χρόνο. 

16.00 "Υπεραξία επιχειρήσεως" (GOODWILL) 

Καταχωρείται και παρακολουθείται η υπεραξία που δημιουργείται κατά την 
εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονομικής μονάδας και που είναι ίση με τη 
διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των 
επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων. 

Η υπεραξία της οικονομικής μονάδας στηρίζεται στην εκτίμηση για την 
ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη, λόγω κυρίως της καλής 
φήμης, της εκτεταμένης πελατείας, της καλής οργάνωσης, των εξαιρετικών 
πλεονεκτημάτων της θέσεως που είναι εγκατεστημένη κ.α. Η υπεραξία της 
οικονομικής μονάδας αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα σε 
περισσότερες από μια χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε 
έτη. 

16.04 "Δικαιώματα χρήσεως' ενσώματων πάγιων στοιχείων". 

Παρακολουθείται η αξία της εισφοράς κατά χρήση, στην οικονομική μονάδα, 
ενσώματων πάγιων στοιχείων, για ορισμένο χρόνο, η οποία καθορίζεται με νόμιμη 
διαδικασία εκτιμήσεως. Η παραπάνω αξία εισφοράς κατά χρήση αποσβήνεται με 
ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά για τη χρησιμοποίηση 
κάθε ενσώματου πάγιου στοιχείου. Σε περίπτωση ολοκληρώσεως της αποσβέσεως 
της αξίας κτήσεως άυλων περιουσιακών στοιχείων, οι αποσβέσεις μεταφέρονται από 
τους υπολογαριασμούς του 16.99 στους αντίστοιχους λογαριασμούς του 16 και έτσι 
οι λογαριασμοί αυτοί εξισώνονται Σε περίπτωση πωλήσεως άυλου πάγιου 
περιουσιακού στοιχείου ισχύουν ανάλογα όσα για τους προηγούμενους λογισμούς. 

16.10 "Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως". 

 Είναι τα έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού των 
οικονομικών μονάδων εταιρικής μορφής, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, 
της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και 
οργανωτικών μελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγματοποιούνται μέχρι 
την έναρξη της εκμεταλλεύσεως. Στον ίδιο λογισμό παρακολουθούνται και τα 
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μεταγενέστερα έξοδα, που δημιουργούνται για την επέκταση της δραστηριότητας της 
οικονομικής μονάδας. Αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεώς 
τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία. Συνηθισμένα έξοδα πρώτης 
εγκατάστασης για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι: 

- Πληρωμή αμοιβής τοπογράφου μηχανικού για την εκπόνηση τοπογραφικών 
σχεδίων και υποβολής των στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

- Πληρωμή αμοιβής στο μελετητικό γραφείο αρχιτέκτονα-πολιτικού μηχανικού για 
την εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων και υποβολής των στον ΕΟΤ για έγκριση και 
έξοδα αρχιτεκτονικών σχεδίων για έκδοση οικοδομικής άδειας. 

- Πληρωμή παραβόλων για την υποβολή τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. 

ΟΜΑΔΑ 2η  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Στην ομάδα 2 παρακολουθούνται τα αποθέματα της ξενοδοχειακής 
επιχείρησης, που προέρχονται από απογραφή ή από αγορά και προορίζονται να 
πωληθούν ή να αναλωθούν για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του 
ξενοδοχείου. 

20. "Εμπορεύματα" 

Είναι τα υλικά αγαθά, που αποκτούνται από την οικονομική μονάδα με σκοπό 
να μεταπωλούνται στην κατάσταση που αγοράζονται Τέτοια εμπορεύματα για την 
ξενοδοχειακή μονάδα είναι: εφημερίδες, περιοδικά, τσιγάρα, κλπ. 

Οι λογαριασμοί 20 - 28 λειτουργούν ως εξής: 

• Κατά την έναρξη της χρήσεως χρεώνονται με την αξία των 

αποθεμάτων της προηγούμενης απογραφής. 

• Κατά την διάρκεια της χρήσεως χρεώνονται με την αξία κτήσεως 

των αγοραζόμενων αγαθών και πιστώνονται με τις ενδεχόμενες 

επιστροφές αγορών και τις εκτός τιμολογίου έκπτωσης. 

• Κατά το τέλος της χρήσεως, πιστώνονται με χρέωση του λογ/σμού 80.00 
"Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης" με την αξία των αρχικών αποθεμάτων και την 
αξία των καθαρών, μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκτός τιμολογίου 
εκπτώσεων, αγορών της χρήσεως, και χρεώνονται, με πίστωση του80.00 με την αξία 
των τελικών αποθεμάτων. 

Οι αγορές αποθεμάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 
καταχωρούνται στη χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 2 με την τιμή κτήσεώς 
τους, δηλ. με την τιμολογιακή τους αξία προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς 
(π.χ. έξοδα μεταφοράς και παραλαβής των αγαθών). Η χρέωση των λογαριασμών 
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αποθεμάτων για κάθε αγορά γίνεται κατά την παραλαβή τους με βάση τα τιμολόγια. 
Εάν τα τιμολόγια δεν έρθουν στην επιχείρηση κατά την παραλαβή των αγαθών, 
χρεώνονται οι λογαριασμοί αποθεμάτων με τη συμφωνημένη αξία των αγαθών που 
παραλαμβάνονται με πίστωση του λογαριασμού 56.02 "Αγορές υπό τακτοποίηση". 
Όταν παραληφθεί το τιμολόγιο, χρεώνεται ο 56.02 και πιστώνεται ο λογαριασμός του 
προμηθευτή ή τα χρηματικά διαθέσιμα. Ενδεχόμενη χρηματική διαφορά 
τακτοποιείται με χρεοπίστωση των σχετικών λογαριασμών. Αντί για τον παραπάνω 
λογιστικό χειρισμό είναι δυνατόν να γίνει η παρακολούθηση ως εξής: Χρεώνεται ο 
λογαριασμός 20.99. "Προϋπολογισμένες αγορές" και πιστώνεται ο 58 "Λογαριασμοί 
περιοδικής κατανομής". Όταν παραληφθεί το τιμολόγιο, γίνεται η αντίστροφη 
εγγραφή, εξισώνονται οι δύο λογαριασμοί και στην συνέχεια καταχωρείται η εγγραφή 
της αγοράς αποθεμάτων: 

24. "Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας " 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες είναι τα υλικά αγαθά, που η οικονομική μονάδα 
αποκτά με σκοπό την επεξεργασία ή συναρμολόγησή τους για την κατασκευή 
προϊόντων (π.χ. το εστιατόριο του ξενοδοχείου επεξεργάζεται τρόφιμα.). Υλικά 
συσκευασίας είναι τα υλικά αγαθά, που η οικονομική μονάδα αποκτά με σκοπό τη 
χρησιμοποίησή τους για την συσκευασία των προϊόντων της, ώστε αυτά να φθάνουν 
σε καλή κατάσταση στους πελάτες (π.χ. χαρτί περιτυλίξεως.) 

25. "Αναλώσιμα υλικά" 

Είναι τα υλικά αγαθά, που η οικονομική μονάδα αποκτά με προορισμό την 
ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού της και. γενικά για την 
εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών 
υπηρεσιών της (π.χ. πετρέλαιο, λάδια μηχανών). 

26. "Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 

Είναι τα υλικά αγαθά, που η οικονομική μονάδα αποκτάει με σκοπό την 
ανάλωσή τους για συντήρηση και επισκευή του πάγιου εξοπλισμού της. 

28. "Είδη συσκευασίας" 

Είναι τα υλικά μέσα, που χρησιμοποιούνται από την οικονομική μονάδα για 
τη συσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων της και παραδίνονται στους πελάτες μαζί 
με το περιεχόμενό τους. Τα είδη συσκευασίας είναι επιστρεπτέα ή μη επιστρεπτέα, 
ανάλογα με τη συμφωνία που γίνεται κατά την πώληση σχετικά με την επιστροφή 
τους ή μη (π.χ. μπουκάλια αναψυκτικών). 

ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και τα 
διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της ξενοδοχειακής μονάδος. Βραχυπρόθεσμες 
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υποχρεώσεις είναι αυτές που είναι εισπρακτέες μέσα στη χρήση που ακολουθεί, κατά 
το κλείσιμο του ισολογισμού. 

30. Πελάτες 

Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της ξενοδοχειακής επιχείρησης, που 
δημιουργούνται από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες της και κατ' 
εξαίρεση ορισμένες υποχρεώσεις της έναντι πελατών της. 

30.00 "Πελάτες εσωτερικού" 

Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από πωλήσεις που γίνονται στο εσωτερικό 
της χώρας, εκτός από εκείνες. Που προέρχονται από πωλήσεις, είτε προς το Ελληνικό 
Δημόσιο είτε προς Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες Επιχειρήσεις που παρακολουθούνται 
αντίστοιχα στους λογαριασμούς 30.02 και 30.03 

30.08 "Πελάτες - πρακτορεία" 

Πρακτορεία είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν μεταξύ των 
άλλων δραστηριοτήτων τους την ενοικίαση δωματίων στα ξενοδοχεία για 
λογαριασμό των πελατών τους, με σκοπό το κέρδος. 

Ο πελάτης που διανυκτερεύει στο ξενοδοχείο με εντολή του πρακτορείου, 
πρέπει να έχει μαζί του την εντολή χρέωσης (voucher) του πρακτορείου, στην οποία 
αναφέρεται το ύψος της υποχρέωσης που αναλαμβάνει να καλύψει το πρακτορείο για 
λογαριασμό του πελάτη του απέναντι στο ξενοδοχείο. 

30.09 "Πελάτες - άλλα ξενοδοχεία" 

 Όταν άλλο ξενοδοχείο μας στείλει πελάτες του προσωρινά μέχρι να 
ελευθερωθεί κάποιο δικό του δωμάτιο, χρησιμοποιούμε τον λογαριασμό 30.09 
"Πελάτες - άλλα Ξενοδοχεία" . 

33. "Χρεώστες διάφοροι" 

Παρακολουθούνται οι απαιτήσεις, που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε 
κατηγορία απαιτήσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους άλλους 
λογαριασμούς της ομάδας 3. 

33.00 "Προκαταβολές προσωπικού" 

Καταχωρούνται οι προκαταβολές που δίνονται στο προσωπικό έναντι των 
αποδοχών της μισθολογικής περιόδου. Ο λογαριασμός 33.00 πιστώνεται με τα ποσά 
που παρακρατούνται κατά την εκκαθάριση των αποδοχών, τα οποία είναι ίσα με τις 
δοσμένες προκαταβολές, οπότε εξισώνεται. 

33.01 "Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού" 



 

59 
 

Παρακολουθούνται οι χρηματικές διευκολύνσεις προσωρινού χαρακτήρα που 
γίνονται στο προσωπικό. 

33.02 "Δάνεια προσωπικού" 

Παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται στο προσωπικό με μορφή 
δανείου και επιβαρύνονται με χαρτόσημο. 

33.23, 33.24 "Χρεώστες - πρακτορεία, άλλα ξενοδοχεία" 

 Οι πελάτες που μένουν στο ξενοδοχείο και είναι κατευθυνόμενοι από 
πρακτορεία ή άλλα ξενοδοχεία, φεύγοντας δεν πληρώνουν τον λογαριασμό, ο οποίος 
είναι υποχρέωση για πληρωμή των πρακτορείων και άλλων ξενοδοχείων. Όταν τους 
στείλουμε το λογαριασμό πιστώνουμε τον 30.08 "Πελάτες - πρακτορεία" ή 30.09 
"Πελάτες – άλλα ξενοδοχεία" και χρεώνουμε τον 33.23 "Χρεώστες πρακτορεία" ή 
33.24 "Χρεώστες άλλα ξενοδοχεία" αντίστοιχα. Παράδειγμα υπάρχει στην ανάλυση 
των λογαριασμών 30.08 και 30.09. 

33.90 "Επιταγές, εισπρακτέες" 

 Παρακολουθούνται οι μεταχρονολογημένες επιταγές δηλ. αυτές που η 
ημερομηνία εκδόσεώς τους είναι μεταχρονολογημένη και έχουν εκδοθεί από πελάτες 
ή άλλους χρεώστες της επιχειρήσεως. 

38. "Χρηματικά διαθέσιμα" 

Παρακολουθούνται τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής 
μονάδας όπως μετρητά, ληξιπρόθεσμα τοκομερίδια, καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας. 

Για τα τοκομερίδια που έχουν λήξει, χρεώνεται ο 38.02 "Ληγμένα 
τοκομερίδια προς είσπραξη" και πιστώνεται ο 76.01.02 '"Έσοδα ομολογιακών 
Ελληνικών δανείων" ή 76.01.07 "Έσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανείων κατά 
περίπτωση". 

 

ΟΜΑΔΑ 6 ΔΑΠΑΝΕΣ 

60. "Αμοιβές και έξοδο προσωπικού" 

60.00 και 60.01 "Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού" 

Καταχωρούνται οι κάθε είδους αμοιβές του έμμισθου και ημερομίσθιου 
προσωπικού αντίστοιχα. 

Οι λογαριασμοί αυτοί, εάν η μισθοδοτική κατάσταση λογιστικοποιείτε, με 
συμψηφιστική εγγραφή, χρεώνονται με βάση μισθοδοτικές καταστάσεις με τις μικτές 
αποδοχές του προσωπικού με πίστωση: 
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1) των λογαριασμών 33.00 "Προκαταβολές προσωπικού", 33.01 "Χρηματικές 
διευκολύνσεις προσωπικού" και 33.02 "δάνεια προσωπικού", με τα ποσά που 
ενδεχόμενα παρακρατούνται από το προσωπικό για εξόφληση προκαταβολών, 
χρηματικών διευκολύνσεων και δανείων. 

2) των λογαριασμών 54 και 55 με τα ποσά που παρακρατούνται από τις αποδοχές του 
προσωπικού για φόρους, χαρτόσημο και εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών 
οργανισμών. 

3) του λογαριασμού 53.00 "Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες" με τα καθαρά ποσά 
που πρέπει να πληρωθούν στο προσωπικό. Όταν πληρωθούν, ο λογαριασμός 
χρεώνεται και εξισώνεται. 

Εάν η μισθοδοτική κατάσταση λογιστικοποιείται ταμιακά, ο λογαριασμός 
53.00 δε χρησιμοποιείται Στο λογαριασμό 60.00 καταχωρούνται και οι αποδοχές που 
κατά βάλλονται σε διευθυντές, γενικούς διευθυντές και μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου Α.Ε, για υπηρεσίες που παρέχουν στην ξενοδοχειακή μονάδα με βάση 
σύμβαση μισθώσεως εργασίας, όπως για το άλλο έμμισθο προσωπικό. 

60.02 "Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού" 

Καταχωρούνται τα ποσά που αντιπροσωπεύουν, εκτός από τις αμοιβές και 
εργοδοτικές εισφορές, άλλες παροχές και έξοδα που πραγματοποιούνται για το 
προσωπικό της οικονομικής μονάδας. Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση θέλει να 
παρακολουθεί τα διάφορα είδη που προορίζονται για το προσωπικό της (π.χ. είδη 
ενδύσεως, φάρμακα, ασφάλιστρα) σε λογαριασμούς αποθεμάτων, κατά την αγορά 
των ειδών αυτών χρεώνει τον λογαριασμό 25 "Αναλώσιμα υλικά". Τα ποσά που 
ενδεχόμενα εισπράττονται από το προσωπικό ή λογίζονται σε βάρος του για 
συμμετοχή στα παραπάνω έξοδα, φέρονται σε πίστωση του λογαριασμού 75.01 
"Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό". 

60.03 - 60.04 "Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου - ημερομίσθιου 
προσωπικού" 

 Καταχωρούνται τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών και λοιπών 
επιβαρύνσεων που αναλογούν στις αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό με 
αντίστοιχη πίστωση των 54 και55. Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που 
επιβάλλονται στις εισφορές Π.χ. λόγω καθυστερημένης καταβολής τους 
καταχωρούνται στον 81.00 'Έκτακτα και ανόργανα έξοδα" αν αφορούν την χρήση ή 
82.00 "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων" εάν αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

60.05 "Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία" 

Καταχωρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό που 
αποχωρεί από την υπηρεσία, είτε λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, είτε 
λόγω συνταξιοδοτήσεως, ανεξάρτητα από το αν έχει προηγηθεί ο σχηματισμός 
σχετικής πρόβλεψης (44.00). 
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62. "Παροχές τρίτων" 

Στους υπολογαριασμούς του καταχωρούνται:  

1) Τα αντίτιμα των παροχών κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής, 
φωταέριο και ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας και τηλεπικοινωνίες) . 

2) Τα ενοίκια μισθώσεως παγίων στοιχείων, εκτός από εκείνα που αφορούν στέγαση 
προσωπικού, που καταχωρούνται στον 60.02.01 'Έξοδα στεγάσεως". 

3) Τα κάθε μορφής ασφάλιστρα, εκτός από εκείνα που αφορούν ασφάλειες 
προσωπικού και καταχωρούνται στον λογαριασμό 60.02.06 "Ασφάλιστρα 
προσωπικού" καθώς και εκείνα που αφορούν ασφάλειες μεταφοράς των 
αγοραζόμενων ειδών, που καταχωρούνται στον λογαριασμό 32 "Παραγγελίες στο 
εξωτερικό" ή στους λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2 ή πάγιων στοιχείων της 
ομάδας 1. 

4) Τα κάθε είδους αποθήκευτρα 

5) Το κόστος επισκευής και συντήρησης πάγιων και άλλων στοιχείων ενεργητικού, 
που γίνονται από τρίτους και 

6) Οι κάθε είδους παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε ένα από τους 
υπολογαριασμούς  του 62, όπως οι πληρωμές σε ξενοδοχεία για την διαμονή πελατών 
μας, δηλ. το χρηματικό ποσό που πληρώνουμε σε άλλο ξενοδοχείο για να μείνουν οι 
πελάτες μας για μικρό χρονικό .διάστημα έως ότου ελευθερωθεί κάποιο δωμάτιο. 

64. "Διάφορα έξοδα" 

Στους υπολογαριασμούς του 64 καταχωρούνται όλα τα κατ' είδος οργανικά 
έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 6. 

64.00 "Έξοδα μεταφορών" 

 Καταχωρούνται τα έξοδα κινήσεως των μεταφορικών μέσων που ανήκουν 
στο ξενοδοχείο και τα έξοδα μεταφοράς προσωπικού και υλικών αγαθών με 
μεταφορικά μέσα τρίτων. 

64.01 "Έξοδα ταξιδιών" 

 Καταχωρούνται έξοδα όπως κινήσεως, διατροφής ή διανυκτέρευσης. Οι 
αμοιβές εκτός έδρας καταχωρούνται στον λογαριασμό 60 "Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού". 

64.02 "Έξοδα προβολής και διαφημίσεως" 

 Καταχωρούνται όλα τα έξοδα που γίνονται για να προβάλλουν και να 
διαφημίσουν την ξενοδοχειακή οικονομική μονάδα, όπως διαφημίσεις σε περιοδικά 
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(64.02.00), έξοδα ξενοδοχείου που γίνονται για να γυριστεί ένα τηλεοπτικό παιχνίδι 
στον χώρο του και να γίνει έμμεση διαφήμιση(64.02.07) κλπ. 

64.05 "Συνδρομές - Εισφορές" 

Καταχωρούνται οι εισφορές σε περιοδικά, εφημερίδες και στο Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο.  

64.07 "Έντυπα και γραφική ύλη." 

 Καταχωρούνται έξοδα γραφικής ύλης, υλικά γραφείων, έξοδα εκτυπώσεων, 
αγορά εντύπων και χαρτί. 

64.08 "Υλικά άμεσης αναλώσεως" 

 Καταχωρούνται τα διάφορα αναλώσιμα υλικά, τα οποία κατά την αγορά τους 
δεν εισάγονται στα αποθέματα της ομάδας 2, γιατί προορίζονται να αναλωθούν 
σύντομα ή είναι μικρή η αξία τους. 

64.09 "Έξοδα δημοσιεύσεων" 

 Καταχωρούνται τα έξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών, προσκλήσεων, 
αγγελιών και ανακοινώσεων. 

64.10 "Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων" 

 Καταχωρούνται όλα τα έξοδα που γίνονται από την οικονομική μονάδα, για 
την αγορά, πώληση και διαχείριση των συμμετοχών και χρεογράφων της. 

64.11 "Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων" 

Καταχωρούνται οι διαφορές ανάμεσα στη συνολική τιμή κτήσεως των 
συμμετοχών  και. Χρεογράφων και στη συνολική τρέχουσα τιμή τους. 

64.12 "Διαφορές από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων" 

Καταχωρούνται οι ζημιές που πραγματοποιούνται από την πώληση 
συμμετοχών και χρεογράφων. 

64.98 "Διάφορα έξοδα" 

 Καταχωρούνται τα έξοδα που δεν εντάσσονται σε άλλο δευτεροβάθμιο 
λογαριασμό και τα ποσά που καταβάλλονται σε συμβολαιογράφους και σε λοιπούς 
τρίτους, όταν δε γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Εάν γίνεται παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος, τα έξοδα αυτά καταχωρούνται μαζί με τις αμοιβές τρίτων στον 
λογ. 61 "Αμοιβές και έξοδα τρίτων". 

66. "Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος"  
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Καταχωρούνται οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που ενσωματώνονται 
στο λειτουργικό κόστος της ξενοδοχειακής μονάδος, δηλ. οι τακτικές αποσβέσεις που 
προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει. Για τις τακτικές αποσβέσεις χρεώνεται 
ο λογαριασμός 66 και πιστώνονται οι 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99. Οι 
αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος της ξενοδοχειακής 
μονάδας, καταχωρούνται στον λογ. 85 με πίστωση των 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 
16.99. 

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΣΟΔΑ 

70. "Πωλήσεις εμπορευμάτων"  

Στον λογαριασμό 70 παρακολουθούνται οι πωλήσεις των εμπορευμάτων της 
ξενοδοχειακής μονάδας. Ο λογαριασμός αυτός αντιστοιχεί στο λογαριασμό 20 των 
αποθεμάτων. Το αντίτιμο της πωλήσεως είναι έσοδο από τη στιγμή εκείνη που η 
πώληση θεωρείται πραγματοποιημένη, δηλαδή αφότου το εμπόρευμα παραδίδεται 
στον αγοραστή ή αφότου η υπηρεσία παρέχεται στον πελάτη. Το αντίτιμο από 
πωλήσεις που έχουν συνομολογηθεί χωρίς να θεωρούνται πραγματοποιημένες, δε 
θεωρείται έσοδο. Η αξία των επιστροφών πωλήσεων καταχωρείται στη χρέωση των 
λογαριασμών πωλήσεων. Εάν η ξενοδοχειακή μονάδα θέλει να παρακολουθεί 
ιδιαίτερα την αξία των επιστροφών, μπορεί να χρησιμοποιείτο δευτεροβάθμιο 
λογαριασμό 70.95 "Επιστροφές πωλήσεων" 

70.96. "Διάμεσος λογαριασμός πωλήσεων" 

 Καταχωρούνται καθημερινά οι πωλήσεις εμπορευμάτων με τη συνολική τους 
αξία, με αντίστοιχη χρέωση της ομάδας 3. Στο τέλος κάθε μήνα ή ενδιάμεσα, ο 
λογαριασμός 70.96 χρεώνεται με πίστωση των υπολογαριασμών του 70, στους 
οποίους παρακολουθούνται οι πωλήσεις κατά κατηγορίες ή κατ' είδος εμπορευμάτων. 
Η λειτουργία του λογαριασμού 70.96 υποδεικνύεται για τις περιπτώσεις εκείνες που 
τα εμπορεύματα που προορίζονται για πώληση, κατατάσσονται και 
παρακολουθούνται σε πολλούς υπολογαριασμούς του 70, οπότε με τη χρησιμοποίηση 
του ενδιάμεσου αυτού λογαριασμού αποφεύγεται η καθημερινή ενημέρωση των 
αναλυτικών λογαριασμών πωλήσεων. 

 

70.98. "Εκπτώσεις πωλήσεων" 

Οι εκπτώσεις πωλήσεων είναι μειώσεις της τιμής πωλήσεως των 
εμπορευμάτων και χορηγούνται ως επί το πλείστον στους πελάτες της ξενοδοχειακής 
μονάδας σε περιπτώσεις πωλήσεων με μετρητά. Οι εκπτώσεις πωλήσεων, σαν 
μειωτικό στοιχείο εσόδων, καταχωρούνται στη χρέωση των αντίστοιχων 
λογαριασμών των πωλήσεων. Εάν η ξενοδοχειακή μονάδα θέλει να παρακολουθεί τις 
εκπτώσεις χωριστά, χρησιμοποιεί τον λογαριασμό 70.98 "Εκπτώσεις πωλήσεων" . 

71. "Πωλήσεις προϊόντων" 
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Στον λογαριασμό 71 παρακολουθούνται τα έσοδα από πωλήσεις. Επίσης στον 
λογαριασμό 71 υπάγονται και τα έσοδα πωλήσεων προϊόντων από διάφορα τμήματα 
της ξενοδοχειακής μονάδας όπως εστιατόριο, μπαρ κ.α. 

73. "Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)" 

Στο λογαριασμό 73 παρακολουθούνται τα έσοδα της ξενοδοχειακής μονάδας 
από την πώληση υπηρεσιών σε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στις 
κύριες δραστηριότητές της. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έσοδα αυτά καταχωρούνται 
στον 75 'Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών". Η λειτουργία του είναι ανάλογη του 
λογαριασμού 70. 

73.09 "Έσοδα χρονομεριστικής μίσθωσης (time sharing)" 

Η εισαγωγή του θεσμού του time sharing στη χώρα μας έγινε με ειδική 
νομοθετική ρύθμιση και αφού μελετήθηκε η διεθνής εμπειρία. Το time sharing είναι 
ένα αναγκαίο συμπλήρωμα της τουριστικής προσφοράς και η εφαρμογή του είναι 
απόλυτα ελεγχόμενη από τον ΕΟΤ για να μην υπάρξουν καταστρατηγήσεις 
διατάξεων, που έχουν τεθεί για την προστασία κρατικών συμφερόντων (όπως π.χ. 
διατάξεις για προστασία εθνικού νομίσματος). Στις συμβάσεις χρονομεριστικών 
μισθώσεων, που είναι πάντα πολυετείς (5-60 χρόνια) το ποσό της αμοιβής πρέπει να 
κατανέμεται ανάλογα με το χρόνο μίσθωσης και σε κάθε διαχειριστική περίοδο να 
εκδίδεται θεωρημένη διπλότυπη Α.Π.Υ. ανεξάρτητα αν ο μισθωτής είναι Έλληνας ή 
αλλοδαπός. 

 

2.2.5 Κατάσταση Ημερήσιας Κίνησης Πελατών 

 

Στην υπηρεσία τήρησης λογαριασμών πελατών τηρείται το πολύστηλο λογιστικό 
βιβλίο παρακολούθησης λογαριασμών πελατών ή κατάσταση ημερήσιας κίνησης 
πελατών ή main courante που αποτελεί συγχρόνως το αναλυτικό καθολικό του 
πρωτοβάθμιου λογαριασμού «πελάτες». 

Στο βιβλίο της M/C παρακολουθούνται αναλυτικά οι λογαριασμοί των 
πελατών και καταχωρούνται οι ημερήσιες καταναλώσεις τους και τα έσοδα του 
ξενοδοχείου κατά κλάδο εκμετάλλευσης. Με βάση τις ημερήσιες συγκεντρωτικές 
καταστάσεις ενημερώνεται το λογιστήριο, το οποίο διαφορετικά δεν θα ήταν γνώστης 
των  επιμέρους ξενοδοχειακών οικονομικών πράξεων που γίνονται. 

Εκτός από αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού «πελάτες» η M/C μπορούμε 
να πούμε ότι είναι και αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού «πωλήσεως υπηρεσιών». 

Το βιβλίο αυτό είναι το σπουδαιότερο για κάθε ξενοδοχείο γιατί από αυτό 
απορρέουν τα έσοδα, οι απαιτήσεις και ο τρόπος διακανονισμού τους. 
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Όταν ο πελάτης φτάσει στο ξενοδοχείο ο υπάλληλος της υποδοχής 
ενημερώνει το δελτίο άφιξης που το υπογράφει ο πελάτης. Αντίγραφο του δίνεται 
στον υπάλληλο που τηρεί την M/C για να ενημερωθεί σχετικά με τα στοιχεία και την 
συμφωνία του πελάτη με το ξενοδοχείο. 

Ο υπάλληλος ανοίγει λογαριασμό στο όνομα του πελάτη με βάση το δελτίο 
άφιξης και στην συνέχεια ενημερώνει την M/C με κάθε χρέωση του. 

Η παροχή υπηρεσιών γίνεται στους διάφορους κλάδους του ξενοδοχείου, με 
ειδικά χρεωστικά δελτία για κάθε περίπτωση με τα οποία ενημερώνεται το λογιστήριο.     

 

2.2.6  Οι Δείκτες Στην Ξενοδοχειακή Λογιστική 

 

Οι δείκτες (αριθμοδείκτες) είναι οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και 
παρουσιάζουν την πραγματική κατάσταση που έχει μια επιχείρηση. Βασίζονται σε 
πραγματικά στοιχεία και είναι απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση, τον έλεγχο και 
τον σχεδιασμό επιχειρηματικών αποφάσεων καθώς και για σύγκριση των 
αποτελεσμάτων της επιχείρησης με αντίστοιχους δείκτες ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων, με δείκτες προηγούμενων χρήσεων της ίδιας της επιχείρησης καθώς 
και με αντίστοιχους δείκτες του κλάδου.  

Οι πιο σημαντικοί ξενοδοχειακοί δείκτες είναι: 

1) Δείκτες Πληρότητας, όπως Πληρότητα δωματίων= Ενοικιασμένα 
δωμάτια/Διαθέσιμα δωμάτια *100, 

 Πληρότητα κρεβατιών= Χρησιμοποιούμενα κρεβάτια προς 
διανυκτέρευση/Διαθέσιμα κρεβάτια προς διανυκτέρευση*100, 

 Πληρότητα εστιατορίου= Αριθμός πελατών/Αριθμό θέσεων *100 

2) Δείκτες Κόστους, όπως Δείκτης κόστους εργαζόμενων= Κόστος 
εργαζόμενων/Έσοδα ξενοδοχείου *100,  

Δείκτης κόστους τροφίμων εστιατορίου= Κόστος πωληθέντων τροφίμων/Πωλήσεις 
τροφίμων *100 

3) Δείκτες εσόδων, όπως Μέση τιμή ανά πελάτη= Έσοδα διανυκτερεύσεων/Αριθμός 
πελατών, 

 Μέση τιμή δωματίων= Έσοδα διανυκτερεύσεων/Αριθμός ενοικιασμένων δωματίων, 

 διάρθρωση πωλήσεων τμημάτων= Έσοδα εστιατορίου/Συνολικά έσοδα ξενοδοχείου 
*100  
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4) Δείκτες Κερδών όπως Κέρδος κλάδου, Κέρδος υπνοδωματίων/Έσοδα 
υπνοδωματίων *100, 

 Διάρθρωση κερδών τμημάτων Διάρθρωση κερδών υπνοδωματίων= Κέρδη 
υπνοδωματίων/Κέρδη ξενοδοχειακής επιχείρησης *100. 

 

2.2.7  ΦΠΑ Στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 

 

Η φορολόγηση παίζει και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πολύ σημαντικό ρόλο. 
Έτσι έχουμε το λογαριασμό φόροι- τέλη και τον ξεχωριστά τον λογαριασμό φόροι 
προστιθέμενης αξίας που είναι υπολογαριασμός του λογαριασμού φόροι-τέλη. 

1. Ο24 λογαριασμός Φόροι – Τέλη 

Στο λογαριασμό αυτό, εάν λειτουργεί ως πρωτοβάθμιος, περιλαμβάνονται: 

α. Οι φόροι – τέλη υπέρ του δημοσίου, όπως ο φόρος εισοδήματος, τα τέλη 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της ξενοδοχειακής επιχείρησης και κάθε άλλης 
μορφής φόροι που δεν υπόκεινται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

β. Οι φόροι – τέλη υπέρ των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όπως 
τα τέλη παρεπιδημούντων που υπολογίζονται πάνω στα έσοδα εκμετάλλευσης των 
ξενοδοχείων του κλάδου των υπνοδωματίων και σε ποσοστό 4,5% ή 5% και 
αποδίδονται στο δημόσιο ταμείο για λογαριασμό του δήμου ή της Κοινότητας, όπου η 
ξενοδοχειακή μονάδα ανήκει χωροταξικά. Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 1 Νόμου 
339/76, του άρθρου 3 Νόμου 658/77, άρθρο 6 Νόμου 1080/80 και άρθρο 53 Νόμου 
1416/84, η ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι υπόχρεη στην καταβολή τελών 
παρεπιδημούντων. Τα τέλη ορίζονται σε 4,5% επί του μισθώματος της κλίνης για 
όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας 
(ξενοδοχεία, μοτέλ, μπανγκαλόου, ξενώνες και επιπλωμένα διαμερίσματα). Για τις 
επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων  και πανσιόν που δεν είναι καταταγμένες σε 
κατηγορίες ξενοδοχείου τα τέλη ορίζονται σε 5% επί της τιμής της κλίνης. Τα τέλη 
βαρύνουν τον πελάτη και συνυπολογίζονται με το Φ.Π.Α. στις αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών, που σημαίνει πως συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της κλίνης. δηλαδή τα 
τέλη παρεπιδημούντων είναι ενσωματωμένα με το ΦΠΑ στο λογαριασμό του ύπνου. 
Τα πιο πάνω τέλη εισπράττονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της 
επιχείρησης μαζί με το λογαριασμό του ύπνου και αποδίδονται στο δημόσιο Ταμείο 
με δήλωση, μέσα σ’ ένα μήνα από τη λήξη του προηγούμενου που είχε επιβαρυνθεί 
με αυτά τα τέλη με παράταση 10 ημερών. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης και 
μη καταβολής των τελών μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιβάλλεται σε βάρος του 
υπόχρεου πρόστιμο ίσο με 1.5% των τελών για κάθε μήνα καθυστέρησης, χωρίς να 

                                                
24 Καραχοντζίτης Δ.-Σαρλής Κ. Ξενοδοχειακή Λογιστική, Αθήνα 1989, σελ 381 
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μπορεί να υπερβεί το ισόποσο, δηλαδή το 100% της αξίας των τελών 
παρεπιδημούντων. 

2. Ο λογαριασμός Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

Ο Φ.Π.Α. είναι έμμεσος φόρος και δεν έχει σχέση με τη φορολογία εισοδήματος της 
επιχείρησης. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα αν μια συναλλαγή είναι 
κερδοφόρα ή ζημιογόνος. Επίσης, δεν έχει σχέση ο Φ.Π.Α. με το φόρο μισθωτών 
υπηρεσιών, τον οποίο παρακρατεί η επιχείρηση από τους μισθωτούς και τον αποδίδει 
στο δημόσιο Ταμείο. Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται πάνω στα τιμολόγια και στα δελτία 
Λιανικής Πώλησης, και υπολογίζεται με βάση τη συνολική τιμή πώλησης του αγαθού 
(προϊόντος) ή της υπηρεσίας, όπως γινόταν με το ΦΚΕ και το χαρτόσημο μέχρι 
σήμερα. Απλούστατα πραγματοποιείται μια απλή αντικατάσταση της μορφής αυτής 
φόρου από μια άλλη μορφή που λέγεται Φ.Π.Α., ως προς τη βάση υπολογισμού και 
μόνο. Έτσι, ένα ξενοδοχείο που διαθέτει (πουλάει) αγαθά και υπηρεσίες μέσω του 
κλάδου μπαρ, στον πελάτη του Α, συνολικής αξίας 3 ευρώ και ο συντελεστής ΦΠΑ 
είναι 19% θα χρεώσει τον πελάτη Α με 3euro, δηλαδή καθαρή αξία 1 ευρώ, και ΦΠΑ 
0.5 ευρώ .Στα τιμολόγια, μάλιστα, ο φόρος αυτός γράφεται χωριστά, ενώ στα δελτία 
λιανικής πώλησης είναι ενσωματωμένος στην τιμή του αγαθού. Στις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις οι συνολικές τιμές πώλησης των αγαθών – υπηρεσιών είναι αυτές που 
αντιστοιχούν στα ποσά εσόδων που είναι καταχωρημένα σε κάθε στήλη της 
Ημερήσιας κατάστασης κίνησης πελατών (Main Courante) κατά κλάδο 
εκμετάλλευσης, είτε αυτά τα ποσά είναι τα συμφωνημένα με τα πρακτορεία ταξιδιών 
(τουρισμού) είτε είναι έκτακτα, μαζί με τον Φ.Π.Α. Το ποσό φόρου (ΦΠΑ) που θα 
εισπράξει το ξενοδοχείο από τους πελάτες του δεν το αποδίδει ολόκληρο στο δημόσιο 
Ταμείο. Θα αφαιρέσει πρώτα τον ΦΠΑ που πλήρωσε στους προμηθευτές του και 
είναι γραμμένος πάνω στα τιμολόγια εξόδων της ή ενσωματωμένος στα δελτία 
λιανικής, και στη συνέχεια θα αποδώσει στο δημόσιο Ταμείο τη διαφορά. 

 

2.2.8  Κοστολόγηση Στις Ξενοδοχειακές Μονάδες 

 

Ο συντονισμένος συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής συντελεί στην 
παραγωγή υλικών και άυλων αγαθών. Για να παραχθεί όμως ένα υλικό ή άυλο αγαθό 
πρέπει να γίνει μια οικονομική θυσία η οποία ονομάζεται κόστος. Κόστος 25  
επομένως καλείται η οικονομική θυσία που πραγματοποιήθηκε για την απόκτηση 
αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίηση αυτών για την επίτευξη κάποιου 
αντικειμενικού σκοπού. Κοστολόγηση από την άλλη, είναι η διαδικασία που 
ακολουθείται προκειμένου να συλλεχθούν, να επεξεργαστούν, να παρακολουθηθούν 

                                                
25 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ.-ΑΣΒΕΣΤΑ Σ. ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΚΟΖΑΝΗ 2010,ΣΕΛ.11 
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και να καταγραφούν οι δαπάνες για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας 
υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή μιας λειτουργίας. 

Ο υπολογισμός του συνολικού κόστους αλλά και του κόστους ανά κλάδο 
εκμετάλλευσης σε μια ξενοδοχειακή μονάδα παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες οι 
οποίες προκύπτουν από26: 

1) τη φύση των επιχειρήσεων αυτών που σαν επιχειρήσεις εντάσεως πάγιου 
ενεργητικού έχουν σοβαρές επιβαρύνσεις στο κόστος των προσφερόμενων 
υπηρεσιών και αγαθών από σταθερές δαπάνες και το καθιστούν ανελαστικό 

2) η αδυναμία να βρεθεί ορθή βάση για τον επιμερισμό των έμμεσων δαπανών στις 
επί μέρους εκμεταλλεύσεις ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατό ακριβής υπολογισμός 
του κόστους στα διάφορα κέντρα του ξενοδοχείου 

3) η ανελαστική παραγωγικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων το οποίο απορρέει 
κυρίως από το ότι η λειτουργία των ξενοδοχείων στηρίζεται κατά βάση στην αρχική 
εγκατάσταση τους και έτσι δεν υπάρχουν περιθώρια μελλοντικής βελτίωσης της 
παραγωγικότητας 

4) η λειτουργία των πολλών κλάδων εκμετάλλευσης καθιστά την παρακολούθηση 
των δαπανών κατά εκμετάλλευση δύσκολη 

5) ο βαθμός της απασχόλησης επηρεάζει την συμμετοχή των σταθερών εξόδων στο 
κόστος 

6) η εκλογή της μονάδας κοστολόγησης ιδίως στον κλάδο της ενοικίασης δωματίων 
είναι θέμα λεπτό γιατί όλα τα δωμάτια ενός ξενοδοχείου δεν είναι όμοια. Το ίδιο 
πρόβλημα υπάρχει και σε παρεχόμενες υπηρεσίες που από καιρό σε καιρό μπορεί να 
διαφέρουν. Ανάλογες δυσκολίες παρουσιάζονται και στον υπολογισμό του κόστους 
εστιατορίου, μπαρ κλπ. 

Το κόστος έχει διάφορες διακρίσεις. Μια από αυτές είναι η διάκριση σε 
σταθερά και μεταβλητά. Σταθερά είναι εκείνα τα οποία αν και μεταβάλλεται ο κύκλος 
εργασιών παραμένουν αμετάβλητα όπως είναι οι αποσβέσεις, τα ενοίκια, οι μισθοί 
των υπαλλήλων κλπ. Μεταβλητά είναι εκείνα τα έξοδα που μεταβάλλονται συνήθως 
ανάλογα με το βαθμό απασχόλησης όπως είναι τα τρόφιμα, τα ποτά, τα καύσιμα κλπ. 

Μια άλλη διάκριση του κόστους είναι σε άμεσα και έμμεσα. Άμεσα είναι τα 
έξοδα που βαρύνουν αποκλειστικά ένα κλάδο εκμετάλλευσης ή ένα συγκεκριμένο 
είδος. Έμμεσα είναι εκείνα τα οποία βαρύνουν περισσότερους κλάδους ή αγαθά και 
πρέπει να επιμεριστούν. Επειδή όπως είναι φανερό μια πλήρης κοστολόγηση είναι 
δύσκολη στην πράξη διαχωρίζονται τα έξοδα σε σταθερά και μεταβλητά, τα σταθερά 
μεταφέρονται απευθείας στα Αποτελέσματα Χρήσης και τα μεταβλητά επιβαρύνουν 
τις επί μέρους εκμεταλλεύσεις. Για την εξουδετέρωση των προβλημάτων που 
                                                
26   ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ.-ΑΣΒΕΣΤΑ Σ. ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΚΟΖΑΝΗ 2010, ΣΕΛ 211                                       
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παρουσιάζει η κοστολόγηση με εσωλογιστικό τρόπο, συνήθως ακολουθείται η 
εξωλογιστική κοστολόγηση. Η οποία συγκεντρώνει τα έξοδα για την παραγωγή ενός 
αγαθού ή μιας υπηρεσίας χωρίς να χρησιμοποιήσει λογιστικές εγγραφές. Η εργασία 
αυτή γίνεται σε ξεχωριστό βιβλίο κοστολογίου ή σε καταστάσεις με κατάλληλη 
γραμμογράφηση.  

 

2.2.9  Εργασίες Τέλους Χρήσης Σε Μια Ξενοδοχειακή Επιχείρηση 

 

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, κάθε εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής, 
πρέπει, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις, να προσδιορίσει το τελικό 
αποτέλεσμα της χρήσης και να συντάξει τον ισολογισμό τέλους χρήσης. Οι ανώνυμες 
εταιρείες διέπονται από τον Ν.2190/1920, ο οποίος υποδηλώνει τη σχετική 
διαδικασία. Για να προσδιοριστεί το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης και να συνταχθεί 
ο ισολογισμός τέλους χρήσης, ακολουθείται μια σειρά ενεργειών που συνιστούν την 
όλη λογιστική εργασία στο τέλος της χρήσης και που αναφέρονται στις γενικές αρχές 
της λογιστικής. 

1) Απογραφή Τέλους Χρήσης 

Σύμφωνα με το ΠΔ 356/86 κάθε επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ΄ 
κατηγορίας είναι υποχρεωμένος στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης να κάνει 
γενική απογραφή. Η απογραφή, αυτή, καταχωρείται στο Βιβλίο Απογραφών και 
Ισολογισμών, το οποίο θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η προθεσμία για τη 
σύνταξη της απογραφής στο τέλος της χρήσης είναι αρχικά δύο μήνες από τη λήξη 
της διαχειριστικής περιόδου, μπορεί όμως να παραταθεί ύστερα από έγκριση και 
έκδοση σχετικής διάταξης από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, εφ’ όσον 
βέβαια συντρέχουν ειδικοί λόγοι. 

Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των ξενοδοχειακών Α.Ε. και 
γενικά για κάθε Α.Ε. γίνεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920, καθώς 
και με σχετικές διατάξεις ανάλογα με το αν συντρέχουν ειδικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα, 
λοιπόν, με τις διατάξεις: Τα χρεόγραφα και τα αναλώσιμα υλικά αποθήκης (ή 
εμπορεύματα), σύμφωνα, αποτιμούνται στη συνολικά χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής 
κτήσης και τρέχουσας τιμής κατά την ημέρα που γίνεται η απογραφή. Δηλαδή, 
λαμβάνεται για κάθε είδος χωριστά, η τιμή κτήσης και η τρέχουσα τιμή, και με βάση 
το μικρότερο άθροισμα θα γίνει η αποτίμηση. Τα πάγια στοιχεία αποτιμούνται στην 
τιμή που αποκτήθηκαν ή κατασκευάστηκαν, αυξημένη με τις δαπάνες βελτίωσης και 
μειωμένη με τις νόμιμες αποσβέσεις. Οι απαιτήσεις οι ανεπίδεκτες είσπραξης 
αποσβένονται εξολοκλήρου, ενώ οι επισφαλείς αναγράφονται κατά την πιθανή τους 
αξία. Για κάθε επισφαλή απαίτηση που δεν έχει ακόμη αποσβεστεί εξολοκλήρου, 
αναγράφεται στην απογραφή το αρχικό ποσό, το ποσό των αποσβέσεων και το 
υπόλοιπο αναπόσβεστο τμήμα της απαίτησης. 



 

70 
 

Οι ομολογίες που έχει εκδώσει η εταιρεία αναγράφονται στο Παθητικό στην 
τιμή που είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να τις εξοφλήσει. 

2)  Ισολογισμός Τέλους Χρήσης 

Με τον ισολογισμό τέλους χρήσης προσδιορίζεται η οικονομική κατάσταση 
της εταιρείας στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Επίσης, ο ισολογισμός δίνει τα 
απαραίτητα οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία που με την ανάλυση και τη 
μελέτη τους, οι ενδιαφερόμενοι θα οδηγηθούν σε χρήσιμα και απαραίτητα 
συμπεράσματα για τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας αλλά και για τη 
μελλοντική. 

Ο ισολογισμός καταχωρείται και αυτός στο Βιβλίο Απογραφών και 
Ισολογισμών, αμέσως μετά την καταχώρηση της απογραφής. Η κατάρτιση του 
ισολογισμού πρέπει να έχει τελειώσει μέσα σε δύο μήνες από τη μέρα που λήγει η 
διαχειριστική χρήση. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια 
Εφορία, εφ’ όσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι. 

Ο ισολογισμός πρέπει να εμφανίζει χωριστά στο Ενεργητικό: Τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία χωριστά για κάθε κατηγορία (π.χ. γήπεδα ή οικόπεδα, κτίρια, 
μηχανήματα και εγκαταστάσεις, κ.λπ.) Τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 
εξίσου χωριστά ανά κατηγορία (όπως αναλώσιμα υλικά αποθήκης δηλαδή τρόφιμα, 
ποτά, είδη καθαριότητος κ.λπ., εισπρακτέες αξίες, απαιτήσεις βραχυπρόθεσμες, 
μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού, έξοδα επόμενης χρήσης.  

Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία ( λογαριασμοί όψης και βραχυπρόθεσμοι 
λογαριασμοί, διαθέσιμο εξωτερικό συνάλλαγμα, ταμείο, τοκομερίδια, ληξιπρόθεσμα 
και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο βέβαιης και άμεσης ρευστοποίησης). 

Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσης των 
περασμένων χρήσεων και της χρήσης που μόλις έκλεισε. 

Και αντίστοιχα στο Παθητικό: 

Το μετοχικό κεφάλαιο (αναφέρεται και ο αριθμός των μετοχών και η 
ονομαστική αξία κάθε μετοχής) 

Οι προβλέψεις για υποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού (εφ’ όσον βέβαια, 
δεν εμφανίζουν αφαιρετικά από τα στοιχεία που ανήκουν) 

Οι υποχρεώσεις (ξένο κεφάλαιο). Δηλαδή, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
(πάνω από ένα έτος), βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (μέχρι ένα έτος), κ.λπ.. 

Το αδιάθετο υπόλοιπο των καθαρών κερδών. Τέλος, οι λογαριασμοί τάξεως 
αναγράφονται στο τέλος του ισολογισμού με ξεχωριστά αθροίσματα. 

3)  Αποτελέσματα Χρήσης 
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Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και συγκεκριμένα το άρθρο 42β, καθορίζεται για 
κάθε Α.Ε. η διάρθρωση και γενικά η εμφάνιση του λογαριασμού Αποτελέσματα 
Χρήσης. Ο λογαριασμός αυτός πρέπει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα 
πραγματικά κέρδη και τις ζημιές που πραγματοποίησε η εταιρεία, την εκάστοτε 
διαχειριστική χρήση. Το ίδιο άρθρο, επίσης, καθορίζει τα κονδύλια που πρέπει 
χωριστά να εμφανίζει ο λογαριασμός αυτός. 

Συγκεκριμένα, το μεικτό κέρδος της επιχείρησης που προκύπτει ύστερα από 
την αφαίρεση του κόστους παραγωγής. Από το μεικτό κέρδος αφαιρούνται τα έξοδα 
διοίκησης, τα έξοδα χρηματοδότησης, τα έξοδα διάθεσης των προϊόντων ή των 
εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών, ενώ προστίθενται τα έσοδα ή κέρδη από 
συμμετοχές της εταιρείας, τα έσοδα ή κέρδη από παρεπόμενες ασχολίες της εταιρείας, 
οι πιστωτικοί τόκοι, οι έκτακτες ωφέλειες ή τα έκτακτα κέρδη. Στη συνέχεια από το 
παραπάνω αποτέλεσμα, αφαιρούνται οι έκτακτες επιβαρύνσεις, οι ζημιές ή οι 
προβλέψεις εφ’ όσον δεν βαρύνουν το κόστος των πωλήσεων. 

Τέλος από τα κέρδη που τελικά θα προκύψουν, αφαιρούνται οι φόροι. 

4)  Αποθεματικά Κεφάλαια 

Τα αποθεματικά κεφάλαια αποτελούν μέρος της εταιρικής καθαρής 
περιουσίας, πολλές φορές μεγαλύτερης σημασίας και απ’ αυτήν του μετοχικού 
κεφαλαίου της ξενοδοχειακής Α.Ε. Η τυπική διαφορά των αποθεματικών από το 
μετοχικό κεφάλαιο οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο συγκρότησής τους σε νομικές, 
ιδιωτικοοικονομικές και φορολογικές απαιτήσεις. 

Για το σχηματισμό των αποθεματικών κεφαλαίων η ξενοδοχειακή Α.Ε. μπορεί 
να αποβλέπει στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει αυτά ως εξής: 

Για αύξηση της οικονομικής δυναμικότητας και ανάπτυξης της επιχείρησης με 
την επέκταση, π.χ. των κτιριακών της εγκαταστάσεων. Τα συγκεκριμένα αποθεματικά 
εξακολουθούν να εμφανίζονται στον ισολογισμό και μετά τη χρησιμοποίησή τους, 
αφού μ’ αυτήν επέρχεται μετατροπή ενός στοιχείου του ενεργητικού σε άλλο. 

Για απόσβεση μελλοντικών ζημιών. Με τη χρησιμοποίηση των αποθεματικών 
αυτών πετυχαίνεται η διαφύλαξη της ακεραιότητας του μετοχικού κεφαλαίου. Τα 
αποθεματικά αυτά παύουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά τη χρησιμοποίησή 
τους για το σκοπό που προορίστηκαν. 

Για αποθεματικά που προορίζονται για διανομή στους μετόχους. Με αυτά τα 
αποθεματικά ενισχύεται το μέρισμα κατά τις χρήσεις, κατά τις οποίες δεν προέκυψαν 
επαρκή κέρδη και γίνεται ομαλή, κατά το δυνατό, η εξυπηρέτηση του μετοχικού 
κεφαλαίου. Τα αποθεματικά αυτά παύουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά τη 
χρησιμοποίησή τους. 

Ακόμη αποθεματικά σχηματίζονται και για ειδικούς σκοπούς, όπως για 
εξαγορά ιδρυτικών τίτλων που εκδόθηκαν, για απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ. 
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5)  Διάθεση Καθαρών Κερδών Χρήσης 

Σύμφωνα με το Ν.2190/1920, ως καθαρά κέρδη της Α.Ε. νοούνται αυτά που 
μένουν μετά την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των 
νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, των φόρων αδιανέμητων 
κερδών χρήσης κ.λπ. Τα καθαρά κέρδη της Α.Ε. διαθέτονται με την εξής σειρά: 

 Η καθαρή περιουσία της ξενοδοχειακής Α.Ε. και κάθε Α.Ε. εμφανίζεται 
μικρότερη από την πραγματική, όταν μέσω του ισολογισμού παρουσιάζεται, είτε η 
περιουσία της (το ενεργητικό της μικρότερο από το πραγματικό), είτε και το 
ενεργητικό της μικρότερο και το παθητικό της μεγαλύτερο. 

Αφαιρείται η κράτηση για το τακτικό αποθεματικό, το έκτακτο και τα λοιπά 
αποθεματικά, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό, ή λόγω ανάγκης για την 
κάλυψη ζημιών. 

Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, 
που είναι ποσό ίσο τουλάχιστον προς το 6% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει 
καταβληθεί. Μέρισμα είναι το εισόδημα που παίρνει κάθε μετοχή από τα καθαρά 
ετήσια κέρδη. Τα μερίσματα πληρωτέα διακρίνονται σε: α) πρώτο μέρισμα (6%) και 
β) δεύτερο μέρισμα, που είναι απεριόριστο. 

Η διάθεση του υπόλοιπου που μένει γίνεται όπως ορίζει το καταστατικό. 
Σίγουρα όμως θα πρέπει να καλυφθούν οι Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου και 
προσωπικού για τις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρουν ως στελέχη: διευθυντές, 
προϊστάμενοι τμημάτων, λογιστηρίου, διαχείρισης κ.λ.π. της εταιρείας. Το ποσό ή 
ποσοστό των αμοιβών του Δ.Σ. αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων 
ή προβλέπεται από το καταστατικό. 

Ως προς τις λογιστικές εγγραφές που αφορούν τη διάθεση των καθαρών 
κερδών χρήσης δεν παρουσιάζουν κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Πρέπει, όμως, 
προηγουμένως να συνταχθεί ένας πίνακας που να δείχνει τη διάθεση των κερδών. Στη 
συνέχεια, με βάση τα στοιχεία του πίνακα διάθεσης των κερδών της χρήσης, 
χρεώνεται ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και πιστώνεται ο λογαριασμός 
Αποτελέσματα προς Διάθεση. 
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

      Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

Η Ξενοδοχειακή Λογιστική σαν κλάδος είναι ευρέως διαδομένη και τηρείται σε όλο 
τον κόσμο. Όμως είναι πιθανό να παρουσιάζει κατά τόπους κάποιες παραλλαγές.  

3.1 Ξενοδοχειακή Λογιστική Στην Ευρώπη 

 

Στη Μεγάλη Βρετανία το ξενοδοχείο είναι μια επιχείρηση που προσφέρει φαγητό, 
ποτό, και στέγαση σε όποιον θέλει και μπορεί να πληρώσει για αυτές τις υπηρεσίες 
και τις ανέσεις. Επιπλέον αναλαμβάνει ευθύνη για την περιουσία των πελατών, 
συμμορφώνεται στους κανονισμούς δημόσιας υγείας και διαφύλαξης της ασφάλειας 
της και παρέχει υψηλά στάνταρ καθαριότητας και υγιεινής. 

Στην Ευρώπη τα ξενοδοχεία ταξινομούνται σε οικοτροφεία, ξενώνες, 
πανδοχεία, μικρά ξενοδοχεία 25-50 δωματίων, μεσαίου μεγέθους μέχρι 200 δωμάτια, 
μεγάλα ξενοδοχεία με πάνω από 200 και μέχρι αρκετές εκατοντάδες δωμάτια, 
ξενοδοχεία διακινούμενων όπως είναι τα μοτέλ και αυτά τα οποία είναι κοντά στα 
αεροδρόμια. Επίσης υπάρχουν τα ξενοδοχεία πόλεως και τα ξενοδοχεία διακοπών αν 
και πολλά από αυτά παρέχουν και υπηρεσίες για μεγάλα συνέδρια και εμπορικές 
εκθέσεις και έτσι οι πελάτες τους συνδυάζουν τη δουλειά με διακοπές. Ο τύπος και τα 
ειδικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου εξαρτώνται από το είδος του πελάτη που 
φιλοξενεί. Η κατάταξη των ξενοδοχείων γίνεται με αστέρια ανάλογα με τις ανέσεις 
και τις υπηρεσίες που προσφέρει, αρχίζοντας από τα ξενοδοχεία πολυτελείας 5 
αστέρων τα οποία έχουν και τις καλύτερες προδιαγραφές και φτάνοντας 1 αστέρι το 
οποίο αντιπροσωπεύει τα ξενοδοχεία με τις λιγότερες ανέσεις. 

Η δουλειά του λογιστή σε μια ξενοδοχειακή μονάδα θεωρείται υψίστης 
σημασίας, καθότι η δουλειά που διενεργεί είναι πολύ σημαντική. Ο λογιστής πρέπει 
να είναι άτομο με αξιοπιστία καθώς όλη η ευθύνη είναι στα δικά του χέρια, επίσης θα 
πρέπει να γνωρίσει εκτός από τις βασικές λογιστικές αρχές και την οργάνωση του 
ξενοδοχείου. Για να οργανώσει σωστά τη δουλεία του και να τη φέρει εις πέρας θα 
πρέπει να θυμάται τρία πολύ σημαντικά σημεία: 1) να έχει επιβλέψει ώστε οι 
λογαριασμοί να δίνονται στον μάνατζερ σε τέτοια μορφή ώστε να γίνονται 
κατανοητές οι πληροφορίες και να μπορούν να τον βοηθήσουν στο έργο του, 2) να 
παρακολουθεί και να ελέγχει τις οικονομικές σχέσεις του ξενοδοχείου, 3) να 
δημιουργεί σε μια κατάλληλη μορφή αρχείο των συναλλαγών του ξενοδοχείου. Μια 
από τις δυσκολίες της ξενοδοχειακής λογιστικής είναι ο μεγάλος αριθμός των 
εργαζομένων σε ένα ξενοδοχείο καθώς και η πολυπλοκότητα των καθηκόντων τους, 
και των αναρίθμητων κατά συνέπεια διαδρομών που περνάει η εργασία τους και αυτό 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τις πιθανές διαρροές, ή και τη ζημία σε κάποιο κλάδο.  
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Ωστόσο αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα του ξενοδοχείου μπορεί να φανεί 
χρήσιμη στον λογιστή επειδή οι εργαζόμενοι με τις διάφορες συναλλαγές που κάνουν 
μεταξύ τους, ουσιαστικά εκτελούν και έναν ασυναίσθητο έλεγχο ο ένας στον άλλο 
και έτσι αυτόματα βοηθούν και το έργο του λογιστηρίου. Πολύ σημαντικό ρόλο στη 
δουλειά του λογιστή ενός ξενοδοχείου παίζει το σύστημα βοηθητικών πινάκων. Η 
λογιστική πρέπει να κρατά όχι απλά ενημερωμένα από μέρα σε μέρα στοιχεία αλλά 
και από ώρα σε ώρα και ο καλύτερος τρόπος και μέθοδος για να γίνει κάτι τέτοιο 
είναι με τη βοήθεια πινάκων, ή αλλιώς καθολικών, τα οποία κρατάν τους 
λογαριασμούς και τις κινήσεις που κάνουν οι πελάτες ανά πάσα στιγμή γρήγορα και 
αναλυτικά. Η ξενοδοχειακή λογιστική χρησιμοποιεί αρκετά βιβλία για να καταγράψει 
και παρακολουθήσει τις διάφορες συναλλαγές. Τα βιβλία αυτά μπορεί να διαφέρουν 
μερικώς από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο αλλά σε γενικές γραμμές τα κυριότερα είναι: 1) 
Ημερολόγιο επισκεπτών ή βιβλίο ημέρας, 2) Ημερολόγιο Προβλέψεων 3) 
Ημερολόγιο Αγορών 4) Καθολικό Αγορών 5) Γενικό Ημερολόγιο 6) Εμπορικό 
Καθολικό 7) Γενικό Καθολικό και Βιβλίο Μισθών. 

Η ξενοδοχειακή λογιστική μπορεί να διαχειριστεί σε τέσσερα τμήματα 1) 
Εισόδημα, 2) Έξοδα, 3) Κεφάλαιο, 4) Οικονομικοί λογαριασμοί. Οι συναλλαγές που 
γίνονται στον τομέα του εισοδήματος είναι στενά συνυφασμένες με το κομμάτι του 
μάνατζμεντ και έτσι το λογιστικό τμήμα δεν ασχολείται άμεσα με αυτές τις 
συναλλαγές εκτός και αν αποτελούν τμήμα της τελικής συγκέντρωσης. Το τμήμα των 
δαπανών είναι πιο άμεσο με τη δουλειά του λογιστή, το ίδιο άμεσα είναι και τα 
τμήματα του κεφαλαίου και των οικονομικών λογαριασμών. 

Πολύ μεγάλη σημασία στα ξενοδοχεία παίζει ένας άλλος κλάδος της 
λογιστικής η διοικητική λογιστική. Τη διοικητική λογιστική χρησιμοποιούν οι 
μάνατζερ των ξενοδοχείων για να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για να μπορέσουν 
να ανταπεξέλθουν σε ένα ανταγωνιστικό και αβέβαιο περιβάλλον. Οι μάνατζερ των 
ξενοδοχείων έχουν δύο πηγές πληροφοριών την έρευνα αγοράς και τις λογιστικές 
πληροφορίες. Η έρευνα αγοράς αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των 
πελατών ενώ  η λογιστική είναι απαραίτητη για να αναλύσει παλιά δεδομένα, να 
εκτιμήσει τις δυνατότητες, και να κάνει προυπολογισμούς. Μεταξύ των δύο αυτών 
μεθόδων υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση.  

 

3.2 Ξενοδοχειακή Λογιστική Στην Αμερική 

 

Στις ΗΠΑ το ξενοδοχείο είναι μια εγκατάσταση όπου πρωταρχική του μέριμνα είναι 
να προσφέρει διευκολύνσεις καταλύματος στο ευρύτερο κοινό και η οποία παρέχει 
μια ή περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες: τροφή, και ποτά, καθαριότητα 
δωματίου, πλύσιμο λινών, ένστολο προσωπικό και χρήση επιπλωμένου εξοπλισμού.  

Στις ΗΠΑ τα ξενοδοχεία ταξινομούνται ως εξής: 
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(α) Ανάλογα με το μέγεθος (αριθμό δωματίων) σε 4 κατηγορίες: κάτω από 150 
δωμάτια, 150 ως 299 δωμάτια, 300 ως 600 δωμάτια και πάνω από 600 δωμάτια.  

(β) Ανάλογα με την αγορά στην οποία στοχεύουν: Εμπορικά ξενοδοχεία τα οποία 
φιλοξενούν συνήθως επιχειρηματίες αλλά προσελκύουν και τουρίστες, Ξενοδοχεία 
αεροδρομίων τα οποία φιλοξενούν επιβάτες αεροπλάνων, ξενοδοχεία διαμερισμάτων 
τα οποία διαθέτουν υπνοδωμάτια με ξεχωριστό μπάνιο και σαλόνι, ξενοδοχεία 
διακοπών, ξενοδοχεία δωματίων και πρωινού τα οποία μπορεί να είναι με λίγα 
δωμάτια αλλά μπορεί να είναι και με πολλά, ο ιδιοκτήτης τους συνήθως ζει εκεί, 
ξενοδοχεία χρονομεριστικής μίσθωσης στα οποία οι πελάτες μένουν περίπου επτά 
νύχτες μέσο όρο και αγοράζουν τη χρονική περίοδο σε ετήσια βάση, και τέλος 
ξενοδοχεία με καζίνο. 

(γ) ανάλογα με το επίπεδο προσφοράς υπηρεσιών σε 3 βασικές κατηγορίες: 

Ξενοδοχεία πολύ υψηλής τάξης (πολυτελείας) τα οποία προσφέρουν στους πελάτες 
τους πολυτελή διαμονή και αναρίθμητες ανέσεις, ξενοδοχεία μεσαίας τάξης στα 
οποία το επίπεδο των υπηρεσιών είναι μέτριο αλλά ικανοποιητικό, και οικονομικά 
ξενοδοχεία. 

(δ) ανάλογα με την ιδιοκτησία: τα ανεξάρτητα ξενοδοχεία τα οποία δεν έχουν καμιά 
σχέση με άλλα και συνήθως τέτοια ξενοδοχεία είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, τα 
ξενοδοχεία αλυσίδων τα οποία διακρίνονται σε: 1) αυτά που υπάρχει μια κεντρική 
επιχείρηση και πολλές θυγατρικές οι οποίες έχουν το ίδιο όνομα και εφαρμόζουν ίδιες 
λειτουργικές διαδικασίες, 2) σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με συμβόλαιο 
μάνατζμεντ. Σε αυτόν τον τύπο ο ιδιοκτήτης αναθέτει σε μια ειδική εταιρεία 
διεύθυνσης ξενοδοχείων τη λειτουργία της επιχείρησης έναντι αμοιβής. Τέτοιες 
αλυσίδες είναι η Hilton, Hyatt κλπ.3) σε δικαιοχρησία και ομάδες συνεργασίας. 
Δικαιοχρησία είναι η μέθοδος κατά την οποία ένα ξενοδοχείο έχει θέσει τα ποιοτικά 
πρότυπα για σχεδιασμό, διακόσμηση, εξοπλισμό και διαδικασίες λειτουργίας και στη 
συνέχεια παραχωρεί το δικαίωμα και σε άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να 
λειτουργούν ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα. Μερικές από τις πιο γνωστές 
δικαιοχρησίες είναι η Holiday Inn, η Ramada κα. Οι ομάδες συνεργασίας 
αποτελούνται από ανεξάρτητα ξενοδοχεία, τα οποία έχουν ενωθεί για το κοινό τους 
όφελος. Κάθε επιχείρηση από το σύστημα αυτό δεν είναι αντίγραφο άλλων, αλλά 
υπάρχει επαρκής συνοχή στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών ώστε να 
ικανοποιούνται οι προσδοκίες των πελατών. Σήμερα η μεγαλύτερη στον κόσμο 
εταιρεία σε αυτό τον τομέα είναι η Best Western International. 

Η27 ξενοδοχειακή βιομηχανία, στην Αμερική ήταν ένας από τους πρώτους 
κλάδους που ανέπτυξαν λογιστικά πρότυπα που παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες και 
πληροφορίες σε λογιστές και διαχειριστές ξενοδοχείων. Αυτή η ανάγκη προέκυψε 
από το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα οι Αμερικανικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές 
Αρχές (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) δεν έχουν λύσει 

                                                
27 www.pka.gr 
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σημαντικά ζητήματα ομοιομορφίας της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
Προέκυψε έτσι η ανάγκη τα εν λόγω πρότυπα να περιέχονται στο κείμενο του 
Ενιαίου Συστήματος Λογαριασμών για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία (Uniform 
System of Accounts for the Lodging Industry, USALI) το οποίο εκδίδεται από τον 
Αμερικανικό Σύνδεσμο Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων. Η πρώτη προσπάθεια 
σύνταξης ενός τέτοιου ενιαίου συστήματος λογαριασμών έγινε το 1926. Το USALI 
έχει υιοθετηθεί ευρέως στους κόλπους της παγκόσμιας ξενοδοχειακής βιομηχανίας. 
Παρά το ότι διεθνώς δεν υπάρχει καμία απαίτηση – υποχρέωση από τις ξενοδοχειακές 
μονάδες να χρησιμοποιούν το USALI, πολλές  επιχειρήσεις εφαρμόζουν  το 
συγκεκριμένο σύστημα λογαριασμών. Ο κύριος λόγος του τόσου μεγάλου βαθμού 
διάδοσης του USALI διεθνώς είναι η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης που προσφέρει 
μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων. Οι εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων 
χρησιμοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις των ανταγωνιστών τους σαν σημείο 
σύγκρισης και αναφοράς για τη δική τους οικονομική απόδοση, μια διαδικασία που 
θα ήταν αδύνατη χωρίς την ομοιόμορφη παρουσίαση των οικονομικών 
αποτελεσμάτων κάτω από κοινά αποδεκτούς όρους. Αν και το USALI αναπτύχθηκε 
για την αμερικανική αγορά, είναι πλέον ευρέως διαδεδομένο μεταξύ όλων των 
διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων σε όλο τον κόσμο. Όσον αφορά την ελληνική 
πραγματικότητα μόνο το 12% των ελληνικών ξενοδοχείων τηρούνε τις λογιστικές 
τους εγγραφές σύμφωνα με το USALI και μάλιστα αυτό το ποσοστό πέφτει στο 2,9% 
στις ελληνικές ιδιωτικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δε διαχειρίζονται από 
διεθνείς αλυσίδες και εταιρείες. 

Το USALI είναι ένα Ενιαίο Σύστημα Λογαριασμών, το οποίο δίνει μεγάλη 
σημασία στα κέντρα εσόδων και κόστους με βάση το λειτουργικό τμήμα του 
ξενοδοχείου από το οποίο προέρχονται. Εκτός δηλαδή από τις συνήθεις κατηγορίες 
που μπορεί να βρει κάποιος σε όλες τις οικονομικές καταστάσεις, οι επαγγελματίες 
των ξενοδοχείων που χρησιμοποιούν το USALI είναι σε θέση να πουν με ακρίβεια τι 
ξοδεύτηκε σε υαλικά, αναλώσιμα, ιματισμό, ακόμη και στολές προσωπικού. Όσον 
αφορά την κατηγοριοποίηση των τμημάτων ενός ξενοδοχείου αυτά διακρίνονται σε 
λειτουργικά  και μη-επιμεριζόμενα . 

Σύμφωνα με το USALI τα κύρια λειτουργικά τμήματα ενός ξενοδοχείου από 
τα όποια προκύπτουν εισοδήματα αλλά και κόστη είναι: δωμάτια, επισιτιστικά 
τμήματα, Λοιπά λειτουργικά τμήματα, ενοίκια και άλλα έσοδα. Τα μη επιμεριζόμενα 
ή αλλιώς γενικά τμήματα αφορούν κέντρα κόστους τα οποία δεν μπορούν να 
αποδοθούν σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα του ξενοδοχείου αλλά είναι απαραίτητα 
για την ομαλή λειτουργία του και διακρίνονται σε: γενικά και διοικητικά, πωλήσεις 
και μάρκετινγκ, ενέργεια, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων, αμοιβές 
διαχείρισης, φόροι ακίνητης περιουσίας, ασφάλιστρα, ενοίκια και μισθώματα. 
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

          ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

4.1 Ελεγκτική Και Εσωτερικός Έλεγχος 

 

Η Ελεγκτική είναι ένας κλάδος της Γενικής Λογιστικής, ένας από τους πιο 
σημαντικούς. Σήμερα η χρήση και η διάδοση της είναι τεράστια εξαιτίας του μεγάλου 
όγκου των συναλλαγών, την έλλειψη στοιχειώδους οργάνωσης και την έλλειψη 
χρηστής διαχείρισης των πόρων που έχει στη διάθεση του τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο 
δημόσιος τομέας.  

4.1.1 Έννοια ελεγκτικής 

 

Η ελεγκτική είναι ένας κλάδος της λογιστικής που διαχειρίζεται όλους τους κανόνες 
και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε επιχείρηση ή οικονομική 
μονάδα με σκοπό τη σωστή διαχείριση και ανάπτυξη της. Η ελεγκτική είναι 
ταυτόχρονα και επιστήμη και τεχνική. Επιστήμη γιατί μέσα από τη διερεύνηση 
παρέχει καινούρια γνώση και τεχνική γιατί σε συνδυασμό με την παραγόμενη γνώση 
ικανοποιεί τις ανάγκες του ελέγχου φέρνοντας εις πέρας την αποστολή της. 

4.1.2 Ιστορική Αναδρομή 

 

Η ανάγκη για έλεγχο, και η ύπαρξη ελεγκτών δεν είναι φαινόμενο του καιρού. Από τα 
αρχαία χρόνια παρατηρείται και αναφέρεται ύπαρξη μορφής ελέγχου. Στη Βαβυλώνα 
υπήρχαν εμπορικοί νόμοι και ο γραμματέας κατέγραφε όλες τις συναλλαγές τις 
οποίες με υπογραφή νομιμοποιούσε, καθιστώντας τον αυτό λογιστή- ελεγκτή. Στην 
Αίγυπτο υπήρχαν οι επιστάτες οι οποίοι έλεγχαν τη συγκομιδές. Στην αρχαία Ελλάδα, 
στην Αθήνα είχε ιδρυθεί σώμα ή συνέδριο λογιστών για να επιτηρεί τα οικονομικά 
του κράτους. Επίσης στην Αθήνα είχε θεσμοθετηθεί και το σώμα των αναθεωρητών 
ελεγκτών οι οποίοι εκλέγονταν από το λαό για να ελέγχουν τους λογαριασμούς των 
αρχόντων. Στην Αχαϊκή Συμπολιτεία υπήρχαν οι δοκιμαστήρες, στη Φθιώτιδα οι 
αρχησκόπους, στη Βοιωτία τους κατόπτας, και στη Θάσο τους απολόγους. Επίσης 
στην Ρώμη υπήρχαν οι ύπατοι, οι κήνσορες ή τιμητές για να ελέγχουν τα δημόσια 
οικονομικά. Στα τέλη του μεσαίωνα ίχνη πιο μεθοδικού ελέγχου υπάρχουν στην Πίζα 
και στην Αγγλία όπου γίνεται πρώτη φορά η εμφάνιση του όρου Auditor (ελεγκτής) 
το 1825 επί Εδουάρδου του Α΄. Η πρώτη ένωση επαγγελματιών ελεγκτών έγινε το 
1581 στη Βενετία με τίτλο Coliegio dei Raxonati και ήταν κρατικός θεσμός που 



 

78 
 

γρήγορα απέκτησε μεγάλη επιρροή. Παρόμοιες οργανώσεις ιδρύθηκαν αργότερα και 
στο Μιλάνο και στη Μπολόνια. Στα τέλη του 17ου αιώνα ιδρύεται στη Γαλλία από το 
Ναπολέοντα το ελεγκτικό συνέδριο του Παρισιού όπου ένας ελεγκτής είχε καθήκον 
την επαλήθευση των λογαριασμών.  

Στην Αγγλία που θεωρείται η πατρίδα της ελεγκτικής, ξεκίνησε ο νεότερος 
λογιστικός έλεγχος και οι ορκωτοί ελεγκτές από τις αρχές του 19ου αιώνα, ο 
λογιστικός έλεγχος απόκτησε μεγάλη σπουδαιότητα και διενεργούνταν από 
επαγγελματίες ειδικούς. Σταθμό για την ανάπτυξη του ελεγκτικού επαγγέλματος στην 
Αγγλία υπήρξε ο νόμος για τη συγχώνευση των σιδηροδρόμων που όριζε ότι κάθε 
χρόνο πρέπει ο ισολογισμός τους να θεωρείται από ελεγκτές. Στην Αγγλία αλλά και 
στη Σκωτία σχηματίσθηκαν επαγγελματικές ενώσεις για την εξύψωση του 
επαγγέλματος και το παράδειγμα αυτό ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλες χώρες 
όπως ο Καναδάς, η Αμερική, η Γερμανία. Το 1833 ιδρύεται στην Ελλάδα το πρώτο 
ελεγκτικό συνέδριο. Το ενδιαφέρον για ίδρυση οργανωμένου σώματος ελεγκτών 
ξεκίνησε το 1931 και υλοποιήθηκε το 1955 που ιδρύθηκε το σώμα ορκωτών 
λογιστών οι οποίοι είναι εξωτερικοί ελεγκτές που ενεργούν ελέγχους για λογαριασμό 
των μετόχων σε αντίθεση με τους εσωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι ενεργούν έλεγχο 
για λογαριασμό της διοίκησης.  

Ο Εσωτερικός έλεγχος στην Ελλάδα εμφανίστηκε τις δεκαετίες 1970-1980 και 
το 1985 ιδρύεται το ελληνικό ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών που είναι το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο που εκφράζει τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα. Από το 1994 
και 1997 με τη διοργάνωση δύο ευρωπαϊκών συνεδρίων ο εσωτερικός έλεγχος έγινε 
περισσότερο γνωστός, καθώς και με τη σύνδεση του ελληνικού ινστιτούτου με το 
αντίστοιχο ινστιτούτο της Αμερικής αλλά και με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία 
ινστιτούτου εσωτερικού ελέγχου.  

4.1.3 Σκοπός, Στόχος Και Αντικείμενο Ελεγκτικής 

 

 Σκοπός του ελέγχου και της Ελεγκτικής αποτελεί για τον ελεγκτή η διαμόρφωση 
γνώμης σε σχέση με τη σωστή ή μη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και 
των αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης που ελέγχεται στις αντίστοιχες 
λογιστικές καταστάσεις, με βάση τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές. Στόχος 
του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί η ορθή παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης 
και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της εξεταζόμενης οικονομικής μονάδας, δηλαδή η 
περιουσιακή και κεφαλαιακή διάρθρωση της μονάδας στην ημερομηνία που 
αναφέρεται, όπως επίσης και οι μεταβολές της σαν αποτέλεσμα της 
δραστηριοποίησής της την εξεταζόμενη περίοδο αλλά και της χρηματοδότησης και 
των υπολοίπων ενεργειών. Αντικείμενο του ελέγχου στα πλαίσια της 
χρηματοοικονομικής ελεγκτικής είναι ο τρόπος και η αξιοπιστία της μέτρησης και 
παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μεγεθών της μονάδας. Κατά τη διαδικασία 
του ελέγχου γίνεται επαλήθευση του απολογισμού των υπευθύνων να δώσουν 
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λογαριασμό σε εκείνους που έχουν νόμιμο συμφέρον για αυτό. Έτσι, ελέγχεται το 
λογιστικό σύστημα, με βάση το οποίο έχουμε την αρχική μέτρηση και αναφορά, αλλά 
και η οργάνωση της μονάδας, οι αρχές λειτουργίας της και η επάρκεια συστημάτων 
που εμπλέκονται ή και είναι παραπλήσιες με το λογιστικό σύστημα. 

 

4.1.4 Θέματα Που Εξετάζει Η Ελεγκτική 

 

Η ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά θέματα : 

1. Το αντικείμενο του ελέγχου, που αναφέρεται στο τι είναι αυτό που 
ελέγχεται, το λόγο της αναγκαιότητας του ελέγχου, καθώς και τους σκοπούς τους 
οποίους εξυπηρετεί. Εκείνους που αφορά η διενέργεια του ελέγχου είναι όσοι 
διοικούν την οικονομική μονάδα, οι μέτοχοι αυτής, οι πιστωτές και όσοι έχουν 
συναλλαγές με αυτήν. 

2. Το υποκείμενο του ελέγχου, που περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα τα οποία 
αναλαμβάνουν τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς και τις προδιαγραφές τους, αλλά και 
τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν για να είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στα 
καθήκοντά τους ως ελεγκτές. 

3. Τις ελεγκτικές διαδικασίες, που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο 
διενεργείται ο έλεγχος και οι επιστημονικές τεχνικές και μέθοδοι που εφαρμόζονται 
σε κάθε έλεγχο ώστε να έχουμε σαν αποτέλεσμα ελεγκτικό έργο επιστημονικού 
επιπέδου. 

4.1.5 Διακρίσεις Της Ελεγκτικής 

 

Η ελεγκτική διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες: 

 Εσωτερική Ελεγκτική, η οποία διενεργείται από τους μέσα από τον ίδιο 
τον φορέα από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα τους εσωτερικούς ελεγκτές, 
οι οποίοι επιλέγονται από την επιχείρηση. 

  Εξωτερική Ελεγκτική, η οποία διενεργείται από τους ορκωτούς 
ελεγκτές (εξωτερικοί), δεν έχουν καμία σχέση εξαρτημένης εργασίας οι 
οποίοι καλούνται να ελέγξουν με εντολή από την επιχείρηση. 

  Κρατική Ελεγκτική η οποία διενεργείται κυρίως από τους 
 φορολογικούς ελεγκτές. 
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4.1.6 Κατηγορίες Ελέγχου 

 

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές κατηγορίες ελέγχου. Ανάλογα με το άτομο που 
διενεργεί τον έλεγχο οι έλεγχοι διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς και 
μικτούς : 

 Εσωτερικοί έλεγχοι ονομάζονται εκείνοι τους οποίους οργανώνει ο ίδιος ο 
φορέας και τους αναλαμβάνουν ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του, οι 
εσωτερικοί ελεγκτές, που είναι υπάλληλοι της επιχείρησης.  

 Εξωτερικοί έλεγχοι είναι αυτοί που διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές, 
οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, δεν είναι υπάλληλοι της 
ελεγχόμενης επιχείρησης, ενώ οι μέτοχοι της οικονομικής μονάδας είναι αυτοί 
που τους καλούν για έλεγχο.  

 Οι μικτοί έλεγχοι οργανώνονται και συντονίζονται από το τμήμα Εσωτερικού 
Ελέγχου και διενεργούνται με τη συνεργασία από κοινού των εξωτερικών 
ελεγκτών. 

Ανάλογα με την έκταση τους διακρίνονται σε ειδικούς και γενικούς: 

 Ειδικοί λέγονται οι έλεγχοι όταν έχουν προς διερεύνηση ένα συγκεκριμένο 
τομέα ή αντικείμενο, όπως προμήθειες, εισπράξεις, πληρωμές, εκχώρηση 
δανείων, πωλήσεις, παραγωγή, διαχείριση αποθεμάτων, επισφάλεια πελατών, 
διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, παραλαβή έργων και μια σειρά 
δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

  Γενικοί είναι οι έλεγχοι που γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια μιας 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ένα παράδειγμα γενικού ελέγχου αποτελεί 
ο έλεγχος του ισολογισμού τέλους χρήσης που διενεργείται από τους 
εξωτερικούς ελεγκτές. 

Ανάλογα με το σκοπό τους διακρίνονται σε προληπτικούς και κατασταλτικούς: 

 Προληπτικοί ονομάζονται οι έλεγχοι που γίνονται για πρόληψη του κινδύνου, 
από τις ίδιες τις υπηρεσίες των τμημάτων. Η εξαγωγή προϊόντων από την 
αποθήκη, η συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι προμήθειες που εγκρίνονται 
να αγοραστούν, η πιστοποίηση των εργασιών αποτελούν παραδείγματα στα 
οποία συντελείται τέτοιου είδους έλεγχος από τον αρμόδιο προϊστάμενο κάθε 
τμήματος. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι δεν διενεργούνται από τους Εσωτερικούς 
ελεγκτές αλλά εσωτερικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της εκάστοτε 
οικονομικής μονάδας. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές είναι αρμόδιοι για την 
πρόληψη αποτροπής σφαλμάτων μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε ότι έχει να κάνει με προληπτικό έλεγχο. Ακόμα, εκείνοι είναι που 
αξιολογούν την οργανωτική δομή, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, 
ενώ παράλληλα κάνουν εκτίμηση των κινδύνων και επιβεβαιώνουν ότι η 
διοίκηση έθεσε τους κατάλληλους επιχειρηματικούς στόχους, ότι καθίσταται 
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δυνατή η υλοποίησή τους και τελικά θα αποδειχθούν ότι γίνονται προς όφελος 
της επιχείρησης. 

 Κατασταλτικοί είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται αποκλειστικά από τους 
εσωτερικούς ελεγκτές, εκ των υστέρων. Σκοπός τους είναι να επιβεβαιώσουν 
ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες, και ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν, 
αποτελεσματικά και αποδοτικά. Ακόμα, στόχο έχουν να εντοπίσουν και να 
καταστέλλουν τα όποια λάθη και παραλείψεις, τυχόν κλοπές ή ατασθαλίες 
που πιθανόν να έχουν γίνει, ή ακόμα και πιθανή κακή διαχείριση των μέσων 
και πόρων. 

Ανάλογα με τη διάρκεια τους διακρίνονται σε μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους: 

 Μόνιμοι ή διαρκείς λέγονται οι συνεχείς εκείνοι έλεγχοι που εφαρμόζονται 
στη διάρκεια εκτέλεσης της οικονομικής πράξης, συναλλαγής ή ακόμα και 
παραγωγικής λειτουργίας. Θεωρούνται προληπτικοί έλεγχοι και τους 
εκτελούν τα ίδια τα τμήματα και οι προϊστάμενοι τους. 

  Τακτικοί ή περιοδικοί ονομάζονται εκείνοι οι έλεγχοι που δεν είναι συνεχείς 
αλλά εφαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή μία φορά κάθε 
μήνα, εξάμηνο ή έτος, και τους αναλαμβάνουν μόνο οι εσωτερικοί ελεγκτές 
της οικονομικής μονάδας. 

 Έκτακτοι ή περιστασιακοί λέγονται οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις, μετά από εντολή από τη διοίκηση ή μετά από απόφαση από το 
τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ή ακόμα και σε περίπτωση που γίνει κάποια 
καταγγελία η οποία επιβάλει τη διενέργεια ενός τέτοιου είδους ελέγχου. Οι 
συγκεκριμένοι έλεγχοι γίνονται ουσιαστικά σε περιπτώσεις που υπάρχει 
υπόνοια για σπατάλη, κατάχρηση, κλοπή ή ατασθαλία, αλλά και όταν υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για διαπίστωση του μεγέθους αδυναμίας στις λειτουργίες 
ώστε να ληφθούν στη συνέχεια τα απαιτούμενα διοικητικά μέτρα. 

Ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζεται κατά τη διενέργεια του ελέγχου 
διακρίνονται σε οριζόντιους και κάθετους: 

 Κάθετος ή Αναδρομικός ονομάζεται ο έλεγχος κατά τον οποίο ο ελεγκτής 
ακολουθεί αντίστροφη πορεία από εκείνη που ακολουθήθηκε για να 
εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις τα στοιχεία που ελέγχει, ώστε να 
επιβεβαιώσει ότι συμφωνούν με αυτά του Ισολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο 
ελεγκτής ξεκινάει τον έλεγχο με τα Αποτελέσματα Χρήσης, συνεχίζει με τον 
Ισολογισμό, ακολουθούν η Γενική Εκμετάλλευση, το Οριστικό Ισοζύγιο 
Γενικού Καθολικού, τα Ισοζύγια μηνών, τα Ισοζύγια Αναλυτικών Καθολικών, 
το Γενικό Καθολικό, το Γενικό Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο, τα Αναλυτικά 
Καθολικά, τα Αναλυτικά Ημερολόγια και καταλήγει στα Παραστατικά, με τη 
συγκεκριμένη σειρά. 

  Στον Οριζόντιο έλεγχο  η σειρά που ακολουθείται έχει ως εξής: Παραστατικά, 
Αναλυτικά Ημερολόγια, Αναλυτικά Καθολικά, Γενικό Συγκεντρωτικό 
Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Ισοζύγια Αναλυτικών Καθολικών, Ισοζύγια 
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μηνών, Οριστικό Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού, Γενική Εκμετάλλευση, 
Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης. Πρόκειται για την ακριβώς 
αντίστροφη πορεία από εκείνη του κάθετου ελέγχου. Ο ελεγκτής ξεκινάει από 
τα πρωτότυπα παραστατικά και αναζητά τεκμήρια τα οποία να επιβεβαιώνουν 
ότι όσα εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι αληθή, ενώ 
ταυτόχρονα ελέγχει αν έχουν περαστεί οι εγγραφές στα Αναλυτικά 
Ημερολόγια, και αν έχουν γίνει οι απαιτούμενες καταχωρήσεις σε αναλυτικά 
καθολικά, ισοζύγια και λογιστικές καταστάσεις. 

 

4.1.7  Ορισμός Και Σκοπός Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διεργασία με πολύ μεγάλο εύρος και παρέχει σε μια 
επιχείρηση πολύ υψηλό επίπεδο πληροφοριών, όμως συνήθως δεν του δίνεται η 
σημασία και η προσοχή που του αρμόζει. 

Ο28 Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική διαβεβαιωτική 
και συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω 
των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες – εφαρμογή διαδικασιών). Έτσι, 
προσθέτει άξια και βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού με σκοπό την 
αποτελεσματική αποτίμηση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τον 
περιορισμό ή εξάλειψη αυτού, που αναλαμβάνει η διοίκηση να διαχειρισθεί για την 
επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.  

Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να παρέχει εξειδικευμένες και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες στη διοίκηση μέσα από την αξιολόγηση του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου και επίσης να βοηθάει τα μέλη του οργανισμού στην 
αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, αξιολογώντας και παρέχοντας 
σχετικές συμβουλές και επιστημονικές αναλύσεις με το χαμηλότερο κόστος. Στα 
πλαίσια του σκοπού αυτού ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει και αξιολογεί: την 
οργάνωση και την επάρκεια σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, τις σχέσεις συναλλαγών με 
τρίτους, την πιστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησης, τη σύγκριση των αρχικών 
στόχων με το αποτέλεσμα, την απόδοση των επενδύσεων, τον επιχειρηματικό κίνδυνο, 
τη τήρηση πολιτικής του προσωπικού και των προαγωγών, τη τήρηση πολιτικής 
πωλήσεων και εισπράξεων, την αξιοποίηση των μέσων παραγωγής και την 
αποδοτικότητα αυτών, τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων, 
και την εικόνα που έχει η επιχείρηση στην αγορά. 

 

 
                                                
28 Παπαστάθης Π. Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος, Αθήνα 2003, σελ 28 
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4.1.8 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται σε τέσσερα βασικά είδη όσες δηλαδή και οι 
βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Έτσι ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να είναι: 

1. Έλεγχος παραγωγής 

Ο έλεγχος παραγωγής εξετάζει την παραγωγική διαδικασία από το αρχικό 
στάδιο μέχρι το τελικό. Πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος παραγωγής εξετάζει τις 
παραγόμενες ποσότητες, το μηχανολογικό εξοπλισμό, αν τα τμήματα είναι 
κατάλληλα στελεχωμένα και εκπαιδευμένα, το σωστό ανεφοδιασμό των πρώτων 
υλών στη διαδικασία παραγωγής, την τήρηση των προδιαγραφών του ποιοτικού 
ελέγχου, τη συσκευασία των προϊόντων, καθώς επίσης και τις διαδικασίες παράδοσης 
– παραλαβής. 

2. Οικονομικός έλεγχος 

Ο οικονομικός έλεγχος επαληθεύει την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και την 
αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων, εξασφαλίζει τη σωστή 
απεικόνιση των συναλλαγών, εξακριβώνει τη νομιμότητα, την αποδοτικότητα και τη 
σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων. Σκοπός τους είναι να εξετασθεί κάθε 
στοιχείο που δημιουργεί υποψία απάτης ή κατάχρησης και έχει καθήκον ο ελεγκτής 
να προχωρήσει στην έρευνα μέχρις ότου απαλλαγεί από οποιαδήποτε αμφιβολίες. 

3. Διοικητικός έλεγχος 

Ο διοικητικός έλεγχος ασχολείται με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας 
της επιχείρησης, τη συμμόρφωση με τη στρατηγική και πολιτική της επιχείρησης και 
την τήρηση των διαφόρων διαδικασιών της. Εξετάζει τη συμμόρφωση των 
εργαζομένων με τις αποφάσεις της διοίκησης, καθώς επίσης και τους λόγους 
αποχώρησης του εξειδικευμένου προσωπικού και τις επιπτώσεις των αποχωρήσεων. 
Ακόμα, εξετάζει αν αξιοποιείται κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό, τις σχέσεις 
μεταξύ των εργαζομένων, καθώς επίσης και την πολιτική κουλτούρας της 
επιχείρησης. 

4. Λειτουργικός έλεγχος 

Ο λειτουργικός έλεγχος αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
κατά την υλοποίηση των αποφάσεων. Σκοπός των λειτουργικών ελέγχων είναι η 
διερεύνηση της λειτουργίας των διαδικασιών, η αξιολόγηση και εκτίμηση της δομής 
του υπάρχοντος συστήματος, καθώς και η βελτίωση ή ανάπτυξη νέων σε περιοχές 
που έχουν απαξιωθεί. Επίσης, ελέγχουν αν τηρούνται οι νόμοι, οι αποφάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου, οι νόμοι της πολιτείας, αν οι συναλλαγές γίνονται σύμφωνα 
με τις εξουσιοδοτήσεις, καθώς και αν τα τμήματα λειτουργούν αρμονικά και 
αποδοτικά. 
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4.1.9  Ορισμός, Σκοπός Και Περιεχόμενο Ενός Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου 

 

Ως29 σύστημα εσωτερικού ελέγχου, νοείται ένα οργανωμένο και σωστά δομημένο 
πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώνει ο οργανισμός, με σκοπό την 
εφαρμογή και την τήρηση αρχών, και πολιτικών προκειμένου να διασφαλισθούν τα 
συμφέροντα του. Είναι ένα οργανωτικό σχέδιο, σε όλες του τις προεκτάσεις. Το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι μια ζωντανή νευραλγική λειτουργία που 
μεταφέρει όλα τα μηνύματα, εντολές και αντιδράσεις προς τη διοίκηση, καθώς και 
προς όλα τα ιεραρχικά επίπεδα που ασκούν διοίκηση. 

           Σκοπός ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθήσει τη διοίκηση 
στην υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων, καθώς επίσης και στη σύγκριση των 
τελικών αποτελεσμάτων με τους αρχικούς στόχους. Ακόμα, σκοπεύει στην σωστή 
οργάνωση της επιχείρησης και στη διατήρηση ενός επιχειρηματικού πνεύματος, έτσι 
ώστε να μειωθεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος και να μπορέσει η επιχείρηση να 
ανταπεξέλθει μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επίσης, φροντίζει να 
αξιοποιούνται κατά τρόπο ορθό οι οικονομικοί πόροι, οι παραγωγικοί συντελεστές 
και το προσωπικό της επιχείρησης. Ανάλογα με την εκπαίδευση και την εμπειρία των 
εργαζομένων κατανέμει τις ανάλογες αρμοδιότητες και φροντίζει οι σχέσεις των 
εργαζομένων μεταξύ τους να είναι καλές, γιατί αν αυτό δεν υφίσταται τότε θα έχει 
αντίκτυπο στην επιχείρηση. Ακόμα, εξετάζει αν όλοι οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί 
στην επιχείρηση εφαρμόζονται από όλα τα στελέχη. Επίσης, θα πρέπει να μετράει η 
γνώμη όλων πάνω σε θέματα της επιχείρησης και όχι να υπάρχουν περιορισμοί. 
Τέλος, συμβάλει στην ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας ελέγχου, καθώς επίσης και στην 
αξιολόγηση του από τον εσωτερικό έλεγχο. 

   Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνει: ένα 
οργανόγραμμα το οποίο θα αναλύει τα καθήκοντα όλων των τμημάτων της 
επιχείρησης, καθώς και τη θέση που θα έχουν ιεραρχικά μέσα σε αυτήν. Ένα 
χρονοδιάγραμμα το οποίο θα βοηθήσει στη σύγκριση των αρχικών στόχων με το 
τελικό αποτέλεσμα, ένα πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης μακροχρόνια και 
βραχυχρόνια, ένα καταστατικό στο οποίο θα αναφέρεται το αντικείμενο και οι σκοποί 
της επιχείρησης. Ακόμα, θα περιέχει πολιτικές πωλήσεων, αγορών, προσωπικού, 
επενδύσεων, μισθοδοσίας, λήψης δανείων, καθώς επίσης και συστήματα 
πληροφόρησης, εξουσιοδότησης, μηχανογράφησης, περιβαλλοντικής προστασίας, 
συστήματα I.S.O. που ελέγχουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, 
καθώς και εσωτερικό έλεγχο ο οποίος χρειάζεται για την αξιολόγηση όλων των 
παραπάνω διαδικασιών που περιλαμβάνει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

 

                                                
29 Παπαστάθης Π. Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος, Αθήνα 2003, σελ 41 
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4.1.10 Βασικές Αρχές Του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Οι βασικές αρχές ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι: 

o Κατάλληλη στελέχωση. Η σωστή στελέχωση μιας επιχείρησης με 
εξειδικευμένο προσωπικό και η σωστή αξιοποίηση του, είναι από τους 
κύριους συντελεστές επιτυχίας ενός φορέα. 

o Αποκέντρωση της διοίκησης. Θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
για εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, το κάθε τμήμα να 
έχει τις πρέπουσες ευθύνες, και να γίνεται αξιολόγηση και μέτρηση του 
αποτελέσματος του κάθε τμήματος. 

o Διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών. Να υπάρχει σαφής και ξεκάθαρος 
διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.  

o Παροχή εξουσιοδοτήσεων. Για συναλλαγές και εκπροσώπηση της εταιρείας 
απαιτείται εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο. 

o Διασφάλιση των συναλλαγών. Κάθε συναλλαγή θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες πολιτικές και κατευθύνσεις της διοίκησης. 

o Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας. Η συστηματική επιθεώρηση και 
επιτήρηση της εργασίας δίνει τη δυνατότητα για άμεση παρέμβαση όπου 
απαιτείται. 

o Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση. Η διοίκηση πρέπει να  ενημερώνεται ανά 
τακτά διαστήματα για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 

o Έκταση ελέγχων ανάλογα με τον κίνδυνο. Το μέγεθος και η έκταση του 
ελέγχου έχει άμεση σχέση με τον κίνδυνο που είναι εκτεθειμένο κάθε τμήμα. 

o Θέσπιση τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Για άμεση σωστή και αντικειμενική 
πληροφόρηση της διοίκησης πρέπει να υπάρχει ένα ανεξάρτητο τμήμα 
εσωτερικού ελέγχου. 

 

4.1.11 Σχέσεις Εσωτερικού Ελέγχου με Ελεγχόμενους Και Με Εξωτερικό 
Έλεγχο 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος μέσα σε μια επιχείρηση δεν έχει ως στόχο να ασκήσει εξουσία 
επί των ελεγχόμενων τμημάτων ούτε να τα αντικαταστήσει. Δεν προσπαθεί να 
επιβληθεί αλλά αντιθέτως προσπαθεί να βοηθήσει ελέγχοντας τις λειτουργίες του 
κάθε τμήματος, κατά πόσο αυτές εφαρμόζονται σωστά, και αν τυχόν διαπιστωθεί 
κάποιο λάθος ή σφάλμα να προτείνει λύσεις ώστε να διορθωθεί. Επομένως πρέπει οι 
ελεγχόμενοι να αποδέχονται τους ελεγκτές να τους βοηθούν στο έργο τους χωρίς να 
τους βλέπουν εχθρικά ή ανταγωνιστικά. Ένα καλό εργασιακό κλίμα μεταξύ 
εργαζόμενων και ελεγκτών είναι απαραίτητο για την ομαλή επίτευξη των στόχων και 
των δύο μερών. 
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  Μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου υπάρχουν πολλές διαφορές αλλά 
και ομοιότητες. Ο εσωτερικός έλεγχος γίνεται από υπαλλήλους της επιχείρησης ως 
μια από της λειτουργίες της. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν έχουν καμιά σχέση με τον 
φορέα που ελέγχουν αλλά λειτουργούν για λογαριασμό των μετόχων. Το κύριο 
μέλημα του εσωτερικού ελέγχου είναι να ελέγχει αν γίνονται σωστά οι λειτουργίες 
του οργανισμού ενώ σκοπός του εξωτερικού ελέγχου είναι η έκφραση γνώμης επί των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, και για το αν αυτές έχουν 
καταρτισθεί σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και αρχές. Οι εσωτερικοί 
ελεγκτές έχουν καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος και είναι εξοικειωμένοι με τις 
λειτουργίες της επιχείρησης αλλά και με το προσωπικό. Οι ευθύνες τους είναι 
διοικητικές αντίθετα των εξωτερικών ελεγκτών είναι νομικές. Η εργασία τόσο των 
εσωτερικών ελεγκτών όσο και των εξωτερικών ελεγκτών είναι απαραίτητη και δεν 
μπορεί η μια να αντικαταστήσει την άλλη. Οι ομοιότητες και των δύο είναι ότι είναι 
σύμβουλοι και ότι και οι δύο ασχολούνται με κάποια μορφή ελέγχου. Ο διευθυντής 
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συντονίζει και να βοηθάει στο έργο των εξωτερικών 
ελεγκτών. 

4.1.12 Κώδικας Δεοντολογίας Των Ελεγκτών 

 

Κάποια επαγγέλματα για λόγους καθαρά δεοντολογικούς διαμόρφωσαν κώδικα 
επαγγελματικής συμπεριφοράς των μελών τους για την προάσπιση και προαγωγή του 
κλάδου τους. Ένας τέτοιος κώδικας έχει δημιουργηθεί και από τις επαγγελματικές 
οργανώσεις των ελεγκτών. Οι βασικές αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας είναι 
πέντε και είναι: 

1. Ακεραιότητα. Ο επαγγελματίας λογιστής οφείλει να είναι ευθύς, έντιμος, 
και δίκαιος στην παροχή υπηρεσιών και στις επαγγελματικές του σχέσεις. 

2. Αντικειμενικότητα. Ο επαγγελματίας λογιστής οφείλει να μην επιτρέπει 
προκατάληψη ή μεροληψία, σύγκρουση συμφερόντων ή επιρροή από άλλους και να 
μην επηρεάζεται η αντικειμενικότητα της κρίσης του. 

3. Επαγγελματική Ικανότητα και επιμέλεια. Ο επαγγελματίας λογιστής οφείλει 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του με ικανότητα φροντίδα και επιμέλεια και οφείλει να 
συντηρεί τιε γνώσεις του στο επίπεδο που απαιτείται ώστε ο πελάτης λα λαμβάνει 
άριστης ποιότητας υπηρεσίες.  

4. Εχεμύθεια. Ο επαγγελματίας λογιστής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια σχετικά 
με τις πληροφορίες που λαμβάνει κατά τη διάρκεια της εργασίας του και να μην τις 
αποκαλύπτει εκτός αν συντρέχει κάποιος σοβαρός λόγος. 

5. Επαγγελματική συμπεριφορά. Ο επαγγελματίας λογιστής οφείλει να ενεργεί 
με τρόπο αρμόζοντα στην καλή φήμη και κοινωνική θέση του επαγγέλματος και να 
αποφύγει κάθε συμπεριφορά που δυσφημεί τη δουλειά του. 
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4.1.13 Φύλλα Εργασίας Και Φάκελοι Ελέγχου 

 

Φύλλα εργασίας είναι τα αποδεικτικά εκείνα που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια 
της ελεγκτικής διαδικασίας προκειμένου να επαληθευτούν και να τεκμηριωθούν τα 
συμπεράσματα του ελέγχου. Είναι γραπτά κείμενα με σχόλια, αναλύσεις και 
υπολογισμούς θεμάτων. Ένας από τους βασικούς σκοπούς των φύλλων εργασίας 
είναι η σωστή οργάνωση και ο συντονισμός της ελεγκτικής εργασίας. Αυτά 
επιτυγχάνονται συντάσσοντας χρονοδιαγράμματα και προγράμματα δράσης, τα οποία 
συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας.  

Οι φάκελοι ελέγχου είναι τα μέρη που ύστερα από τη σύνταξη τους 
φυλάσσονται τα φύλλα εργασίας. Διακρίνονται σε προσωρινούς και μόνιμους. Στους 
προσωρινούς συγκεντρώνονται τα φύλλα εργασίας, τα οποία αναφέρονται στις 
ελεγκτικές διαδικασίες που έγιναν μέσα στο έτος. Ακόμα, αυτός ο φάκελος μπορεί να 
περιλαμβάνει, επιστολές ανάθεσης, χρονοδιαγράμματα, ισοζύγια, οικονομικές 
καταστάσεις, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Στους μόνιμους συγκεντρώνονται 
όλα τα αμετάβλητα στοιχεία μιας επιχείρησης, όπως είναι το καταστατικό και το 
νομικό πλαίσιο λειτουργίας. Τα φύλλα εργασίας προτού καταχωρηθούν στους 
μόνιμους φακέλους, φυλάσσονται στα γραφεία των ορκωτών ελεγκτών από 3 μέχρι 5 
έτη. Ακόμα, στους μόνιμους φακέλους αποθηκεύονται: το οργανόγραμμα, οι 
κανονισμοί λειτουργίας, τα εγχειρίδια διαδικασιών, το λογιστικό σχέδιο, τα λογιστικά 
εγχειρίδια, τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τα πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον ελεγκτικό κίνδυνο και την 
ουσιαστικότητα προγενέστερων ελέγχων. 

4.1.14 Έκθεση Ελέγχου 

 

Η έκδοση της έκθεσης ελέγχου, που περιέχει όσα συμπεράσματα εξάγονται από τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο ελεγκτής για τη διατύπωση της 
επαγγελματικής του γνώμης, είναι το τελικό στάδιο στην ελεγκτική διαδικασία που 
γίνεται για έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής μονάδας. 
Η έκθεση ελέγχου φέρνει σε επαφή τον ελεγκτή με τους εντολείς του, εκείνα τα 
πρόσωπα, τα διοικητικά όργανα ή τις αρχές που του ανάθεσαν τον έλεγχο. Σύμφωνα 
με τον ελληνικό νόμο κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις ελεγμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οικονομικής μονάδας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει και την έκθεση ελέγχου με αποτέλεσμα ο ελεγκτής να ευθύνεται και 
απέναντι σε όλα αυτά τα πρόσωπα. Αν ο ελεγκτής δεν εφαρμόζει όσα ορίζουν τα 
ελεγκτικά πρότυπα και η νομοθεσία, κατά την έκδοση της έκθεσης ελέγχου, θα 
υποστεί σοβαρές νομικές συνέπειες, καθώς πρόκειται για μία τυπική πράξη. Με βάση 
τα Δ.Π.Χ.Π. το σύνολο χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής 
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μονάδας που τα εφαρμόζει αποτελείται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, την Κατάσταση 
Χρηματορροών και το Προσάρτημα. Ο ελεγκτής αξιολογώντας τα συμπεράσματα 
που βγαίνουν από τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει κατά τον έλεγχο, 
οφείλει να δηλώσει στην έκθεση ελέγχου αν οι καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί 
παρουσιάζονται εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά, σύμφωνα με το πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζεται και όπως ισχυρίζεται η 
διοίκηση. Ο ελεγκτής μπορεί να εκφράσει σύμφωνη γνώμη, αρνητική ή ακόμα και να 
μην εκφράσει καθόλου γνώμη. 

 Οι εκθέσεις ελέγχου μπορεί να είναι απλής σύμφωνης γνώμης, 
διαφοροποιημένες που δεν επηρεάζονται από τη γνώμη του ελεγκτή ή 
διαφοροποιημένες που να επηρεάζονται από τη γνώμη του ελεγκτή. Ο ελεγκτής, για 
να διατυπώσει τη γνώμη του, πρώτα εξετάζει: 

 Αν οι επιλεγμένες από τη διοίκηση λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται 
είναι ανάλογες των αναγκών και των συνθηκών που επικρατούν στην 
επιχείρηση, και αρμόζουν στο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
βάσει του οποίου καταρτίστηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Αν τα όσα εκτιμά η διοίκηση (λογιστικά) είναι λογικά και συνάδουν με τις 
συνθήκες μέσα στην επιχείρηση. 

 Αν υπάρχει αξιοπιστία στα όσα περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, και αν αυτά είναι σχετικά, συγκρίσιμα και κατανοητά. 

 Αν υπάρχει ικανοποιητική ενημέρωση από τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις για τους χρήστες, ώστε να μπορούν να καταλάβουν τη επίδραση 
που έχουν σοβαρά γεγονότα και συναλλαγές στη χρηματοοικονομική θέση, 
στις ταμειακές ροές και στην απόδοση της επιχείρησης. 

 

 

 

4.2 Η Ελεγκτική Στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 

 

Η Ελεγκτική σαν κλάδος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς της 
παραγωγής και σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις. Με τη δημιουργία μεγάλων 
οικονομικών ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, έγινε 
επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας ιδιαίτερης υπηρεσίας ελέγχου η οποία να ασχολείται 
αποκλειστικά με τον έλεγχο της μονάδας. Ο συνεχής και λεπτομερής έλεγχος σε μια 
ξενοδοχειακή μονάδα είναι υψίστης σημασίας και αυτό εξαιτίας της ιδιόμορφης 
φύσης των συναλλαγών ενός ξενοδοχείου και του μεγάλου όγκου χρημάτων που 
διακινείται καθημερινά σε όλους τους τομείς της εκμετάλλευσης του. Το πώς θα 
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οργανωθεί το τμήμα ελέγχου και το πώς θα κατανεμηθεί η εργασία του εξαρτάται 
μεταξύ άλλων και από το μέγεθος του ξενοδοχείου και το σύστημα με το οποίο 
διοικείται.  Η επιλογή των ατόμων που θα πλαισιώνουν το τμήμα ελέγχου είναι 
επίσης πολύ σημαντική γιατί τα άτομα αυτά θα πρέπει να είναι ακέραιοι χαρακτήρες, 
απολύτου εμπιστοσύνης και να έχουν ηθικές αρχές, έτσι ώστε να μπορούν να 
διεκπεραιώσουν το έργο τους με ορθότητα και αντικειμενικότητα. Θα πρέπει 
επομένως τα άτομα αυτά να είναι της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης. 

           Η ελεγκτική στα πλαίσια του έργου της εξετάζει τα διάφορα λογιστικά βιβλία 
και παραστατικά με τα οποία έγιναν οι διάφορε οικονομικές συναλλαγές. Η φύση των 
συναλλαγών σε ένα ξενοδοχείο καθώς και ο τρόπος τήρησης της λογιστικής 
υποβοηθά τα λάθη. Η κατανάλωση προϊόντων από τους πελάτες σε κάθε κλάδο 
εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου καταχωρείται σε ένα λογαριασμό ο οποίος 
πληρώνεται είτε απευθείας σε μετρητά είτε με έντυπο το οποίο ο πελάτης υπογράφει 
αναγνωρίζοντας έτσι την οφειλή του. Με αυτή τη διαδικασία παράγονται έσοδα. Στη 
συνέχεια πρέπει ο κάθε λογαριασμός να περάσει από μια σειρά διαδικασιών μέχρι να 
υπολογιστεί το τελικό ποσό που βαρύνει τον κάθε πελάτη.  Όλη αυτή η διαδικασία 
είναι πολύπλοκη και μπορεί να οδηγήσει σε λάθη. Αν και η απεικόνιση των 
δραστηριοτήτων ενός ξενοδοχείου στα λογιστικά του βιβλία πρέπει να γίνεται βάση 
της αρχής του αλάθητου παρόλα αυτά τα λάθη είναι ανθρώπινα και επομένως 
αναπόφευκτα. Τα λάθη αυτά μπορεί να είναι από απροσεξία αλλά μπορεί να είναι και 
εσκεμμένα. Ο στόχος της ελεγκτικής είναι να βρίσκει και να λύνει τα προβλήματα 
αυτά πριν αποβούν καθοριστικά για την έκβαση της επιχείρησης. Ο έλεγχος γίνεται 
σε όλα τα παραστατικά και τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, καθώς και σε κάθε 
λογαριασμό και ομάδα του γενικού λογιστικού σχεδίου. Επίσης γίνεται και σε κάθε 
τμήμα εκμετάλλευσης ξεχωριστά.  

 

4.2.1 Τρόποι Διεξαγωγής Του Γενικού Λογιστικού Ελέγχου 

 

Ο 30γενικός λογιστικός έλεγχος στηρίζεται πάνω στις εξής αριθμητικές συμφωνίες: 

α) Των αθροισμάτων ποσών χρέωσης και πίστωσης του Ημερολογίου 

β) Των αθροισμάτων ποσών χρέωσης και πίστωσης του Γενικού Ισοζυγίου 

γ) Των αθροισμάτων των υπολοίπων ποσών χρέωσης και πίστωσης γενικού ισοζυγίου 

δ) Των αθροισμάτων ποσών Ημερολογίου και Γενικού Καθολικού 

ε) Των αθροισμάτων ποσών και υπολοίπων των δευτεροβάθμιων λογαριασμών και 
του πρωτοβάθμιου στον οποίο  αναφέρονται 

                                                
30 Καρδακάρης Κ. Ξενοδοχειακή Λογιστική, Αθήνα 2001, σελ. 256 
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στ)  Των αθροισμάτων ποσών κάθε Αναλυτικού Ημερολογίου και του αντίστοιχου 
λογαριασμού του Γενικού Καθολικού στην περίπτωση που εφαρμόζεται το 
συγκεντρωτικό σύστημα 

ζ) Των αθροισμάτων των ποσών του Συγκεντρωτικού Ημερολογίου και των 
αθροισμάτων του συνόλου των Αναλυτικών Ημερολογίων 

η) Των αθροισμάτων ποσών απογραφής, ισολογισμού και οριστικού ισοζυγίου. 

         Ο λογιστικός έλεγχος γίνεται από τα παραστατικά έγγραφα που βοηθούν τον 
έλεγχο των λογιστικών εγγραφών στα λογιστικά βιβλία. Κάθε λογιστική εγγραφή 
πρέπει να ελέγχεται με πολύ προσοχή για να εξακριβωθεί το αν ανταποκρίνεται στα 
δεδομένα του αντίστοιχου δικαιολογητικού. Τα λογιστικά λάθη μπορεί να είναι λάθη 
σε αριθμούς ή αριθμητικές πράξεις, ή να είναι λάθη που γίνονται στις χρεοπιστώσεις 
πχ να χρεώνεται άλλος λογαριασμός αντί άλλου κλπ. Υπάρχουν όμως και κάποια 
λάθη που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά γιατί δεν μεταβάλουν τις πράξεις. Αυτά τα 
λάθη θα βρεθούν με αντιπαραβολή του λογιστή των εγγραφών με τα στοιχεία των 
δικαιολογητικών ή με την διεξαγωγή απογραφής. Τέτοια λάθη είναι: 

1. Η χρέωση ή πίστωση ενός 
λογαριασμού αντί άλλου 

2. Η χρέωση και πίστωση των 
λογαριασμών με μικρότερα ποσά 

3. Η χρέωση και πίστωση των 
λογαριασμών με μεγαλύτερα ποσά 

4. Η παράλειψη της 
καταχώρισης μιας συναλλαγής στα λογιστικά βιβλία 

5. Η καταχώριση μιας 
συναλλαγής δύο ή περισσότερες φορές στα λογιστικά βιβλία. 

 

4.2.2 Έλεγχος Στις Βασικές Κατηγορίες Του Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου 

 

4.2.2.1  Έλεγχος Στο Λογαριασμό Των Παγίων 

Ο έλεγχος των λογαριασμών των παγίων είναι απλοϊκός γιατί οι λογαριασμοί είναι 
λίγοι και περιέχουν περιορισμένο αριθμό στοιχείων, χωρίς να παρουσιάζουν κάποια 
ιδιαιτερότητα στην τήρηση τους. Η καθιέρωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
στα πάγια και στα άλλα στοιχεία του ενεργητικού έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου την διαχείριση και διαφύλαξη τους. Οι πιο σοβαροί κίνδυνοι που 
μπορούν να παρουσιαστούν στον έλεγχο των παγίων είναι: 
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1. Οι μεταβολές των παγίων 
στοιχείων χωρίς την έγκριση εξουσιοδοτημένου προσώπου, 

2. Ο προσδιορισμός του 
κόστους κτήσης των παγίων να μην είναι πλήρης και ακριβής, 

3.  Τα λογιστικά γεγονότα 
καταχωρούνται στα βιβλία με ελλείψεις και λάθη ή νοθεύονται, 

4.  Οι καταχωρήσεις στα βιβλία 
αφορούν πραγματοποιημένες αλλά και εικονικές συναλλαγές, 

5. Η διαφύλαξη των ενσώματων 
παγίων στοιχείων είναι ανεπαρκής, 

6. Η διάκριση των αποσβέσεων 
σε τακτικές και πρόσθετες δεν ακολουθείται με συνέπεια, 

7. Τα καθήκοντα όσων 
ασχολούνται με τη διαχείριση των παγίων δεν διαχωρίζονται κατά τρόπο 
σαφή ώστε να επιτυγχάνεται ο αμοιβαίος έλεγχος των ενεργειών τους, 

8. Η αποτίμηση των παγίων 
στοιχείων καθώς και η παρουσίαση των λογαριασμών τους στις λογιστικές 
καταστάσεις δεν συμφωνούν απόλυτα με όσα ορίζει το Γενικό Λογιστικό 
Σχέδιο. 

4.2.2.2 Έλεγχος Στο Λογαριασμό Των Αποθεμάτων 

 

Κάθε επιχείρηση υιοθετεί ορισμένα μέτρα του εσωτερικού ελέγχου των αποθεμάτων 
της. Ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης, και την 
φιλοσοφία των μελών της διοίκησης της ποικίλει η αυστηρότητα και η έκταση της 
εφαρμογής της. Τα συστήματα του εσωτερικού ελέγχου των αποθεμάτων παρά τις 
διαφορές που μπορεί να παρουσιάζουν έχουν κοινούς σκοπούς και βασίζονται σε 
ορισμένα βασικά μέτρα και μηχανισμούς. Ο μεγαλύτερος περιορισμός των κινδύνων 
που εμφανίζονται κατά την λογιστική παρακολούθηση και  διαχείριση των 
αποθεμάτων είναι ο κύριος λόγος της υιοθέτησης ενός συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου στα αποθέματα.  

          Κίνδυνοι εμφανίζονται στις περιπτώσεις που η λογιστική παρακολούθηση και η 
διαφύλαξη των αποθεμάτων είναι ανεπαρκής, ο διαχωρισμός καθηκόντων είναι 
ελλιπής ή ασαφής, η κίνηση των αποθεμάτων δεν γίνεται κατόπιν εντολής 
εξουσιοδοτημένου προσώπου και χωρίς την έκδοση των κατάλληλων παραστατικών, 
οι λογαριασμοί των αποθεμάτων δεν εμφανίζονται με απόλυτη σαφήνεια στις 
λογιστικές καταστάσεις, η φυσική απογραφή δεν είναι τακτική, και δεν ακολουθεί τις 
οδηγίες της διοίκησης, η αποτίμηση τους γίνεται κατά τρόπο αυθαίρετο, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη η κατάσταση τους καθώς και το είδος των αναγραφόμενων 
αποθεμάτων, κατά την φυσική απογραφή δεν ερευνώνται τα αίτια των ελλειμμάτων 
και των πλεονασμάτων που διαπιστώνονται και δεν αναζητούνται οι υπεύθυνοι. 
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4.2.2.3 Έλεγχος Των Διαθεσίμων 

 

Τα μετρητά είναι ευάλωτα σε υπεξαιρέσεις, μεταφέρονται και αποκρύπτονται εύκολα, 
ενώ παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο απώλειας. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
καθιστούν επιτακτική την εφαρμογή αυστηρών μέτρων εσωτερικού ελέγχου ως προς 
την διαφύλαξη και την λογιστική παρακολούθηση τους. Αυτός είναι ο λόγος που 
πρέπει την ευθύνη για κάθε ταμιακό λογαριασμό να την έχει μόνο ένα πρόσωπο και 
τα χρήματα πρέπει να φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο ή να κατατίθενται έγκαιρα 
στην τράπεζα. Για κάθε ταμιακό υπόλοιπο καλό είναι να υπάρχει ανώτατο όριο 
ποσού πληρωμής και το ίδιο να γίνεται και για το υπόλοιπο του χρηματοκιβωτίου. 
Επίσης είναι προτιμότερο οι συναλλαγές να γίνονται με επιταγές και όχι με μετρητά 
και τα δικαιολογητικά να ακυρώνονται με σφραγίδα για να μη ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει όλα τα αποδεικτικά των ταμιακών πράξεων με 
μετρητά και συγκεκριμένα τις μισθολογικές καταστάσεις, τις πληρωμές των 
διαφόρων δαπανών όπως ενοίκια, ύδρευση κλπ, τις καταθέσεις και αναλήψεις με 
επιταγές.  

          Οι καταμετρήσεις των μετρητών πρέπει να γίνονται πάντα παρουσία των 
ατόμων που διαχειρίζονται τα μετρητά, και οι υπεύθυνοι των ταμιακών στα διάφορα 
τμήματα εκμετάλλευσης πρέπει να καταθέτουν κάθε βράδυ με το κλείσιμο των 
ταμείων τους τα χρήματα που εισέπραξαν στο κεντρικό ταμείο μαζί με τις αποδείξεις 
τα ονόματα των πελατών και τα ποσά που εισπράχθηκαν. Προσοχή απαιτείται και για 
άλλα στοιχεία των διαθεσίμων. Οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι στη διαφύλαξη και 
διαχείριση διαθεσίμων είναι: 

1. Να χρησιμοποιούνται 
επιταγές στον κομιστή ή λευκές επιταγές, 

2. Να μην υπάρχει 
απαιτούμενος διαχωρισμός καθηκόντων, 

3. Να υπεξαιρεθούν χρηματικά 
μέσα από τους εργαζόμενους ή τους τρίτους, 

4. Να μη γίνεται τακτική 
επαλήθευση της ορθότητας των καταχωρήσεων των ταμειακών συναλλαγών 
στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, 

5. Να μην είναι επαρκής η 
φύλαξη των χρηματικών διαθεσίμων, 

6. Να μην διενεργείται η 
απογραφή των διαθεσίμων με ορθολογικό τρόπο, 

7. Να μεταφέρονται μετρητά 
από το ένα ταμείο στο άλλο για κάλυψη ελλείμματος, 

8. Να εγγράφονται στα βιβλία 
της τρέχουσας χρήσης πληρωμές ή εισπράξεις προηγούμενων χρήσεων. 
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4.2.2.4 Έλεγχος Χρεογράφων 

 

Οι επιχειρήσεις συνήθως αγοράζουν χρεόγραφα προκειμένου να επενδύσουν τα 
πλεονάζοντα κεφάλαια τους για σύντομο χρονικό διάστημα και τα ρευστοποιούν 
μόλις χρειαστούν τα κεφάλαια αυτά για οριστική επένδυση. Η τοποθέτηση 
κεφαλαίων σε τίτλους είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, οι επιχειρήσεις ,όμως 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μην εξασφαλίσουν την αναμενόμενη απόδοση της 
επένδυσης και να μην επιτύχουν τη ρευστοποίηση των τίτλων σε ικανοποιητική τιμή. 
Για αυτά περισσότερο ενδιαφέρεται ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου και λιγότερο ο 
εσωτερικός ελεγκτής. Το ενδιαφέρον του εσωτερικού ελεγκτή επικεντρώνεται κυρίως 
στο δραστικό περιορισμό των κινδύνων της απώλειας , της λογιστικής νόθευσης και 
της απάτης. Οι κίνδυνοι αυτοί παρουσιάζονται όταν οι αγορές και οι πωλήσεις των 
χρεογράφων γίνονται από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, οι αγοραπωλησίες των 
χρεογράφων γίνονται με όρους που δεν είναι σύμφωνοι με την επενδυτική πολιτική 
και τι σχετικές εντολές της διοίκησης, η διαφύλαξη των τίτλων είναι ανεπαρκής, δεν 
είναι πλήρης ο διαχωρισμός των καθηκόντων των υπεύθυνων της διαχείρισης των 
χρεογράφων και του λογιστηρίου, η είσπραξη των μερισμάτων και των τόκων γίνεται 
εκπρόθεσμα ή παραγράφεται το δικαίωμα είσπραξης. 

4.2.2.5 Έλεγχος Της Καθαρής Θέσης 

 

Η καθαρή θέση έχει πολλαπλή σπουδαιότητα τόσο για την επιχείρηση όσο και για 
τους πιστωτές της. Η ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων είναι απαραίτητη για: 1) Τη 
συγκρότηση και τη δραστηριοποίηση οποιαδήποτε οικονομικής μονάδας και , 2) Την 
εξασφάλιση των πιστωτών. Ο νομοθέτης είναι αυτός που θέτει όρους για την 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων και για την δημοσιότητα των μεταβολών τους, όσων 
αφορά την καθαρή θέση της ελεγχόμενης επιχείρησης. Έτσι, με δεδομένο το πόσο 
σημαντικό είναι τα ίδια κεφάλαια σε κάθε επιχείρηση, θα πρέπει η ίδια να εφαρμόζει 
ένα ικανοποιητικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων στη διαχείρισή των ιδίων 
κεφαλαίων. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην υποχρέωση της 
επιχείρησης να συγκροτεί και να μεταβάλλει την καθαρή θέση σύμφωνα με όσα 
προβλέπουν οι νόμοι και οι εντολές της διοίκησης προς αποφυγή κάποιων κινδύνων. 
Τέτοιοι κίνδυνοι είναι όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις του καταστατικού κι των 
νόμων που αφορούν την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το 
σχηματισμό των αποθεματικών κ.τ.λ., όταν δεν τηρούνται τα κατάλληλα 
παραστατικά που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των διαφόρων μεταβολών των 
στοιχείων της καθαρής θέσης π.χ. αποδεικτικά έκδοσης νέων μετοχών ή εξαγοράς 
μετοχών,  όταν δεν καταχωρούνται τα σχετικά λογιστικά γεγονότα στους 
κατάλληλους λογαριασμούς ή καταχωρούνται με ελλείψεις και λάθη, όταν δεν 
υπάρχει πλήρως ενημερωμένο αρχείο ή βιβλίο μετόχων, όταν διενεργούνται 
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συναλλαγές από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, όταν δεν είναι επαρκής η διαφύλαξη 
των τίτλων.  

4.2.2.6 Έλεγχος Υποχρεώσεων 

 

Ο έλεγχος των υποχρεώσεων  δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από αυτές του 
ελέγχου των απαιτήσεων. Ο ελεγκτής συγκρίνει τα μέτρα του εσωτερικού ελέγχου 
που εφαρμόζει η ελεγχόμενη επιχείρηση στις υποχρεώσεις με αυτά που έπρεπε να 
εφαρμόζει. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου 
καθορίζεται από τις διαφορές τους. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα πρέπει 
πρώτα να καθορίσει τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου στις υποχρεώσεις. Για να 
περιοριστεί ο κίνδυνος πρέπει να καθιερωθούν κάποια μέτρα έτσι ώστε να μην 
απεικονίζουν εικονικές υποχρεώσεις ή να μην απεικονίζουν τα υπόλοιπα των 
λογαριασμών όλες τις υποχρεώσεις της χρήσης, να μην έχει γίνει σωστός 
διαχωρισμός των υποχρεώσεων, να γίνονται παραλείψεις και λάθη κατά την 
αναγνώριση και την αποτίμηση των υποχρεώσεων σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα, να 
μην υπάρχει σαφής διαχωρισμός των καθηκόντων του διαχειριστή των υποχρεώσεων, 
του λογιστή και του υπεύθυνου για την διενέργεια της απογραφής τους, να μην 
ανταποκρίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών στα πραγματικά μεγέθη των 
υποχρεώσεων. 

 

4.2.3 Έλεγχος Σε Κάποιους Σημαντικούς Λογαριασμούς Και Στον 
Ισολογισμό 

 

4.2.3.1 Έλεγχος Σε Λογαριασμούς Εισπρακτέους 

 

Ο έλεγχος σε λογαριασμούς εισπρακτέους έχει δύο βασικούς στόχους,1) να 
προσδιορίσει αν το υπόλοιπο των λογαριασμών εισπρακτέων όπως αυτοί 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό υποστηρίζεται κατάλληλα, και ότι τα υπόλοιπα των 
υποστηρικτικών εισπρακτέων λογαριασμών είναι καλόπιστα και συλλεκτικά και 2) να 
εξασφαλίσει ότι οι έλεγχοι και οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι 
αποτελεσματικοί, αποδοτικοί και οικονομικοί. 

 

4.2.3.2 Έλεγχος Συμφωνίας Λογαριασμών Ισολογισμού 
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Ο έλεγχος στους λογαριασμούς του ισολογισμού και αν αυτοί συμφωνούν με τα 
υπόλοιπα που πρέπει να έχουν είναι πολύ σημαντικός. Με τον έλεγχο αυτό 
διαπιστώνεται αν οι διαδικασίες και οι πολιτικές της εταιρείας σχετικά με 
επεξεργασία και συντήρηση της συμφωνίας των λογαριασμών του ισολογισμού 
εκτελείται σύμφωνα με τις πρέπουσες απαιτήσεις. Επίσης ο έλεγχος βοηθάει στο να 
διαπιστωθεί αν οι συμφωνίες των τραπεζικών λογαριασμών υποστηρίζονται και 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα της εταιρείας για την ενεργοποίηση και συνάρθρωση 
στοιχείων. Τέλος ο έλεγχος βοηθάει να εξασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι και οι διαδικασίες 
που ακολουθούνται είναι αποτελεσματικοί, αποδοτικοί και οικονομικοί. 

 

 

 

4.2.3.3 Έλεγχος Στους Πληρωτέους Λογαριασμούς 

 

Ο έλεγχος στους πληρωτέους λογαριασμούς είναι απαραίτητος όπως και στους 
εισπρακτέους. Με τον έλεγχο εξακριβώνεται αν οι διαδικασίες και οι πολιτικές της 
εταιρείας σχετικά με την επεξεργασία και συντήρηση των πληρωτέων λογαριασμών 
διενεργούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις. Επίσης με τον έλεγχο 
προσδιορίζεται αν τα τιμολόγια των προμηθευτών και τα μικροέξοδα για 
αποζημιώσεις έχουν έγκαιρα εγκριθεί και προωθηθεί για πληρωμή.  

 

4.2.3.4 Έλεγχος Στη Μισθοδοσία 

 

Ο στόχος του ελέγχου στη μισθοδοσία είναι 1) για να διαπιστωθεί ότι οι εσωτερικοί 
έλεγχοι γύρω από την επεξεργασία και την συντήρηση των αρχείων μισθοδοσίας 
είναι επαρκής για να παρέχουν εύλογη βεβαιότητα κατά της διάπραξης και 
συγκάλυψης παρατυπιών καθώς επίσης για ενίσχυση της αξιοπιστίας των 
οικονομικών καταστάσεων, 2) για να καθορίσει αν οι διαδικασίες και οι πολιτικές της 
εταιρείας σχετικά με την επεξεργασία και συντήρηση των αρχείων μισθοδοσίας 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις, και 3) να διασφαλίσει ότι 
οι έλεγχοι και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται είναι αποτελεσματικοί, 
αποδοτικοί και οικονομικοί. 

 

 

4.3 Έλεγχος Υλικών 
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Στην περίπτωση που διακινείται υλικό είτε είναι αναλώσιμο είτε όχι, πρέπει να 
γίνεται αντιπαραβολή των πραγματικών ποσοτήτων με τα στοιχεία που αναγράφονται 
στις καρτέλες και τα βιβλία της αποθήκης. Ο σκοπός του ελέγχου είναι να 
διαπιστωθεί τυχόν ανωμαλία, απομείωση αξίας, κλοπή κλπ. Κάθε μετακίνηση αγαθού 
μέσα στο ξενοδοχείο πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά αριθμημένα και ότι 
έχει σχέση με καταμέτρηση, ζύγιση και αποτίμηση είδους να καλύπτεται με ειδικές 
οδηγίες ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταγραφής. Ο ελεγκτής που κάνει 
τις καταμετρήσεις παρίσταται και στην απογραφή τέλους χρήσης.  

 

 

4.3.1 Έλεγχος Στο Τμήμα Αναλώσιμων Τροφών Και Ποτών 

 

Ο έλεγχος αναλώσιμων επεκτείνεται στους τομείς των α) αγορών τροφίμων και 
ποτών, β) στη διακίνηση τους μέσα στο ξενοδοχείο και γ) στη διάθεση και ανάλωση 
τους. Στον τομέα της αγοράς πρέπει να ελέγχονται η ποιότητα, η ποσότητα και η τιμή. 
Ελέγχεται αν οι ποσότητες που αγοράστηκαν είναι εκείνες που παραγγέλθηκαν αν 
είναι η καλύτερη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή. Επίσης πρέπει να δίνετε 
προσοχή να μην είναι οι ποσότητες δυσανάλογες από τις ανάγκες και δημιουργούνται 
έτσι νεκρά αποθέματα. Στον τομές της διακίνησης ελέγχονται τα αποθέματα στους 
αποθηκευτικούς χώρους και η μεταφορά τους στα τμήματα όπου διαθέτονται για 
ανάλωση. Ο έλεγχος των αποθεμάτων αποσκοπεί αρχικά στην ασφαλή τοποθέτηση 
και αποθήκευση τους σε κατάλληλους χώρους από πλευράς συνθηκών. Η διαπίστωση 
απομειώσεων είναι έργο του ελεγκτή ο οποίος πρέπει να παρακολουθεί και το χρόνο 
που παραμένουν τα αποθέματα αποθηκευμένα ιδίως τα νωπά έτσι ώστε να 
αποφεύγονται οι αλλοιώσεις.  

          Κατά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνεται απογραφή των αποθεμάτων 
και αντιπαραβολή των δεδομένων με τα στοιχεία που τηρούνται στα τμήματα 
αποθηκών τροφίμων και ποτών καθώς και στο λογιστήριο. Επίσης πρέπει να γίνεται 
έλεγχος της προώθησης των αναλώσιμων από τις αποθήκες στα τμήματα που 
καταναλώνονται με ειδικά δελτία εξαγωγής, και κατά τη παρασκευή πρέπει να 
ελέγχονται τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε ποσότητα και ποιότητα και επίσης 
ελέγχονται και οι μερίδες που παρασκευάζονται. Κατά τη μεταφορά στο εστιατόριο 
για διάθεση των αγαθών ο έλεγχος είναι πολλαπλός. Ελέγχονται τόσο οι παραγγελίες 
όσο και οι λογαριασμοί.. Όταν προωθούνται φαγητά σε άλλα τμήματα εκτός 
εστιατορίου εκδίδονται δελτία με τα οποία χρεώνονται τα τμήματα αυτά. Στην 
περίπτωση των ποτών τα πράγματα είναι πιο απλά ειδικά όταν διατίθενται σε φιάλες 
όπου απλά καταχωρούνται σε δελτία εξαγωγής και λογαριασμούς.  
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4.3.2 Έλεγχος Στο Τμήμα Μη Αναλώσιμων Υλικών 

 

Ο έλεγχος στα μη αναλώσιμα υλικά όπως είναι έπιπλα, σκεύη, πιάτα κλπ βασίζεται 
στα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής και στα βοηθητικά καθολικά που τηρούνται στο 
κάθε τμήμα που τα χρησιμοποιεί καθώς και στις απογραφές που γίνονται συχνά. Ο 
έλεγχος αυτός είναι εύκολος και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.  

 

 

 

 

4.4 Έλεγχος Εσόδων Κατά Τμήμα Εκμετάλλευσης 

 

Ο31 έλεγχος εσόδων και εξόδων κατά τμήμα εκμετάλλευσης αποσκοπεί στα εξής: 

 Αποφυγή λογιστικών 
σφαλμάτων 

 Αποφυγή παραλείψεων 
 Αποφυγή καταχρήσεων 
 Αποφυγή αθροιστικών 

σφαλμάτων 
 Αποφυγή αναριθμητισμών 
 Αποφυγή λανθασμένων 

υπολογισμών 
 Αποφυγή λανθασμένων 

χρεοπιστώσεων 
 Αποφυγή έκδοσης επιταγών 

για πληρωμές μη πραγματοποιήσιμων προμηθειών 
 Αποφυγή εικονικών αγορών 
 Αποφυγή διπλών πληρωμών 

τιμολογίων, αποδείξεων κλπ 

          Ο έλεγχος των εσόδων διακρίνεται ανάλογα τον κλάδο εκμετάλλευσης που 
έχουμε, έτσι έχουμε έλεγχο εσόδων υπνοδωματίων, εστιατορίου, κυλικείου, μπαρ και 
λοιπών κλάδων εκμετάλλευσης.  

4.4.1 Έλεγχος Εσόδων Υπνοδωματίων 

                                                
31 Ρούπας Β., Λαλούμης Δ. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αθήνα 1998, σελ. 414 
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Στο τμήμα των υπνοδωματίων γίνεται έλεγχος καθημερινά στον αριθμό δωματίων 
που ενοικιάστηκαν, στον αριθμό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν και 
στο ύψος της τιμής παραμονής των πελατών. Για να επιτευχθεί αυτό ελέγχονται τα 
δελτία αφίξεως και αναχωρήσεως, η αλλαγή δωματίου και γενικά όλες οι 
χρεοπιστώσεις των πελατών. Θα πρέπει να εξακριβωθεί η ακριβής και πλήρης 
καταχώριση όλων των λογαριασμών όπως και η πλήρης καταχώριση των εισπράξεων 
και η εξόφληση των λογαριασμών των πελατών.  

4.4.2 Έλεγχος εσόδων εστιατορίου 

 

Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των εσόδων του εστιατορίου ο ελεγκτής θα 
βασιστεί κυρίως στις παραγγελίες που φαίνονται στα σχετικά δελτία και στους 
λογαριασμούς εστιατορίου των πελατών. Επίσης γίνεται έλεγχος στις τιμές που 
γράφονται στους καταλόγους φαγητών με αυτές που έγραψαν οι σερβιτόροι στους 
λογαριασμούς των πελατών. Τέλος συσχετίζονται οι λογαριασμού εστιατορίου τοις 
μετρητοίς με το σύνολο των εισπράξεων εστιατορίου που παραδίδονται στο κεντρικό 
ταμείο. 

4.4.3 Έλεγχος Εσόδων Κυλικείου 

 

Στο κυλικείο για κάθε πώληση εκδίδεται και σχετικό δελτίο πώλησης. Οι πωλήσεις 
των προϊόντων γίνονται είτε με μετρητά είτε με πίστωση. Στην περίπτωση των 
μετρητών ελέγχονται οι εισπράξεις και στην περίπτωση της πίστωσης οι 
καταχωρίσεις των χρεωστικών λογαριασμών στις χρεωπιστωτικές μερίδες των 
πελατών. Επίσης ελέγχονται οι τιμές με τις οποίες χρεώνονται οι πελάτες δηλαδή αν 
είναι σύμφωνες με εκείνες που γράφονται στους τιμοκαταλόγους. Για τις πωλήσεις 
του κυλικείου ισχύει ότι και για το εστιατόριο οι πωλήσεις τις μετρητοίς είναι ίσες με 
το σύνολο του ποσού που εισέπραξε ο επόπτης πωλήσεων και παραδίνεται κάθε 
βράδυ στο κεντρικό ταμείο και οι πωλήσεις με πίστωση πρέπει να συμφωνούν με το 
ποσό που έχει καταχωρηθεί στις χρεωπιστωτικές μερίδες των πελατών.  

          Με τον ίδιο τρόπο γίνεται ο έλεγχος και στα υπόλοιπα τμήματα δηλαδή στο 
μπαρ, στα πλυντήρια κλπ. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε τακτά διαστήματα και 
οπωσδήποτε το πρωί της επόμενης μέρας για τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν την 
προηγούμενη.  
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΤΟΥΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

5.1 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι εγκεκριμένες εκθέσεις που δείχνουν πως πρέπει 
να εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων συγκεκριμένοι 
τύποι συναλλαγών και άλλων γεγονότων. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-ΔΛΠ 
(International Accounting Standards-IAS) εκδίδονται από τον οργανισμό Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board-IASB) ο οποίος 
έχει την έδρα του στο Λονδίνο. Οι προτεραιότητες της IASB είναι η δημιουργία 
προϋποθέσεων για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων, μέσω 
της αύξησης της συγκρισιμότητας των καταστάσεων στην ενιαία αγορά, για να 
διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός και η κυκλοφορία κεφαλαίων. Για να εγκριθεί ένα 
Δ.Λ.Π. θα πρέπει να αντικατοπτρίζει μια πιστή και έντιμη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσεως των επιχειρήσεων, 
να είναι σύμφωνο με το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον και να ικανοποιεί την 
απαιτούμενη ποιότητα της πληροφόρησης.  
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          Τα Δ.Λ.Π εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
από 1.1.2005 και μετά από τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους 
εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά. Επίσης επιχειρήσεις που είναι αλλά και αυτές 
που δεν είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν τις 
οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ όταν οι επιχειρήσεις αυτές 
αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του ενοποιημένου 
κύκλου εργασιών ή του ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων 
αποτελεσμάτων μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετοχών μειοψηφίας. 
Προαιρετικά μπορούν να εφαρμόζουν ΔΛΠ και οι ανώνυμες εταιρείες και οι ΕΠΕ 
που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εφόσον το εγκρίνει με απόφαση της η 
Γενική συνέλευση των μετόχων ή εταίρων με πλειοψηφία και θα πρέπει η απόφαση 
αυτή να είναι σχετική για τουλάχιστον πέντε χρήσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις 
που συντάσσονται με βάση τα ΔΛΠ στη χώρα μας είναι: α) ο ισολογισμός, β) η 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, γ) κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, δ) 
κατάσταση ταμειακών ροών, ε) προσάρτημα (σημειώσεις πάνω στις οικονομικές 
καταστάσεις), στ) γενική εκμετάλλευση, ζ) πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Κάθε 
επιχείρηση που εφαρμόζει ΔΛΠ οφείλει να επιλέξει πως θα τηρεί τα λογιστικά βιβλία 
της κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δηλαδή αν θα τα τηρεί με βάση τους κανόνες της 
φορολογικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά ή με βάση τους κανόνες των ΔΛΠ.  

          Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι: 

ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

ΔΛΠ2: Αποθέματα 

ΔΛΠ7: Καταστάσεις Ταμιακών Ροών 

ΔΛΠ8: Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη 

ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 

ΔΛΠ11: Συμβάσεις Κατασκευής Έργων 

ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος 

ΔΛΠ 14: Πληροφόρηση κατά τομέα 

ΔΛΠ 16: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

ΔΛΠ17: Μισθώσεις 

ΔΛΠ 18: Έσοδα 

ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζόμενους 

ΔΛΠ 20: Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 
υποστήριξης 
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ΔΛΠ 21: Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος 

ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού 

ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών 

ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε 
θυγατρικές επιχειρήσεις 

ΔΛΠ 28: Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις 

ΔΛΠ 29: Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες 

ΔΛΠ 31: Χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τα δικαιώματα σε κοινοπραξίες 

ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά μέσα- Γνωστοποίηση και Παρουσίαση 

ΔΛΠ 33: Κέρδη κατά μετοχή 

ΔΛΠ 34: Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

ΔΛΠ 36: Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

ΔΛΠ 38: Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά Μέσα- Καταχώριση Αποτίμηση 

ΔΛΠ 40: Επενδυτικά Ακίνητα 

ΔΛΠ 41: Γεωργία 

ΔΠΧΠ 1: Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης 

ΔΠΧΠ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

ΔΠΧΠ 3: Συνενώσεις επιχειρήσεων 

ΔΠΧΠ 4: Ασφαλιστήρια συμβόλαια 

ΔΠΧΠ 5: Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες 

ΔΠΧΠ 6: Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων 

ΔΠΧΠ 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις 
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5.2 Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε Ξενοδοχειακές 
Μονάδες 

 

Τα ΔΛΠ δεν είναι μια νέα λογιστική, η οποία ήρθε για να καταργήσει κάθε εθνικό 
λογιστικό πρότυπο. Τα ΔΛΠ είναι συμπληρώματα ή μικρές τροποποιήσεις στις ήδη 
υπάρχουσες λογιστικές μεθόδους.  

          Επομένως η λογιστική που τηρείται σε ξενοδοχειακές μονάδες δεν θα αλλάξει 
κατά πολύ απλά θα επέλθουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις στις εισηγμένες 
ξενοδοχειακές μονάδες. Τα ΔΛΠ που χρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές μονάδες 
είναι:  

(α) ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων. 

          Το ΔΛΠ 1 αναθεωρήθηκε το 1992, και τέθηκε σε εφαρμογή για τις χρήσεις που 
αρχίζουν την ή μετά την 01/06/1998. Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε κάθε τύπο 
επιχειρήσεων. Βασική αρχή του πρότυπου είναι ότι οι οικονομικές καταστάσεις 
πρέπει να παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση, την οικονομική απόδοση 
και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης. Το πρότυπο αυτό ορίζει ότι μια πλήρη σειρά 
οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση 
Ταμειακών Ροών και τις Λογιστικές μεθόδους και επεξηγηματικές Σημειώσεις. 

(β) ΔΛΠ2: Αποθέματα 

          Το Δ.Λ.Π. 2 αναθεωρήθηκε το 1993 κι άρχισε να ισχύει για τις οικονομικές 
καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/1995. 
Σκοπός του πρότυπου είναι να περιγράψει το λογιστικό χειρισμό των αποθεμάτων 
στα πλαίσια της λογιστικής του ιστορικού κόστους, παρέχοντας οδηγίες για τον 
τρόπο προσδιορισμού του κόστους των αποθεμάτων που καταχωρούνται ως 
περιουσιακά στοιχεία, την τυχόν υποτίμηση τους μέχρι τη ρευστοποιήσιμη αξία τους 
και την καταχώρηση τους ως δαπάνη κατά την πώλησή τους. Επιπλέον το πρότυπο 
ορίζει τις μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης των αποθεμάτων. 

(γ) ΔΛΠ7: Καταστάσεις Ταμιακών Ροών. 

          Το ΔΛΠ 7 εκδόθηκε αρχικά το 1979 με τον τίτλο «Κατάσταση Μεταβολών της 
Χρηματοοικονομικής Θέσεως» αλλά αναθεωρήθηκε το 1992 με τον τίτλο 
«Κατάσταση Ταμειακών Ροών», το οποίο άρχισε να ισχύει για τις οικονομικές 
καταστάσεις που καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/1994. Η 
κατάσταση ταμειακών ροών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών 
καταστάσεων της επιχείρησης. 

(δ) ΔΛΠ8: Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη 
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          Το ΔΛΠ 8 αναθεωρήθηκε το 1993 και τέθηκε σε ισχύ για τις οικονομικές 
καταστάσεις που αφορούν περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/1995. 
Σκοπός του πρότυπου αυτού είναι να προδιαγράψει την κατάταξη, γνωστοποίηση και 
λογιστική αντιμετώπιση ορισμένων στοιχείων της Κατάστασης αποτελεσμάτων έτσι 
ώστε όλες οι επιχειρήσεις να καταρτίζουν και να την παρουσιάζουν με ομοιόμορφο 
τρόπο. Συγκεκριμένα το πρότυπο απαιτεί την κατάταξη και γνωστοποίηση των 
έκτακτων κονδυλίων και ορισμένων στοιχείων κέρδους και ζημίας από συνήθεις 
δραστηριότητες. Επιπλέον, ορίζει το λογιστικό χειρισμό των μεταβολών στις 
λογιστικές εκτιμήσεις, των μεταβολών στις λογιστικές μεθόδους και της διόρθωσης 
βασικών λαθών. Ακόμα, προβλέπει ρυθμίσεις για ορισμένες γνωστοποιήσεις, που 
αφορούν τις διακοπείσες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

           Οι γνωστοποιήσεις που απαιτεί το πρότυπο αυτό γίνονται επιπρόσθετα των 
γνωστοποιήσεων που επιβάλλονται από άλλα ΔΛΠ σχετικά με τα θέματα αυτά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι φορολογικές επιδράσεις των έκτακτων κονδυλιών, των 
βασικών λαθών και των μεταβολών στις λογιστικές μεθόδους, λογιστικοποιούνται και 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 «Λογιστική των Φόρων Εισοδήματος». Το 
πρότυπο καθιερώνει την λογιστική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Επομένως, 
ορίζει ότι «όλα τα κονδύλια των εσόδων και εξόδων που αφορούν μια χρήση πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται στον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή ζημιάς της 
χρήσης, εκτός εάν κάποιο άλλο πρότυπο προβλέπει ή επιτρέπει κάτι διαφορετικό. Με 
βάση την αρχή αυτή στα αποτελέσματα χρήσης πρέπει να περιλαμβάνονται και τα 
έκτακτα κονδύλια, καθώς και τα αποτελέσματα από τις μεταβολές στις λογιστικές 
εκτιμήσεις. Είναι όμως δυνατό να υπάρχουν και περιπτώσεις που ορισμένα κονδύλια 
πρέπει να αποκλειστούν από το καθαρό κέρδος ή τη ζημιά της τρέχουσας χρήσης. Το 
πρότυπο ασχολείται με δύο τέτοιες περιπτώσεις: τη διόρθωση των βασικών λαθών 
και την επίδραση των μεταβολών των λογιστικών μεγεθών. 

(ε) ΔΛΠ 12: Φόρος Εισοδήματος 

          Το ΔΛΠ 12  αναθεωρήθηκε το 1997 και τέθηκε σε εφαρμογή για τις 
οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν την 01/01/1998 ή 
μετά από την ημερομηνία αυτή. Το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει το λογιστικό 
χειρισμό των φόρων που προκύπτουν από τα έσοδα της επιχείρησης καθώς και τον 
απολογισμό των φορολογικών συνεπειών από την εξόφληση στοιχείων ενεργητικού ή 
παθητικού ή από συναλλαγές της τρέχουσας περιόδου που έχουν αναγνωριστεί στα 
λογιστικά βιβλία της εταιρίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με το πρότυπο η κάθε επιχείρηση θα 
πρέπει να χειρίζεται την φορολογική επίδραση των διαφόρων συναλλαγών με τον ίδιο 
τρόπο που χειρίζεται λογιστικά και τις συναλλαγές αυτές. Δηλαδή, ο λογιστικός 
χειρισμός της φορολογικής επίδρασης ορισμένων συναλλαγών, δεν θα πρέπει να 
συμβαδίζει με τις φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, αλλά με την 
ακολουθούμενη λογιστική αρχή που εφαρμόζεται στο χειρισμό των συναλλαγών 
αυτών. Το σκεπτικό αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν 
αποτελούν απεικόνιση της φορολογικής συμμόρφωσης της επιχείρησης, αλλά της 
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οικονομικής της θέσης κατά συγκεκριμένη ημερομηνία και των αποτελεσμάτων της 
χρήσεως που έληξε κατά την ίδια ημερομηνία.  

          Το πρότυπο δεν αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των κρατικών χορηγήσεων 
ή επιδοτήσεων ή των φορολογικών ελαφρύνσεων από επενδύσεις, αλλά στην 
επίδραση που αυτές θα είχαν επί των φορολογικών υποχρεώσεων, εάν ο φορολογικός 
τους χειρισμός συμβάδιζε με τις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές της επιχείρησης 
ως προς την αναγνώριση των ποσών αυτών. Τα «λογιστικά κέρδη» σπάνια θα έχουν 
το ίδιο ύψος με τα «φορολογικά κέρδη». Η διαφορά αυτή οφείλεται  στο γεγονός ότι 
τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με έξοδα, τα οποία δεν εκπίπτουν φορολογικά, 
για παράδειγμα πρόστιμα. Έτσι η φορολογική υποχρέωση που προκύπτει είναι 
μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτή που είχε υπολογιστεί με βάση τα λογιστικά κέρδη. 
Οι διαφορές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες τις μόνιμες και τις προσωρινές. Η 
διάκριση αυτή γίνεται με βάση τη διάρκεια του χρόνου διαγραφής, ενός εξόδου από 
τα «λογιστικά κέρδη» και από τα «φορολογικά κέρδη». Εάν ένα έξοδο με βάση την 
ακολουθούμενη λογιστική αρχή διαγραφεί από τα αποτελέσματα εντός 15 ετών ενώ 
για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος θα διαγραφεί εντός 7 
ετών, αυτό δημιουργεί «διαφορά διαρκείας χρόνου διαγραφής». Επομένως, υπάρχει 
«διαφορά χρόνου». Όλες οι «διαφορές λόγω χρόνου» αποτελούν και «προσωρινές 
διαφορές» χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι «προσωρινές διαφορές» προέρχονται πάντα 
από «διαφορές λόγω χρόνου». 

           Οι «προσωρινές διαφορές» αποτελούν τη διαφορά μεταξύ του λογιστικού 
υπολοίπου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που εμφανίζονται στον 
ισολογισμό μιας επιχείρησης και της «φορολογικής βάσης» του εν λόγω υπολοίπου. 
Ως «φορολογική βάση» ενός στοιχείου του ενεργητικού θεωρείται το ποσό εκείνο το 
οποίο εκπίπτει φορολογικά από τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν μέσα από 
την ανάκτηση, πραγματοποίηση ή ρευστοποίηση της λογιστικής αξίας του στοιχείου 
αυτού. Εάν το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από ανάκτηση, πραγματοποίηση 
ή ρευστοποίηση ενός στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό εμφανίζεται στον 
ισολογισμό της επιχείρησης, είναι εκπεστέο και δεν είναι φορολογήσιμο, τότε η 
«φορολογική βάση» ισούται με το λογιστικό υπόλοιπο του εν λόγω ποσού. Η 
«φορολογική βάση» εισπρακτέων εσόδων τα οποία φορολογούνται κατά την 
είσπραξή τους είναι μηδενική.  

          Επομένως, η «προσωρινή διαφορά» που δημιουργείται, ισούται με το λογιστικό 
υπόλοιπο των εισπρακτέων εσόδων. Στην περίπτωση, που η επιχείρηση έχει ήδη 
φορολογηθεί τότε η «φορολογική βάση» των εισπρακτέων υπολοίπων της, ισούται με 
το λογιστικό τους υπόλοιπο, δεδομένου ότι η είσπραξη της οφειλής τους δεν μπορεί 
να επηρεάσει τις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις της ως προς την συναλλαγή 
που δημιούργησε το εισπρακτέο υπόλοιπο. Έτσι, η «προσωρινή διαφορά» που 
δημιουργείται είναι μηδενική, για το λόγο ότι το λογιστικό τους υπόλοιπο ισούται με 
την φορολογική τους βάση. Ως «φορολογική βάση» ενός στοιχείου του παθητικού 
θεωρείται το λογιστικό υπόλοιπο του στοιχείου αυτού μειωμένο με το ποσό εκείνο το 
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οποίο εκπίπτει φορολογικά από τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν 
μέσα από την αξία του στοιχείου αυτού. 

           Συνεπώς, η «φορολογική βάση» εσόδων που έχουν προεισπραχθεί, ισούται με 
το λογιστικό υπόλοιπο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μειωμένο με 
οποιοδήποτε ποσό θα εκπέσει φορολογικά στο μέλλον. ‘Όσων αφορά τα 
προεισπραχθέντα έσοδα, τα οποία φορολογούνται κατά την είσπραξη τους, είναι 
μηδενική. Επομένως, η «προσωρινή διαφορά» που δημιουργείται, ισούται με το 
λογιστικό υπόλοιπο των εισπρακτέων εσόδων. Η «φορολογική βάση» δανείων προς 
αποπληρωμή ισούται με το λογιστικό υπόλοιπο, για το λόγο ότι η μελλοντική 
εξόφληση τους δεν μπορεί να επηρεάσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της 
επιχείρησης. Τέλος, οι «προσωρινές διαφορές» χωρίζονται σε «φορολογητέες» και σε 
«εκπεστέες», ανάλογα με την επίδραση που μπορεί να έχουν στον προσδιορισμό τον 
μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων. Η φορολογία εισοδήματος καθώς και οι 
φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα από τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, 
αποτελούν έξοδο της επιχείρησης για την απόκτηση των αντίστοιχων εσόδων. Γι’ 
αυτό, το συνολικό ποσό του εξόδου του φόρου αποτελείται από το τρέχον έξοδο του 
φόρου πλέον οποιοδήποτε αναβαλλόμενο έξοδο φόρου, μειωμένο με οποιοδήποτε 
αναβαλλόμενο έσοδο φόρου. 

ΔΛΠ 14: Πληροφόρηση Κατά Τομέα 

          Το αρχικό πρότυπο άρχισε να ισχύει για τις οικονομικές καταστάσεις των 
χρήσεων που άρχιζαν κατά την 01/01/83 ή μετά από αυτήν. Το πρότυπο αυτό 
αναθεωρήθηκε το 1997 και το αναθεωρημένο πλέον πρότυπο εφαρμόζεται στις 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/07/98. Το πρότυπο αναφέρεται 
στον τρόπο καταγραφείς και το περιεχόμενο των πληροφοριών, που θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης, αναφορικά κατά 
επιχειρηματικό κλάδο, με τους διάφορους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών που 
παρέχονται από την επιχείρηση και ανά γεωγραφικό τομέα, με τις διάφορες 
γεωγραφικές περιοχές, μέσω των οποίων διεκπεραιώνει τις λειτουργίες της. 

ΔΛΠ 16: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις.  

         Το ΔΛΠ 16 αναθεωρήθηκε το 1998 και αρχίζει να εφαρμόζεται στις 
οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν χρήσεις που αρχίζουν από την 01/07/99 ή 
μεταγενέστερα. Σκοπός του πρότυπου αυτού είναι ο λογιστικός χειρισμός των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων ή ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Τα βασικότερα 
θέματα στον λογιστικό χειρισμό είναι ο σωστός χρόνος της καταχώρησής τους ως 
περιουσιακά στοιχεία, ο προσδιορισμός της λογιστικής τους αξίας και της δαπάνης 
της απόσβεσής τους Το πρότυπο εφαρμόζεται για την λογιστική αντιμετώπιση των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων, όπως είναι τα ακίνητα, τα μηχανήματα, οι 
εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείται για τους 
παραγωγικούς ή λειτουργικούς σκοπούς της επιχείρησης. Το πρότυπο δεν 
εφαρμόζεται εάν κάποιο άλλο ΔΛΠ απαιτεί ή επιτρέπει διαφορετική αντιμετώπιση. 
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Σε καμία όμως περίπτωση το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται για τα δάση και 
παρόμοιους χώρους, που μπορούν να αναγεννιούνται και για τα δικαιώματα των 
ορυχείων –μεταλλείων, την αναζήτηση ορυκτών και όμοιων πόρων που δεν 
αναγεννιούνται. 

ΔΛΠ 17: Μισθώσεις 

          Το ΔΛΠ 17 εφαρμόζεται για τις οικονομικές καταστάσεις που αρχίζουν από 
την 01/01/99 ή μετά από αυτήν. Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για τις 
μακροπρόθεσμες μισθώσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων και ασχολείται με το 
λογιστικό χειρισμό και τις λογιστικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθήσει τόσο ο 
εκμισθωτής όσο και ο μισθωτής, ως προς την αναγνώριση συναλλαγών αυτής της 
μορφής στα βιβλία τους, καθώς και το περιεχόμενο των πληροφοριών που θα πρέπει 
να υπάρχουν στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 

           Το πρότυπο αναφέρεται ειδικότερα στη μεταφορά του δικαιώματος χρήσης 
περιουσιακού στοιχείου από τον εκμισθωτή στον μισθωτό, ανεξάρτητα από το εάν ο 
εκμισθωτής είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου ή όχι. Το 
πρότυπο 17 χρησιμοποιείται για την λογιστική παρακολούθηση όλων των μισθώσεων 
με εξαίρεση τις παρακάτω: 

1. Μισθωτικές συμφωνίες για 
εξερεύνηση ή χρήση μεταλλευμάτων, πετρελαίων, φυσικού αερίου και άλλων 
μη αναγεννώμενων πόρων. 

2. Συμφωνίες για άδειες 
παραχώρησης στοιχείων όπως κινηματογραφικών ταινιών, 
μαγνητοσκοπήσεων, θεατρικών έργων, χειρογράφων, ευρεσιτεχνίας και 
εκδοτικών δικαιωμάτων. 

3. Σε περιπτώσεις αποτίμησης 
από: 

 Μισθωτές περιουσιακών 
στοιχείων που έχουν αποκτηθεί με βάση χρηματοδοτική μίσθωση (υπάγονται 
στο ΔΛΠ 40) 

 Εκμισθωτές περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία παρεδόθησαν βάσει λειτουργικής μίσθωσης (υπάγονται 
στο ΔΛΠ 40).  

 Μισθωτές βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται με χρηματοδοτική μίσθωση 
(υπάγονται στο ΔΛΠ 41). 

 Εκμισθωτές βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία παρέχονται βάσει λειτουργικής μίσθωσης 
(υπάγονται στο ΔΛΠ 41). 

          Σε καμία όμως περίπτωση το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες που 
αφορούν συμβάσεις για υπηρεσίες στις οποίες δεν μεταβιβάζεται το δικαίωμα χρήσης 
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περιουσιακών στοιχείων από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο. Με τον όρο 
μίσθωση το πρότυπο αναφέρεται στη συμφωνία με την οποία ο εκμισθωτής 
μεταβιβάζει στο μισθωτό, με αντάλλαγμα μια πληρωμή, το δικαίωμα χρήσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο. Ακόμα οι μισθωτικές 
καταστάσεις με τις οποίες προβλέπεται το δικαίωμα του μισθωτή να αποκτήσει την 
κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου, με την εκπλήρωση 
συμφωνημένων όρων. Σε ορισμένες χώρες οι συμβάσεις αυτές είναι γνωστές ως 
συμβάσεις αγορών επί πιστώσει. Οι μισθώσεις χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες 
τις «χρηματοδοτικές μισθώσεις» και τις «λειτουργικές μισθώσεις». 

           Σε μια χρηματοδοτική μίσθωση μεταβιβάζονται όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη 
που ακολουθούν την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από την 
τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας. Ο μισθωτός μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το δικαίωμα αγοράς μετά την πλήρη εξόφληση και τη λήξη της 
μίσθωσης. Επιπλέον, η παρούσα αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη ή 
ίση της τιμής πώλησης. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι σχεδόν ταυτόσημη με 
την αντίστοιχη περίοδο της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του πάγιου 
περιουσιακού στοιχείου. Τα κατεχόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι έτοιμα προς 
χρήση χωρίς σημαντικές αλλαγές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο μισθωτής έχει 
το δικαίωμα ακύρωσης της μίσθωσης, οποιεσδήποτε ζημιές του εκμισθωτή 
επιβαρύνουν τον μισθωτή. Υπάρχουν και μη ακυρωτέες μισθώσεις, οι οποίες λύονται 
μόνο με την επέλευση κάποιου απρόσμενου γεγονότος, με την έγκριση του 
εκμισθωτή, εφόσον ο μισθωτής συνάψει μια νέα μίσθωση για το ίδιο ή ισοδύναμο 
περιουσιακό στοιχείο με τον ίδιο εκμισθωτή ή με την πληρωμή από τον μισθωτή ενός 
πρόσθετου ποσού, το ύψος του οποίου, κατά την έναρξη της μισθωτικής σχέσης, 
εξασφαλίζει σε ένα βαθμό τη μη διακοπή της μίσθωσης. 

           Οι λειτουργικές μισθώσεις αποτελούν μισθώσεις οι οποίες δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως χρηματοδοτικές διότι διαφέρουν με αυτές στα εξής σημεία: η 
διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι συνήθως κατά πολύ μεγαλύτερη από 
αυτή της λειτουργικής μίσθωσης. Στις λειτουργικές μισθώσεις ο μισθωτής δεν 
αναλαμβάνει και τους κινδύνους που μπορεί να συνδέονται με το συγκεκριμένο πάγιο 
περιουσιακό στοιχείο. Το τίμημα που καλείται να καταβάλει ο μισθωτής σε 
περίπτωση που θέλει να του μεταβιβασθεί η κυριότητα του μισθωμένου πάγιου μετά 
την λήξη της σύμβασης, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το ποσό που καταβάλλεται 
σε μια χρηματοδοτική μίσθωση. 

ΔΛΠ 18: Έσοδα 

          Το ΔΛΠ 18 εκδόθηκε αρχικά με τον τίτλο «Καταχώρηση των Εσόδων στα 
Αποτελέσματα» και αναθεωρήθηκε το 1993. Το αναθεωρημένο πρότυπο εφαρμόζεται 
για τις οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν από την 
01/01/1995 ή μεταγενέστερα. Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στον λογιστικό χειρισμό 
των διάφορων μορφών εσόδων, τα οποία μπορεί να προκύψουν σε μια επιχείρηση 
μέσα από τις συνήθεις δραστηριότητές της και στον προσδιορισμό του χρόνου 
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αναγνώρισής τους. Σκοπός του πρότυπου είναι να περιγράψει τον χειρισμό των 
εσόδων που προκύπτουν από πώληση εμπορευμάτων ή προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών και των εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων 
της επιχείρησης από τρίτους. Είναι λάθος στο πρότυπο αυτό να περιλαμβάνονται 
έσοδα προερχόμενα από μισθώσεις (ΔΛΠ 17), μερίσματα που προέρχονται από 
επενδύσεις, οι οποίες έχουν υπολογιστεί με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ΔΛΠ 
28), ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κέρδη ή ζημιές που 
προκύπτουν μέσα από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού ή παθητικού (ΔΛΠ 39), την μεταβολή της αξίας άλλων στοιχείων 
κυκλοφορούντος ενεργητικού, τα κέρδη ή τις ζημιές που προκύπτουν από αλλαγές 
στη δίκαιη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με γεωργικές 
δραστηριότητες (ΔΛΠ 41) και τα έσοδα από εξόρυξη μεταλλευμάτων, διότι όλα τα 
προαναφερθέντα ρυθμίζονται από άλλα πρότυπα. 

ΔΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζόμενους 

          Το ΔΛΠ 19 εκδόθηκε το 1993 με τον τίτλο «Δαπάνες Παροχών Αποχώρησης» 
και αναθεωρήθηκε το 1998 με τον τίτλο «Παροχές σε εργαζόμενους». Το 
αναθεωρημένο πρότυπο αρχίζει να εφαρμόζεται για τις οικονομικές καταστάσεις που 
καλύπτουν τις χρήσεις που αρχίζουν την 01/01/1999 ή μετά από αυτήν. Το πρότυπο 
πρέπει να εφαρμόζεται από κάθε εργοδότη για την αναγνώριση των παροχών και 
ωφελημάτων που καταβάλλονται ή που οφείλονται προς τους εργαζομένους. Οι 
υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από αυτούς θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται άμεσα, ανεξάρτητα από το εάν έχουν καταβληθεί ή όχι. Η 
αναγνώριση αυτή παρουσιάζεται ως έξοδο της επιχείρησης που οφείλεται για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες από τους εργαζόμενους.  

          Σύμφωνα με το πρότυπο οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων δεν 
χρειάζεται να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με τα προγράμματα 
παροχής ωφελημάτων προς τους εργαζόμενους. Το πρότυπο ωστόσο περιγράφει τους 
λογιστικούς χειρισμούς και τις πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
αναφορικά με τις παρεχόμενες και τα ωφελήματα των εργαζομένων και εφαρμόζεται 
για τις περιπτώσεις: 

 • Παροχές ή ωφελήματα που πηγάζουν από ατομικές ή κλαδικές συμβάσεις των 

εργαζομένων με την επιχείρηση. 

• Παροχές ή ωφελήματα που προέρχονται από νομοθετικές ρυθμίσεις του κράτους 

ή του κλάδου και οι οποίες πιθανόν να επηρεάζουν το σύνολο των εργαζομένων 

της χώρας. 

• Παροχές ή ωφελήματα που πηγάζουν από ανεπίσημη πρακτική και αποτελούν 

υποχρέωση της επιχείρησης να τα εφαρμόσει. 
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          Το πρότυπο χωρίζει τις παροχές και τα ωφελήματα προς τους εργαζομένους σε 
πέντε κατηγορίες ανάλογα με τη διάρκεια και το χρόνο χορήγησής τους. Οι 
κατηγορίες είναι οι εξής: 

 Βραχυπρόθεσμες παροχές 
και ωφελήματα εργαζομένων, όπως είναι οι μισθοί και τα ημερομίσθια τα 
επιδόματα αδείας και οι εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. 

  Μακροπρόθεσμες παροχές 
και ωφελήματα εργαζομένων, όπως παροχές σε μακροχρόνια υπηρεσία και 
διάφορα επιδόματα τα οποία σχετίζονται με την πολυετή απασχόληση των 
εργαζομένων. 

  Παροχές και ωφελήματα 
μετά την λήξη της εργασίας, για παράδειγμα τα συνταξιοδοτικά προγράμματα.  

 Ωφελήματα αποχώρησης 
 Αποζημίωση μέσα από τα 

κέρδη της επιχείρησης. 

ΔΛΠ 21: Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος 

          Το ΔΛΠ 21 αρχικά ίσχυε για τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες κάλυπταν 
τις χρήσεις από 01/01/1985 και μετέπειτα. Το πρότυπο αναθεωρήθηκε το 1993 και με 
την αναθεωρημένη μορφή του ισχύει για τις οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν 
τις περιόδους που αρχίζουν από 01/01/1995 και έπειτα. Οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες μιας εγχώριας επιχείρησης με το εξωτερικό διεξάγονται είτε με 
απευθείας συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού που γίνονται σε ξένο νόμισμα 
και λογιστικοποιούνται στο εγχώριο νόμισμα με βάση την ισοτιμία της ημέρας της 
συναλλαγής. Είτε με την εγκατάστασή στο εξωτερικό δικών της εκμεταλλεύσεων, οι 
οποίες τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία στο νόμισμα της χώρας εγκατάστασής τους 
και αποστέλλουν οικονομικές καταστάσεις εκφρασμένες στο νόμισμα αυτό, οι 
καταστάσεις αυτές ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της έδρας, αφού 
το ξένο νόμισμα μετατραπεί σε εγχώριο, δηλ. σε ευρώ. 

ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε 
θυγατρικές επιχειρήσεις 

          Το ΔΛΠ 27 εκδόθηκε το 1988 και αναθεωρήθηκε το 1991. Με την 
αναθεωρημένη του μορφή εφαρμόζεται για οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν 
τις περιόδους που αρχίζουν την 01/01/1990 και έπειτα από αυτές. Το πρότυπο 
εφαρμόζεται για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων ενός ομίλου 
επιχειρήσεων οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο μιας επιχείρησης και για τον χειρισμό 
και την παρουσία των επενδύσεων της μητρική εταιρίας στις θυγατρικές της, μέσα 
στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής. Οι οδηγίες που παρέχει το πρότυπο είναι 
πρόσθετες με αυτές που περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 1 «Οικονομικές Καταστάσεις». 
Το πρότυπο 27 δεν πρέπει να εφαρμόζεται στους λογιστικούς χειρισμούς ενοποίησης, 
στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το πρότυπο 22 «Ενοποιημένες επιχειρήσεις», 
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στους λογιστικούς χειρισμούς επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και σε 
κοινοπραξίες, όπου εφαρμόζονται τα πρότυπα 28 «Λογιστική επενδύσεων σε 
συγγενείς επιχειρήσεις» και 31 «Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων 
σε κοινοπραξίες» αντίστοιχα. 

 

ΔΛΠ 40: Επενδυτικά Ακίνητα 

          Το ΔΛΠ  40 αναθεωρήθηκε το 2000 και εφαρμόζεται για τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν τις χρήσεις από την 01/01/2001 ή μετά από 
αυτήν. Σκοπός του πρότυπου αυτού είναι να καθορίσει τη λογιστική αντιμετώπιση 
των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές υποχρεώσεις για γνωστοποίηση. Η 
λογιστική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την καταχώρηση και αποτίμηση των 
επενδύσεων σε ακίνητα που κατέχονται από μισθωτή βάσει χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, καθώς και των επενδύσεων σε ακίνητα που έχουν εκτιμηθεί βάσει 
λειτουργικής μίσθωσης και των επενδύσεων σε ακίνητα που έχουν εκμισθωθεί βάσει 
λειτουργικής μίσθωσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για αποκόμιση 
ενοικίων, για κεφαλαιακή ενίσχυση ή και για τα δύο.  

          Παραδείγματα επενδύσεων σε ακίνητα είναι το κατεχόμενο έδαφος για 
μακρόχρονη κεφαλαιακή ενίσχυση και όχι για πώληση κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών της επιχείρησης. Ακόμα, το έδαφος που αποκτάται χωρίς συγκεκριμένο 
προσδιορισμό χρήσης στο άμεσο μέλλον, θεωρείται ότι κατέχεται για κεφαλαιακή 
ενίσχυση. Το ιδιόκτητο κτίριο, ή κατεχόμενο βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης ή 
μισθωμένο με βάση λειτουργική μίσθωση αποτελεί κι αυτό επένδυση ακινήτου. 
Ακόμα, και το κενό κτίριο το οποίο κατέχεται για να μισθωθεί με βάσει λειτουργική 
μίσθωση. Όπως γίνεται κατανοητό τα ακίνητα που κατέχονται για πώληση ή είναι 
υπό κατασκευή για λογαριασμό τρίτων, ή χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη και το 
προσωπικό δεν αποτελούν επένδυση σε ακίνητα. 

 

 

 

 

                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

          ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

6.1 Ξενοδοχεία Πολυτελείας 
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Ο τουρισμός πολυτελείας αποτελεί τον πλέον αναπτυσσόμενο τοµέα της παγκόσμιας 
τουριστικής βιομηχανίας, έχοντας το πλεονέκτημα να επηρεάζεται ελάχιστα από τις 
αρνητικές συγκυρίες στην οικονοµία. Απόδειξη της ευημερούσας αγοράς των 
ταξιδιών πολυτελείας είναι και η αύξηση των προϊόντων που προσφέρονται στους 
τουρίστες υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης: η αυξημένη πληρότητα στα πολυτελή 
ξενοδοχεία, στα θέρετρα και στα κρουαζιερόπλοια και η αύξηση στις πωλήσεις 
εισιτηρίων θέσης Business στα αεροπλάνα και Α΄ θέσης στα τρένα. Οι ΗΠΑ και  η 
Βρετανία αποτελούν τις πιο σηµαντικές αγορές για τον τουρισµό πολυτελείας 
διεθνώς, ενώ αναδύονται και νέες αγορές µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως η Ρωσία. 
Κορυφαίοι προορισμοί πολυτελείας στην Ευρώπη είναι η Γαλλία, η Ιταλία και η 
Ισπανία -χώρες οι οποίες συγκεντρώνουν το 36% του µμεριδίου της ευρωπαϊκής 
αγοράς- ενώ προορισμοί, όπως η Μαγιόρκα και η Κροατία µμπαίνουν δυναµικά για 
να διεκδικήσουν κοµµάτι αυτής της αγοράς. Οι τουρίστες πολυτελείας επιλέγουν όλο 
και περισσότερο, πιο εξειδικευμένα, συχνά µμικρότερης διάρκειας, ταξίδια. 

            Οι τουρίστες πολυτελείας ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς και της µόδας 
και αναζητούν τον επόµενο προορισµό χρησιμοποιώντας πολύ το διαδίκτυο. Η 
πλειονότητα των πολυτελών ξενοδοχείων και θέρετρων βρίσκεται στις ΗΠΑ, την 
Καραϊβική, την Ευρώπη, την Ασία και τον Ειρηνικό. Κάποια πολυτελή ξενοδοχεία 
και θέρετρα είναι τόσο μοναδικά και προσφέρουν τόσο ξεχωριστές εμπειρίες που 
µμετατράπηκαν σε προορισμούς από µόνα τους. Το «ευ ζην» κερδίζει ολοένα και 
περισσότερο έδαφος, καθιστώντας απαραίτητο τον συνδυασµό της πολυτελούς 
διαµονής µε υπηρεσίες Spa, αθλητικών εγκαταστάσεων (πισίνα, γυμναστήριο, γήπεδο 
γκολφ) και εξεζητημένων εστιατορίων.  

         Τα ξενοδοχεία πολυτελείας είναι ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του ελληνικού 
τουρισμού και θεωρείται ότι συμβάλλουν αποφασιστικά στα έσοδα της χώρας μια και 
το έσοδο ανά τουρίστα είναι μεγαλύτερο από τις άλλες κατηγορίες ξενοδοχείων. 
Επίσης θεωρείται ότι τα ξενοδοχεία πολυτελείας συμμετέχουν στη διεθνή προβολή 
της χώρας μας, δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις αλλά και η ποιότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών είναι οι ανώτερες και συντελούν στη διαφήμιση της 
χώρας. Τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά σε διεθνές 
επίπεδο, είναι επιχειρήσεις υψηλού κύρους και απασχολούν ένα μεγάλο αριθμό 
προσωπικού. Τα ξενοδοχεία αυτά μπορούν να διακριθούν σε ορισμένους τύπους όσο 
αφορά τις τουριστικές διευκολύνσεις και υποδομές που διαθέτουν, αλλά και κάποια 
άλλα ειδικά χαρακτηριστικά.  

          Οι τουριστικές διευκολύνσεις και υποδομές είναι ειδικές υπηρεσίες που 
παρέχονται από ένα ξενοδοχείο πολυτελείας και σε πολύ μεγάλο βαθμό το 
χαρακτηρίζουν στην ευρύτερη τουριστική αγορά αλλά και στον κοινωνικό περίγυρο 
της περιοχής. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται είτε από το ξενοδοχείο ή από κάποια 
άλλη επιχείρηση που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο, συνήθως στεγάζονται μέσα στο 
ξενοδοχείο ή και σε αυτόνομα εξωτερικά κτίρια που ανήκουν στο ξενοδοχείο και 
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παρέχονται κυρίως στους διαμένοντες τουρίστες και χρεώνονται ξεχωριστά. 
           Τέτοιες κατηγορίες ειδικών υπηρεσιών είναι:  

     1) Ξενοδοχεία με υποδομή συνεδριακού κέντρου. Το ειδικό σήμα λειτουργίας 
συνεδριακού κέντρου χορηγείται από τον ΕΟΤ  και πιστοποιεί μια υποδομή 
κατάλληλη για τη διεξαγωγή συνεδρίων. Επίσης καθορίζει τη δυναμικότητα του 
συνεδριακού κέντρου με βάση τον αριθμό των συνέδρων που μπορεί να εξυπηρετήσει. 
Τα συνεδριακά κέντρα διαφέρουν από τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων οι οποίες 
μπορούν να φιλοξενήσουν μικρότερα συνέδρια. Σήμερα λειτουργούν περίπου 1555 
ξενοδοχεία με τέτοιες εγκαταστάσεις με μεγαλύτερο το Sofitel στην Ιαλυσό της 
Ρόδου που έχει δυναμικότητα 1700 συνέδρων,  

     2) Ξενοδοχεία με ειδική υποδομή καζίνο. 32  Οι ειδικές τουριστικές υποδομές 
καζίνο λειτουργούν με ειδικό καθεστώς λειτουργίας και όλα σχεδόν σε ξενοδοχεία 
πολυτελείας. Ο επιχειρηματικός φορέας είναι ο ίδιος με αυτόν του ξενοδοχείου. Η 
ειδική αυτή υποδομή έχει μόνιμο ελεγκτή του Δημοσίου για την τήρηση των όρων 
της άδειας των παιχνιδιών και του ορίου ηλικίας εισόδου. Η φορολόγηση των καζίνο 
γίνεται με ειδικό τρόπο. Οι άδειες καζίνο που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι δώδεκα. 
Υπάρχουν δύο άδειες για την Αττική, με τη μια μόνο σε λειτουργία αυτή δηλαδή για 
το καζίνο Regency Casino Mont Parnes στην Πάρνηθα, μια για το νομό 
Θεσσαλονίκης με το Hyatt Regency Casino στο ομώνυμο ξενοδοχείο, μια στο 
Λουτράκι, μια στη Ρόδο, μια στην Κέρκυρα, μια στη Χαλκιδική μια στην Ξάνθη, μια 
στην Πάτρα, μια στη Σύρο και άλλες δύο αναξιοποίητες στην Ήπειρο και στη 
Φλώρινα. Όλα τα καζίνο λειτουργούν όλο το χρόνο με όλες τους τις υπηρεσίες, 

          3) Ξενοδοχεία με υποδομή κέντρου θαλασσοθεραπείας. Τα κέντρα 
θαλασσοθεραπείας είναι μια αναγνωρισμένη ειδική τουριστική υποδομή από τον 
ΕΟΤ, και αφορά υπηρεσίες που απαιτούν ροή φρέσκου θαλασσινού νερού στα 
πλαίσια εγκαταστάσεων τουρισμού υγείας. Το ξενοδοχειακό επιμελητήριο 
αναγνωρίζει 827 ξενοδοχεία στην Ελλάδα που προσφέρουν υπηρεσίες spa όμως πολύ 
λίγα διαθέτουν κέντρο θαλασσοθεραπείας. Το πρώτο ξενοδοχείο που απέκτησε τέτοιο 
κέντρο είναι το «Γαλήνη» στα Καμένα Βούρλα δυναμικότητας 100 ατόμων. Το 
μεγαλύτερο κέντρο θαλασσοθεραπείας βρίσκεται στην Κυλλήνη στο θέρετρο 
«Ολύμπια Ριβιέρα» με δυναμικότητα 200 άτομα,  

          4) Ξενοδοχείο με υποδομή αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτές οι εγκαταστάσεις 
μπορεί να είναι κλειστές ή ανοικτές ή ολόκληρα αθλητικά κέντρα και μπορεί να 
αφορούν διάφορα αθλήματα. Στη χώρα μας βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και 
για κάποια αθλήματα οι εγκαταστάσεις απουσιάζουν εντελώς. Μέχρι σήμερα ο ΕΟΤ 
έχει δημιουργήσει πρόγραμμα της υποδομής Γήπεδο Γκολφ και το πρώτο ξενοδοχείο 
με τέτοια υπηρεσία ήταν το «Πόρτο Ελούντα», 

                                                
32 Βαγιονής Ν- Καιμάτη Ε.-Καφούρος Β., Ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ελλάδα: Δυναμική και 
αναπτυξιακές δυνατότητες, Αθήνα 2011, σελ.21 
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           5) Ξενοδοχεία και η υποδομή τουριστικού λιμένος σκαφών αναψυχής. Οι 
μαρίνες είναι μια πολύ σημαντική τουριστική υποδομή για μια χώρα όπως η Ελλάδα 
με τόσα πολλά νησιά και παραλίες. Εκτός από τα λιμάνια και τους διάφορους 
λιμενίσκους, οι τουριστικοί λιμένες απευθύνονται σε τουρίστες και παρέχουν 
ποικιλία εξυπηρετήσεων ειδικά σχεδιασμένες για σκάφη αναψυχής. Για τους λιμένες 
ξενοδοχειακών μονάδων υπάρχει ο περιορισμός ότι πρέπει να έχει το ξενοδοχείο 
δυναμικότητα άνω των 200 κλινών και να μην υπάρχει άλλος λιμένας σκαφών σε 
απόσταση 1 χλμ. Το ξενοδοχείο «Πόρτο Καρράς» στη Χαλκιδική έχει πιστοποιημένη 
ξενοδοχειακή μαρίνα. Επίσης τα ξενοδοχεία πολυτελείας διακρίνονται σε κεντρικά αν 
βρίσκονται σε σημείο της πόλης με αναγνωρησιμότητα και μοναδικότητα, 
προαστιακό αν βρίσκεται σε προάστιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ελκυστικό 
περιβάλλον και απομονωμένο όταν βρίσκεται έξω από τον αστικό και περιαστικό 
ιστό. Επίσης όσο αφορά τον τύπο του κτιρίου αρχιτεκτονικά μπορεί να διακρίνεται σε 
ιστορικό διατηρητέο ή μη και μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Μια ακόμα διάκριση αφορά 
τη διάρκεια λειτουργίας των ξενοδοχείων πολυτελείας και με βάση αυτή διακρίνονται 
σε συνεχούς λειτουργίας και περιοδικής αν λειτουργούν ορισμένους μόνο μήνες.  

 

6.2 Κλάδος Ξενοδοχείων Πολυτελείας Στην Ελλάδα 

 

Ο αριθμός των ξενοδοχείων παγκοσμίως ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια αλλά ο 
αριθμός των εξ αυτών ξενοδοχείων πολυτελείας είναι σημαντικά μικρότερος. Από τα 
ξενοδοχεία αυτά πολλά είναι ομαδοποιημένα σε λίγες εταιρείες-ομίλους που συνήθως 
ελέγχουν πολλά εμπορικά σήματα ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα 20.000 σημαντικά 
ξενοδοχεία ανήκουν στους δέκα μεγαλύτερους ομίλους. Πρώτη στην κορυφή 
παγκοσμίως ανήκει η Intercontinental Hotels Group με 3.450 ξενοδοχεία τα οποία 
βρίσκονται σε 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα από τους 15 μεγαλύτερους 
ελληνικούς ομίλους ελέγχονται 126 ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων ενώ από 
ξένους ομίλους 85 ξενοδοχεία. Σε ότι αφορά ελληνικούς ομίλους ο όμιλος με τις 
περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες είναι ο Grecotel της οικογένειας 
Δασκαλαντωνάκη που ιδρύθηκε το 1981 με τη σύμπραξη του διεθνούς τουριστικού 
οργανισμού Tui Group. Σήμερα κατέχει 31 ξενοδοχεία, 13.700 κλίνες και απασχολεί 
4.500 άτομα και του ανήκουν τόσο ξενοδοχεία πόλεως όσο και παραθεριστικά resort.  

          Άλλοι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι είναι ο όμιλος Μήτση, ο όμιλος Καψή, ο 
όμιλος Χανδρή και ο όμιλος Φωκά. Στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας με το εμπορικό 
σήμα Astir Hotels ανήκουν τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα στη Βουλιαγμένη τα 
οποία είναι εισηγμένα και στο χρηματιστήριο. Επίσης από πλευράς ξένων 
συμφερόντων στον ελλαδικό χώρο λειτουργούν ξενοδοχειακά συγκροτήματα ξένων 
ομίλων, όπως Κυπριακών, ισπανικών, αυστριακών, αλλά και πολλά άλλα όπως της 
Hilton Groups, Accor, Intercontinental. Όπως παρατηρείται η ελληνική ξενοδοχειακή 
αγορά προς το παρόν κυριαρχείται από ελληνικούς ομίλους και λιγότερο από ξένους. 
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Επίσης το κράτος πλέον δεν έχει τόσο ενεργό ρόλο σε σχέση με παλιότερα που 
κατείχε τα συγκροτήματα «Ξενία» τα οποία αποτελούνταν από ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα, μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα και πλαζ και τα οποία πλέον έχουν 
περάσει σε ιδιώτες.  

          Από τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 
παρατηρείται μια συνεχής αύξηση σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων και φυσικά 
στο σύνολο. Ο συνολικός αριθμός των ξενοδοχείων από 6.423 που ήταν το 1990, 
έφτασε τις 8.073 το 2000 και συνέχισε να αυξάνεται ώστε το 2005 έγινε 9.036 για να 
φτάσει το 2011 στις 9.648 ενώ όλες οι επιμέρους κατηγορίες αύξησαν τον αριθμό 
τους. Αν παρατηρήσουμε την κάθε κατηγορία ξεχωριστά θα δούμε ότι τη μεγαλύτερη 
αύξηση την έχουν τα ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων ενώ οι υπόλοιπες 
κατηγορίες εμφανίζουν μικρή αύξηση ενώ μάλιστα τα ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας 
παρουσιάζουν και μια μικρή μείωση γιατί ενώ το 1990 ήταν 1.615, το 2000 1.672 το 
2011 μειώθηκαν στα 1.517. Αντιθέτως τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων το 1990 ήταν 45 
το 2000 ήταν 83 ενώ το 2011 παρουσιάζοντας ραγδαία και τάχιστη εξέλιξη όλα αυτά 
τα χρόνια έφτασαν στα 334. Αυτός ο αριθμός δείχνει και το μέγεθος της ζήτησης για 
ξενοδοχεία πολυτελείας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8 33   Διαχρονική Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων και Κλινών ανά 
κατηγορία 1990-2011 

Κατηγορία   Σύνολο 5***** 4***** 3*** 2** 
 

1* 
  Category 

          
Total 

 

Έτος Μονάδες Κλίνες Μονάδες  Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες  Κλίνες Μονάδες  Κλίνες Μονάδες  Κλίνες 
Year Units Beds Units  Beds Units Beds Units  Beds Units  Beds Units  Beds 

                                                
33 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
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1990 45 20.231 470  94.293 1.571 122.269 2.722  140.662 1.615  46.205 6.423  423.660 

… …  

…   

…  

…   

…   
…   

                 

2000 83 36.117 792  149.782 1.499 145.097 4.027  209.414 1.672  53.580 8.073  593.990 
             

1990-2000 84,44% 178,52% 168,51%  158,85% 95,42% 118,67% 147,94%  148,88% 103,53%  115,96% 125,69%  140,20% 
             

2001 90 37.936 817  155.911 1.542 146.218 4.191  214.870 1.645  53.169 8.285  608.104 
2002 97 39.337 844  161.761 1.583 150.167 4.342  220.976 1.661  54.673 8.527  626.914 
2003 104 41.372 870  167.822 1.613 153.410 4.403  225.104 1.699  57.190 8.689  644.898 
2004 119 44.865 907  172.411 1.648 156.492 4.447  227.960 1.722  59.251 8.843  660.979 
2005 155 56.888 944  173.431 1.712 159.351 4.496  233.315 1.729  59.065 9.036  682.050 
2006 176 64.913 994  176.631 1.804 163.077 4.460  231.333 1.677  57.298 9.111  693.252 
2007 199 70.198 1.048  181.476 1.900 163.729 4.403  228.404 1.657  57.126 9.207  700.933 
2008 230 78.464 1.102  183.900 2.058 169.941 4.387  227.146 1.608  56.406 9.385  715.857 
2009 280 91.770 1.164  187.494 2.179 171.202 4.368  226.707 1.568  55.106 9.559  732.279 
2010 312 102.429 1.234  196.862 2.268 177.923 4.349  230.358 1.569  55.835 9.732  763.407 
2011 334 108.552 1.234  193.381 2.289 180.365 4.274  226.539 1.517  54.831 9.648  763.668 

             

2000-2011 302,41% 200,56% 55,81%  29,11% 52,70% 24,31% 6,13%  8,18% -9,27%  2,33% 19,51%  28,57% 
 

          Το γεωγραφικό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του 
τουριστικού προϊόντος. Στην Ελλάδα η ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής της 
ανάπτυξης των ξενοδοχείων πολυτελείας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τους 
φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που επελέγησαν και αξιοποιήθηκαν τουριστικά.  

          Όπως βλέπουμε από τον παρακάτω πίνακα η Κρήτη συγκεντρώνει τον 
μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχείων πολυτελείας από κάθε άλλο διαμέρισμα καθώς 
διαθέτει 82 μονάδες με 16.439 δωμάτια και 32.905 κλίνες. Η Κρήτη παρουσιάζει ένα 
ανεπτυγμένο τύπο μαζικού τουρισμού πολυτελείας που έρχεται σε αντιδιαστολή με 
τις άλλες περιοχές της χώρας. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 52 μονάδες, 11.798 
δωμάτια και 24.289 κλίνες και τρίτη έρχεται η Μακεδονία με 44 μονάδες 6.611 
δωμάτια και 13.465 κλίνες. Τα λιγότερα ξενοδοχεία πέντε αστέρων βρίσκονται στην 
Ήπειρο που έχει 6 μονάδες, στη Θράκη που έχει 5 μονάδες και στα Νησιά Αιγαίου με 
6 μονάδες. 

 

 

                            Πίνακας 9 34  Ξενοδοχειακό Δυναμικό Χώρας 2011 

        
 

  Γενικό 
 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

 
5***** 4**** 3*** 2** 

 
1* 

 

        
άθροισμα 

 

ΔΩΔEKANHΣA 
Μονάδες 52 167 248 498  76 1.041 

 

                                                
34Πηγή:   Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2011. 
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Δωμάτια 11.798 28.989 13.717 16.500  1.348 72.352 
 

 Κλίνες 24.289 56.257 26.393 30.914  2.603 140.456 
 

Μονάδες 6 58 129 146  32 371 
 

ΗΠΕΙΡΟΣ Δωμάτια 599 1.027 2.478 2.723  535 7.362 
 

 Κλίνες 1.224 2.115 4.898 5.200  1.021 14.458 
 

Μονάδες 25 108 125 239  84 581 
 

ΘEΣΣAΛIA Δωμάτια 1.187 2.691 3.644 5.510  1.531 14.563 
 

 Κλίνες 2.385 5.356 7.083 10.473  3.009 28.306 
 

Μονάδες 5 10 40 38  16 109 
 

ΘPAKH Δωμάτια 500 521 1.363 991  280 3.655 
 

 Κλίνες 1.006 1.063 2.634 1.838  537 7.078 
 

Μονάδες 38 135 287 611  221 1.292 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δωμάτια 6.848 10.661 12.189 16.394  3.853 49.945 
 

 Κλίνες 13.149 20.138 22.713 30.486  7.297 93.783 
 

Μονάδες 82 232 332 674  208 1.528 
 

ΚΡΗΤΗ Δωμάτια 16.439 24.605 15.378 24.028  5.521 85.971 
 

 Κλίνες 32.905 47.523 29.011 43.188  10.135 162.762 
 

Μονάδες 35 174 192 443  167 1.011 
 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ Δωμάτια 1.608 5.623 5.157 9.676  2.434 24.498 
 

 Κλίνες 3.224 10.732 9.954 18.605  4.763 47.278 
 

Μονάδες 44 114 375 573  494 1.600 
 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δωμάτια 6.611 9.645 14.694 14.307  9.746 55.003 
 

 Κλίνες 13.465 18.946 28.925 27.720  18.728 107.784 
 

Μονάδες 6 33 125 183  46 393 
 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Δωμάτια 768 1.621 4.281 4.229  657 11.556 
 

 Κλίνες 1.558 2.969 8.134 7.997  1.260 21.918 
 

Μονάδες 23 96 203 514  78 914 
 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ Δωμάτια 3.681 9.735 13.802 17.483  1.608 46.309 
 

 Κλίνες 7.203 18.492 26.541 33.467  3.090 88.793 
 

Μονάδες 18 107 233 355  95 808 
 

ΠEΛOΠONNHΣOΣ Δωμάτια 3.847 4.958 7.322 8.771  1.210 26.108 
 

 Κλίνες 8.144 9.790 14.079 16.651  2.388 51.052 
 

Μονάδες 334 1.234 2.289 4.274  1.517 9.648 
 

ΣΥΝΟΛΟ       Δωμάτια 53.886 100.076 94.025 120.612  28.723 397.322 
 

 Κλίνες 108.552 193.381 180.365 226.539  54.831 763.668 
 

 

 

 

 

 

 

6.3 Παρουσίαση Ξενοδοχείων 
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Σήμερα στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών είναι μόνο τέσσερις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις εισηγμένες, οι οποίες και τηρούν διεθνή λογιστικά πρότυπα. Αυτές είναι 
το ξενοδοχείο Hilton της εταιρείας «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
η Μεγάλη Βρετανία της εταιρείας «ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ», 
το Αστήρ Παλλάς της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. και 
το ξενοδοχείο President της εταιρείας ΓΕΚΕ Α.Ε. Θα ακολουθήσει παρουσίαση δύο 
εξ αυτών των ξενοδοχείων του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία και του ξενοδοχείου 
Hilton.  

6.3.1 Μεγάλη Βρετανία (Λάμψα Α.Ε.) 

 

Η εταιρεία  ΛΑΜΨΑ Α.Ε. είναι μια δυναμική επιχείρηση με ξεχωριστή ιστορία και 
μεγάλο κύρος,  η παλαιότερη στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
φιλοξενίας και του τουρισμού. Λειτουργώντας  από το 1919, έχει ταυτίσει το όνομά 
της με ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της ελληνικής πρωτεύουσας, το ιστορικό 
ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία", το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία και κύριο πεδίο των 
δραστηριοτήτων της. Μετά την πλήρη ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του, τον 
Μάρτιο του 2003, το ξενοδοχείο αποτελεί επίλεκτο μέλος της αλυσίδας ξενοδοχείων 
Starwood Luxury Collection. Η ΛΑΜΨΑ Α.Ε. πρόσφατα διεύρυνε  τους 
επιχειρηματικούς της ορίζοντες και στο εξωτερικό, με την απόκτηση του 51% των 
μετοχών του πολυτελούς ξενοδοχείου "Hyatt Regency" στο Βελιγράδι. Η ΛΑΜΨΑ 
Α.Ε. είναι μια ιστορική επιχείρηση της οποίας η παρουσία και η δράση είναι 
συνυφασμένες με τη δημιουργία και τη διαχείριση του ξενοδοχείου "Μεγάλη 
Βρετανία", που η αδιάλειπτη λειτουργία του αγγίζει τα 90 χρόνια ζωής. Οι κυριότεροι 
σταθμοί αυτής της μακρόχρονης πορείας είναι οι ακόλουθοι: 

1878: O Σάββας Κέντρος και ο Στάθης Λάμψας δημιουργούν το ξενοδοχείο 
"Μεγάλη Βρετανία", το οποίο στεγάζεται σ’ ένα από τα πιο όμορφα αρχοντικά της 
πόλης των Αθηνών – δημιούργημα του φημισμένου Δανού αρχιτέκτονα Θεόφιλου 
Χάνσεν.  

1888: Mετά το θάνατο του Κέντρου, ο Λάμψας, παλιός σεφ του περίφημου 
Maison Dorée στο Παρίσι, αποκτά την πλήρη κυριότητα του ξενοδοχείου που, με την 
πάροδο του χρόνου, γίνεται γνωστό σ’ όλη την Ελλάδα. 

1896: Το ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία" φιλοξενεί τον βαρόνο Πιερ ντε 
Κουμπερτέν, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς και όλους τους ξένους αθλητές 
που πήραν μέρος στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποκτώντας 
παγκόσμια φήμη. 

1919: H "Μεγάλη Βρετανία" περνά στα χέρια του γαμπρού του Λάμψα, 
Θεόδωρου Πετρακόπουλου, ο οποίος ιδρύει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και προγραμματίζει την πρώτη μεγάλη ανακαίνιση 
και επέκτασή της. 
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1924 – 1930: Με την κατασκευή νέων πτερύγων και με την προσθήκη ενός 
ορόφου στον αρχικό πυρήνα του κτιρίου, η "Μεγάλη Βρετανία" μεταμορφώνεται σ’ 
ένα τετραώροφο επιβλητικό ξενοδοχείο που περιλαμβάνει τη λαμπρή αίθουσα Salle 
des Fêtes – το σημερινό Grand Ballroom –σε σχέδια του Ελβετού αρχιτέκτονα Emil 
Vogt. 

1940 – 1944: Τις παραμονές και κατά τη διάρκεια του Πολέμου και της 
Κατοχής, το ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία" σφραγίζεται ανεξίτηλα από τα ιστορικά 
γεγονότα. Επί Μεταξά, για το φόβο του επερχόμενου πολέμου ετοιμάζεται ένα νέο 
σύγχρονο Στρατηγείο στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο φιλοξενεί το αρχηγείο του 
Ελληνικού Στρατού τις μέρες του Έπους του ’40, καθώς και το Αρχηγείο των Άγγλων 
και Νεοζηλανδών συμμάχων ως την κατάρρευση του μετώπου. Μετά την κατάληψη 
των Αθηνών, η "Μεγάλη Βρετανία" επιτάσσεται από τα γερμανικά στρατεύματα και 
στο κτίριο της εγκαθίσταται το Αρχηγείο του Στρατού Κατοχής.  

1956 – 1963: Το ξενοδοχείο σταδιακά επεκτείνεται και ανακατασκευάζεται. Ο 
αρχικός του πυρήνας κατεδαφίζεται, το κτίριο επισκευάζεται εκ βάθρων, επεκτείνεται 
κατά τέσσερις ορόφους με σχέδια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Βουτσινά και 
ανακαινίζεται ριζικά. 

1991: Οι οικογένειες Πετρακόπουλου και Δοξιάδη - ιδιοκτήτες μέχρι τότε του 
ξενοδοχείου – πωλούν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας Ελληνικών  
Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. στο διεθνή Όμιλο Ξενοδοχείων CIGA. 

1995: Ο Όμιλος Ξενοδοχείων CIGA εξαγοράζεται διεθνώς από την 
αμερικανική πολυεθνική εταιρεία ξενοδοχείων SHERATON. 

1998: Η SHERATON εξαγοράζεται από την πολυεθνική STARWOOD 
HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC, μία από τις κορυφαίες πολυεθνικές 
εταιρείες διαχείρισης και franchise ξενοδοχείων και τουριστικών θέρετρων στον 
κόσμο, η οποία διαχειρίζεται 850 ξενοδοχεία σε 95 χώρες, τα οποία απασχολούν 
145.000 εργαζόμενους. 

1999: Η STARWOOD πωλεί, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το 
πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ 
Α.Ε., διατηρεί όμως τη διοίκηση του ξενοδοχείου. 

2000: Ο Όμιλος REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. αποκτά τον έλεγχο της εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων 
ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και του ιστορικού ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρεταννία". 

2001: Αποφασίζεται η πλήρης ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του 
ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία", το οποίο, με μια επένδυση € 85.000.000, 
προορίζεται να γίνει ένα από τα πολυτελέστερα της Ευρώπης. Το ξενοδοχείο κλείνει 
προσωρινά για να αρχίσουν οι εργασίες. 
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2003: Ριζικά ανανεωμένο, το ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία" ανοίγει και πάλι 
τις πύλες του και αποτελεί πλέον επίλεκτο μέλος της LUXURY COLLECTION των 
ξενοδοχείων STARWOOD. 

2005: H REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. πωλεί, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το 20,1% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας στη VENTURE ABILITY S.A. 

2006: H εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - μέσω της 
θυγατρικής της κυπριακής εταιρείας LUELLA ENTERPRISES COMPANY LTD – 
αποκτά, αντί του ποσού των € 11.080.535,48, το 51% των μετοχών του ξενοδοχείου 
"Hyatt Regency" στο Βελιγράδι, πραγματοποιώντας την πρώτη επένδυση στην 
ιστορία της που δεν σχετίζεται με το ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία". 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό αυτής, 
απαρτίζεται από επτά έως δέκα μέλη, και η θητεία τους είναι τριετής. Η σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  είναι η ακόλουθη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ 

Γεώργιος Γαλανάκις            Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος 

Απόστολος Δοξιάδης            Αντιπρόεδρος-Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Δάνδολος            Δ/νων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 

Χλόη Λασκαρίδη             Εκτελεστικό Μέλος 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος     Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος 

Thomas Miller              Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος 

Μωρίς Μοντιάνο             Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Tihomir Trivunac               Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Φίλιππος Σπυρόπουλος   Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Το ιστορικό ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία", ένα από τα σύμβολα της πόλης 
των Αθηνών, αποτελεί το βασικό απόκτημα της εταιρείας ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και διαθέτει 
262 πολυτελή δωμάτια και 59 σουίτες, εκ των οποίων μία Προεδρική και μία 
Βασιλική. Κατά την πρόσφατη ριζική ανακαίνισή του, τα δωμάτια του ξενοδοχείου 
μειώθηκαν από 365 σε 321, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος ζωτικός 
χώρος για την ποιοτική τους αναβάθμιση. 

Στους χώρους του ξενοδοχείου λειτουργούν: 
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Η brasserie GB Corner, πασίγνωστο στέκι πολιτικών και διανοουμένων. Το 
Αlexander’s Bar και το café-restaurant Winter Garden, που λειτουργούν καθημερινά 
από τις 6 το πρωί έως τις 2 τη νύχτα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, 
μεγάλη ποικιλία ποτών. Το GB Roof Garden Bar-Restaurant με τη μοναδική θέα, που 
λειτουργεί όλο το χρόνο στην κεντρική ταράτσα του κτιρίου, με φόντο την Ακρόπολη, 
τον Εθνικό Κήπο, το Σαρωνικό και τον Υμηττό. Η ιστορική αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων  Grand Ballroom, που διασπάται σε τρεις μικρότερες και προσαρμόζεται 
εύκολα στις απαιτήσεις κάθε εκδήλωσης. Η νέα αίθουσα Golden Room, που έχει 
συνολική επιφάνεια 310 τ.μ. και τη δυνατότητα διαχωρισμού σε τέσσερις μικρότερες 
αίθουσες, καθώς και τρεις ακόμα ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με πλήρη 
τεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλες για κάθε επαγγελματική συνάντηση. Το άνετο 
Royal Room που αποπνέει πολυτέλεια και κομψότητα, αποτελώντας ιδανικό χώρο για 
το ξεκίνημα της μέρα μ’ ένα πλούσιο πρωινό. Ο ειδικός χώρος Cellar, που 
προορίζεται για φύλαξη κρασιών σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και 
υγρασίας και διατίθεται για ξεχωριστά ιδιωτικά γεύματα. Καινοτομία για το 
ξενοδοχείο αποτελεί το Spa που, με την εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, το 
ευρύχωρο υπερσύγχρονο γυμναστήριο και τα έξι ειδικά δωμάτια προσωπικής 
περιποίησης και φροντίδας, προσφέρει μοναδικές στιγμές ευεξίας και χαλάρωσης.  

Το ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία", ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη ανακαίνισή 
του, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας του στην Ευρώπη, 
γεγονός που επιβεβαιώνουν οι διεθνείς διακρίσεις με τις οποίες έχει τιμηθεί.  Οι 
δραστηριότητες της εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 
υποστηρίζονται από επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο είναι σύμφωνο 
με τις πολιτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές υπαγορεύονται από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Ελληνική Νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθύνσεις 
και πρακτικές που καθορίζουν το πλαίσιο εταιρικής συμπεριφοράς εισηγμένων 
εταιρειών στο Χ.Α. Τόσο η Διοίκηση όσο και οι εργαζόμενοι οφείλουν να 
επιβεβαιώνουν συνεχώς ότι όλες οι εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους πραγματοποιούνται με υπευθυνότητα και διαφάνεια, ώστε να 
επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί στόχοι του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

 

 

 

6.3.2 Χίλτον  (ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 
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H εταιρία "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E." ιδρύθηκε το 1957 με 
αρχική ονομασία "Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις ΠΕΖΑ Α.Ε.". Έδρα της Εταιρίας έχει 
ορισθεί ο Δήμος Αθηναίων και  σκοπός της Εταιρίας είναι η ανέγερση  και λειτουργία 
τουριστικών ξενοδοχείων πολυτελείας και κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχειρήσεως, 
είτε από την ίδια, είτε σε συνεργασία με άλλους ξενοδοχειακούς οργανισμούς 
ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. 

Η ιστορική πορεία της εταιρείας χρονολογικά είναι: 

1957:  Σύσταση της Εταιρίας με διάρκεια ζωής 70 έτη και αρχικό κεφάλαιο 
Δολάρια ΗΠΑ 750.000 από τον Όμιλο Αποστόλου Πεζά. Η αρχική επωνυμία της 
Εταιρίας ήταν "Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις ΠΕΖΑ Α.Ε." με σκοπό την ανέγερση και 
λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων υπερπολυτελείας και κάθε άλλης ξενοδοχειακής 
επιχειρήσεως. 

1959:  Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η ανέγερση του σημερινού ξενοδοχείου 
HILTON ΑΘΗΝΩΝ επί οικοπέδου εκτάσεως 17.011,50 τμ. Ένα εγχείρημα 
πρωτόγνωρο σε έκταση και τόλμη για την εποχή του, εισάγοντας παράλληλα στην 
Ελληνική ξενοδοχειακή αγορά μια νέα μορφή συνεργασίας, αυτή του ιδιοκτήτη και 
του διαχειριστή. Κατά την διάρκεια των εργασιών η οικογένεια Πεζά εκδήλωσε 
αδυναμία να συνεχίσει και να αποπερατώσει το έργο. 

1960:  Η κυριότητα των μετοχών της "Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις ΠΕΖΑ 
Α.Ε." περιήλθε στην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία χρηματοδότησε την κατασκευή 
του ξενοδοχείου. Τότε η Εταιρία μετονομάσθηκε σε "Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις η 
ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε.". 

1963:  Ολοκλήρωση ανεγέρσεως του HILTON ΑΘΗΝΩΝ. Τα επίσημα 
εγκαίνια έγιναν στις 20 Απριλίου του ιδίου έτους με τριήμερες εορταστικές 
εκδηλώσεις. Την αρχιτεκτονική ομάδα του έργου αποτελούσαν οι κκ. Π. Βασιλειάδης, 
Ε. Βουρέκας και Στ. Στάικος. Σύμβουλοι αρχιτέκτονες ήταν οι κκ. Warners, Burus, 
Ioan και Lunde από την Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Αρχιτεκτονικό Τμήμα της 
Hilton International. Υπεύθυνος αρχιτέκτων του έργου ήταν ο κ. Α. Γεωργιάδης. Το 
κόστος κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του οικοπέδου (με τα 
οικονομικά δεδομένα της εποχής εκείνης) ανήλθε σε Δολάρια ΗΠΑ 15.000.000. 

1987:  Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο νησί της Ρόδου. Στις 
αρχές του έτους ξεκίνησε η ανέγερση ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου, στην θέση 
Ιξιά του Δήμου Ιαλυσού, επί οικοπέδου 85.000 τμ. Την αρχιτεκτονική ομάδα 
ελλήνων αρχιτεκτόνων συμπλήρωνε το αρχιτεκτονικό τμήμα της Hilton International, 
δεδομένου ότι υπήρχε αρχική συμφωνία με την Hilton για την διαχείριση του 
ξενοδοχείου. 

1988:  Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
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1993:  Ολοκλήρωση των εργασιών του ξενοδοχείου της Ρόδου στις αρχές του 
έτους. Τη διαχείριση του ξενοδοχείου ανέλαβε η Ελληνική Εταιρία GRECOTEL A.E. 
Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν τον Ιούνιο του 1993, η δε πρώτη επωνυμία του ήταν 
"RHODES IMPERIAL GRECOTEL". 

1999:  H κυριότητα των μετοχών της Εταιρίας περιήλθε στην ALPHA BANK, 
μετά την εξαγορά της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 

2000:  Υπογράφηκαν οι νέες συμβάσεις λειτουργίας και διαχειρίσεως για τις 
ιδιόκτητες ξενοδοχειακές μονάδες Αθηνών και Ρόδου μεταξύ της Εταιρίας και της 
Hilton (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., με εγγυητή την Hilton International Co. 

2001:  Τέθηκε σε εφαρμογή η νέα σύμβαση λειτουργίας και διαχειρίσεως για 
το ξενοδοχείο της Ρόδου με τη Hilton (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Η νέα επωνυμία 
του ξενοδοχείου της Ρόδου θα είναι "HILTON RHODES RESORT". 

Υπογράφηκε η σύμβαση μεταβιβάσεως δραστηριοτήτων της Hilton of 
Panama S.A. στα πλαίσια της λύσεως της συμβάσεως εκμισθώσεως και εφαρμογής 
της νέας συμβάσεως λειτουργίας και διαχειρίσεως με την Hilton (Ελλάς) 
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. για το ξενοδοχείο Αθηνών. 

2003:  Μετά την ολοκλήρωση  των εργασιών ανακαινίσεως, άρχισε την 
11/2/2003 η τμηματική επαναλειτουργία του Hilton Αθηνών. 

2004:  Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το ξενοδοχείο Hilton 
Αθηνών λειτούργησε ως το επίσημο ξενοδοχείο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 

2007:  Απόσχιση του τμήματος του ξενοδοχειακού κλάδου της Ρόδου και 
εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική "Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε." 

2008:  Πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής "Τουριστικά Θέρετρα 
Α.Ε.", ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου "Hilton Rhodes Resort", κατά 50% στην 
"Εταιρία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε." και κατά 50% στην "Πλάκα Α.Ε." 

Η ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. διοικείται από 
επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι: 

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ       ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1.  Γιάννης Σ. Κωστόπουλος  Πρόεδρος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος 

2.  Παύλος Γ. Καρακώστας  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος 

3.  Σπύρος Ν. Φιλάρετος    Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 

4.  Θεμιστοκλής Ι. Κορκόντζελος  Εκτελεστικό Μέλος 

5.  Αντώνιος Σ. Λεούσης  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

6.  Γεώργιος Δ. Παμπούκης  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 
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7.  Γεώργιος Π. Αρβανίτης  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Η Εταιρία αντλεί τα έσοδά της από την εκμετάλλευση της ιδιόκτητης 
ξενοδοχειακής της μονάδος στην Αθήνα το ATHENS HILTON το οποίο αποτελεί 
πόλο έλξης πελατείας υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, καθώς επίσης 
επιχειρηματικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων υψηλών 
απαιτήσεων. Είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της ξενοδοχειακής 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, με άριστη εσωτερική οργάνωση και ελκυστικό 
περιβάλλον και καλύπτει όλο το φάσμα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών που απαιτεί 
το σύγχρονο πνεύμα στον τομέα της προσφοράς υπηρεσιών. Το ATHENS HILTON, 
είναι η πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα που λειτούργησε στην Ελλάδα με διεθνή 
πρότυπα.  Υιοθετώντας τη φιλοσοφία της διεθνούς αλυσίδας HILTON συνέβαλε τα 
μέγιστα στην ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού, όχι μόνο στον τομέα των 
υπηρεσιών, αλλά παράλληλα στη δημιουργία αξιόλογων επαγγελματιών, οι οποίοι 
στελέχωσαν τις μετέπειτα ξενοδοχειακές μονάδες.  

Από την 1η Οκτωβρίου 2001 τέθηκε σε εφαρμογή σύμβαση λειτουργίας και 
διαχειρίσεως με την Hilton ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. η οποία είναι ο 
διαχειριστής της εκμεταλλεύσεως και της διευθύνσεως του ξενοδοχείου εξ’ ονόματος 
και για λογαριασμό της «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Από 
τον Νοέμβριο του ιδίου έτους και μέχρι το 2003 διέκοψε τη λειτουργία του λόγω 
ανακαινίσεως και σήμερα λειτουργεί πλήρως ανακαινισμένο και μάλιστα απετέλεσε 
την έδρα της Δ.Ο.Ε. την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Η πλήρης 
ανακαίνιση του Hilton Athens ολοκληρώθηκε το Α΄ τρίμηνο του 2004. Το 
κτηριολογικό πρόγραμμα πλήρους ανακαινίσεως του ξενοδοχείου μεταξύ άλλων 
περιέλαβε: Τα δωμάτια και τις σουίτες του υφιστάμενου κτιρίου καθώς επίσης την 
προσθήκη νέας πτέρυγας 84 δωματίων. Η συνολική δυναμικότητα του ανέρχεται σε 
5060πολυτελή δωμάτια και σουίτες (έναντι 453 δωματίων κατά το παρελθόν) και τα 
οποία διαχωρίζονται σε executive, business και τυπικά, τον 13ο όροφο, όπου 
διαμορφώθηκε το GALAXY BAR, η αίθουσα πολλαπλής χρήσεως και το GALAXY 
BBQ με πανοραμική θέα της Αθήνας, το Executive Lounge στον 11ο όροφο με 
θαυμάσια θέα προς την Ακρόπολη, την αύξηση δυναμικότητας των αιθουσών 
συνεδριάσεων και πολλαπλής χρήσεως με τη διαμόρφωση νέων αιθουσών στα 
πρότυπα των Hilton Meetings, Business Center και νέων συνεδριακών χώρων, στα 
επίπεδα -1 και +1, την επέκταση και αύξηση της δυναμικότητας του εστιατορίου 
«ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» ως επίσης τη δημιουργία νέου επισιτιστικού τμήματος, το 
AETHRION café and lounge στο επίπεδο +1 του ξενοδοχείου, τη δημιουργία νέου 
ειδικού εστιατορίου, Εστιατόριο Milos το οποίο εκμισθώθηκε στον διεθνούς φήμης 
Ελληνα chef κ. Κώστα Σπηλιάδη, τη δημιουργία Health Club και spa συνολικής 
επιφάνειας 1.200 τ.μ. περίπου, την επέκταση και αύξηση της δυναμικότητας του 
υπογείου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων, τη ανασχεδίαση του OASIS Pool Bar 
στον περιβάλλοντα χώρο της εξωτερικής πισίνας και τη συντήρηση της εξωτερικής 
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όψεως του υφιστάμενου κτιρίου, συμπεριλαμβάνοντας το έργο του γνωστού Έλληνα 
καλλιτέχνη Γιάννη Μόραλη. 

  

6.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Με αριθμοδείκτες 

 

 Το βασικό στάδιο στη χρηματοοικονομική ανάλυση μιας επιχείρησης είναι η 
εξέταση των χρηματοοικονομικών δεικτών με την οποία επιδιώκεται να αξιολογηθεί 
η χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης όσο αφορά τη χρηματοοικονομική της 
δομή, τη ρευστότητα, την οικονομική απόδοση και την αποτελεσματικότητα της 
εκτέλεσης της κύριας επιχειρηματικής της δραστηριοτήτων είτε διαχρονικά είτε 
συγκριτικά με τους κύριους ανταγωνιστές της ακόμα και με τον μέσο όρο του κλάδου 
στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. 

   Οι αριθμοδείκτες (ή δείκτες λογιστικής) είναι ένα σχετικό μέγεθος δύο 
επιλεγμένων αριθμητικών τιμών που λαμβάνονται από τις οικονομικές καταστάσεις 
μιας επιχείρησης. Εκφράζουν ποσοτικά, χαρακτηριστικές σχέσεις μεταξύ στοιχείων 
της επιχείρησης και των γεγονότων που αποτελούν την δραστηριότητα της. Οι 
αριθμοδείκτες είναι εργαλείο παρατήρησης της επιχείρησης. Όταν υπάρχει σχέση 
μεταξύ δύο μεγεθών, μετρούν την αναλογία μεταξύ τους, τις συνθήκες εμπλοκής τους, 
επιτρέποντας διαγνώσεις τάσεων και καταστάσεων. Υπολογίζονται, κάθε φορά, με 
βάση το τρέχον έτος και, στη συνέχεια, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, άλλες 
εταιρείες, τη βιομηχανία, ή ακόμα και την οικονομία για να αξιολογήσουν τις 
επιδόσεις μιας επιχείρησης. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύγκριση δυνατών και 
αδύνατων σημείων των επιχειρήσεων αλλά και για να καταλάβει η διοίκηση κατά 
πόσο επιτυχείς και αποτελεσματικές είναι οι αποφάσεις της. Πρέπει να 
παρακολουθείται η πορεία των δεικτών στον χρόνο. Οι αριθμοδείκτες μπορούν να 
διακριθούν σε ομάδες ανάλογα με το τι αφορούν. Στην παρούσα ενότητα θα 
αναλυθούν οι αριθμοδείκτες των δύο ξενοδοχειακών μονάδων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και 
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και θα γίνει η μεταξύ τους σύγκριση 
τα τελευταία τρία χρόνια δηλαδή για τα έτη 2009, 2010 και 2011.  

(α) Δείκτες Κερδοφορίας και Αποδοτικότητας 

Οι δείκτες αυτοί μετρούν την αποδοτικότητα της επιχείρησης, τη δυναμικότητα 
των κερδών της και την ικανότητα της διοικήσεως της. Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες 
μετρήσεως της κερδοφορίας και αποδοτικότητας μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης 
είναι οι εξής: 

 

1. Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους : 



 

125 
 

Ο δείκτης αυτός είναι σημαντικός για τις επιχειρήσεις , διότι παρέχει ένα 
μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας τους.  

Μια επιχείρηση θεωρείται επιτυχημένη , όταν έχει μεγάλο ποσοστό μικτού 
κέρδους , που να της επιτρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της 
και συγχρόνως της αφήνει ικανοποιητικό καθαρό κέρδος σε σχέση με τις 
πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί. Ένας υψηλός δείκτης δείχνει την 
ικανότητα της διοίκησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πουλάει σε υψηλές 
τιμές ενώ ένας χαμηλός δείκτης δείχνει το αντίθετο. 

Ο δείκτης δίνεται από τον τύπο: (Έσοδα Πωλήσεων- Κόστος 
Πωληθέντων)/Έσοδα Πωλήσεων 

Οι τιμές του δείκτη για τις δύο ξενοδοχειακές μονάδες έχουν ως εξής: 

 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 
ΛΑΜΨΑ 0,28 0,23 0,19 
ΙΟΝΙΚΗ  0,15 0,14 0,11 

 

Παρατηρούμε ότι  ο δείκτης κυμαίνεται περίπου στα ίδια και για τις δύο 
μονάδες δηλαδή γύρω από το 0,20 με 0,30 για τη ΛΑΜΨΑ και γύρω από το 0,13 
για την ΙΟΝΙΚΗ. Μπορούμε να πούμε ότι οι πωλήσεις ήταν αρκετά αποδοτικές 
και για τις δύο επιχειρήσεις το 2009 όμως τα επόμενα χρόνια ο δείκτης μειώθηκε 
και για τις δύο. Σε σύγκριση μεταξύ τους η ΛΑΜΨΑ έχει καλύτερες πωλήσεις 
γιατί ο δείκτης αν και μειώνεται με τα χρόνια παραμένει μεγαλύτερος σταθερά σε 
σχέση με το δείκτη της ΙΟΝΙΚΗΣ. 

2. Δείκτης Απόδοσης επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROA) 

Ο δείκτης αυτός μετρά τα κέρδη μιας επιχείρησης σε σχέση με την περιουσία 
της προ φόρων και πριν την ικανοποίηση αυτών που συνεισφέρουν στην 
περιουσία αυτή. 

Ο δείκτης δίνεται από το κλάσμα: ΚΠΦΤ/Σύνολο Ενεργητικού 

Οι τιμές του δείκτη για τα δύο ξενοδοχεία είναι: 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 
ΛΑΜΨΑ 0,01 -0,02 -0,06 
ΙΟΝΙΚΗ 0,01 0,01 -0,01 

 

Όπως παρατηρούμε και πάλι τα δύο ξενοδοχεία κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα 
το έτος 2009 έχουν τον ίδιο αριθμοδείκτη 0,01, το 2010 ενώ η ΙΟΝΙΚΗ παραμένει 
σταθερή για τη ΛΑΜΨΑ επέρχεται ζημία η οποία το 2011 μεγαλώνει, ενώ το 
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2011 επέρχεται ζημία και για την ΙΟΝΙΚΗ η οποία όμως είναι μικρότερη από τη 
ζημία της ΛΑΜΨΑ. Μπορούμε να πούμε ότι τα επενδυμένα κεφάλαια της 
ΙΟΝΙΚΗΣ αποδίδουν καλύτερα. 

3. Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης αυτός προσδιορίζει το κέρδος από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες, δηλαδή το ποσοστό κέρδους που μένει στην επιχείρηση μετά την 
αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών 
εξόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η 
επιχείρηση. 

Ο δείκτης υπολογίζεται από το κλάσμα : Καθαρά Κέρδη/Έσοδα Πωλήσεων 

Οι τιμές που παίρνει για τις δύο μονάδες είναι: 

 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 
ΛΑΜΨΑ 0,02 -0,10 -0,28 
ΙΟΝΙΚΗ 0,02 0,06 -0,07 

 

Ο δείκτης εμφανίζεται σχετικά μικρός και στις δύο μονάδες το 2009, το 2010 
η ΛΑΜΨΑ εμφανίζει ζημία ενώ αντίθετα η ΙΟΝΙΚΗ παρουσιάζει αύξηση του 
δείκτη και για το 2010 και οι δύο μονάδες εμφανίζουν ζημία όμως η ζημία της 
ΙΟΝΙΚΗΣ είναι κατά πολύ μικρότερη από τη ζημία της ΛΑΜΨΑ. Η ΙΟΝΙΚΗ 
βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση αλλά και οι δύο εμφανίζουν πρόβλημα. 

4. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων μετρά την 
αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια απασχολούνται σ’ αυτή.  

Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης είναι ενδεικτικός για το αν η επιχείρηση πάσχει 
σε κάποιον τομέα της. Δηλαδή μπορεί να οφείλεται σε αδυναμίες της διοικήσεως 
της επιχείρησης, σε μη ικανοποιητική παραγωγικότητά της, σε υπερεπένδυση 
κεφαλαίων καθώς και σε δυσμενής οικονομικές συνθήκες. Ένας υψηλός 
αριθμοδείκτης είναι ένδειξη ότι η επιχείρηση ευημερεί και αυτό μπορεί να 
οφείλεται στην πετυχημένη διοίκηση, στην εύστοχη χρήση των κεφαλαίων της 
καθώς και σε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τη δεδομένη 
χρονική στιγμή.  

Ο δείκτης υπολογίζεται με το κλάσμα: Καθαρά Κέρδη/Ίδια Κεφάλαια. 
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Οι τιμές για τα δύο ξενοδοχεία είναι: 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 
ΛΑΜΨΑ 0,01 -0,04 -0,10 
ΙΟΝΙΚΗ 0,01 0,02 -0,02 

 

Όπως βλέπουμε τα ποσά είναι ιδιαίτερα χαμηλά και για τις δύο μονάδες. Η 
ΛΑΜΨΑ το 2010 και το 2011 παρουσιάζει ζημία και αυτό δείχνει ότι έχει 
πρόβλημα σε τουλάχιστον ένα τομέα δραστηριότητας της. Η ΙΟΝΙΚΗ 
παρουσιάζει ζημία μόνο το 2011, για αυτή είναι καλύτερα τα αποτελέσματα απλά 
θα πρέπει να δώσει προσοχή. 

5. Δείκτης Απόδοσης επί της επένδυσης (ROI) 

Ο δείκτης αυτός μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων 
μιας επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 
λειτουργίας της. Ο δείκτης φανερώνει την ικανότητα της επιχείρησης να μπορεί 
να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται για 
επένδυση. 

Ο δείκτης δίνεται από τον τύπο: Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Περιουσιακών 
Στοιχείων 

Οι τιμές του δείκτη για τις δύο μονάδες έχουν ως εξής: 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 
ΛΑΜΨΑ 0,00 -0,02 -0,06 
ΙΟΝΙΚΗ 0,00 0,01 -0,01 

 

Παρατηρούμε ότι και εδώ η ΙΟΝΙΚΗ είναι καλύτερη από τη ΛΑΜΨΑ όμως 
και οι δύο κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

  

(β) Δείκτες Ρευστότητας 

Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζουν τόσο τη βραχυχρόνια οικονομική θέση της 
επιχείρησης, όσο και την ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της. Οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται περισσότερο για τον 
προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης 
και την ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της είναι 
οι εξής: 

1. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 
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  Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα της 
επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μέσω ευκόλως 
ρευστοποιήσιμων στοιχείων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης γενικής 
ρευστότητας τόσο καλύτερη είναι η θέση της συγκεκριμένης επιχείρησης, από 
πλευράς ρευστότητας. 

Ο δείκτης αυτός πρέπει να λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες του 1. Όσο πιο 
μεγάλος ο δείκτης τόσο μεγαλύτερο το «περιθώριο ασφάλειας» των βραχυπρόθεσμων 
δανειστών της επιχείρησης. Ένας δείκτης 2 θεωρείται πολύ καλός. 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας μας δίνεται από το κλάσμα : 
Κυκλοφορούν  

Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 

Για τις δύο μονάδες ο δείκτης έχει τις εξής τιμές: 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 
ΛΑΜΨΑ 0,27 0,72 0,37 
ΙΟΝΙΚΗ 1,61 1,51 1,18 

  

Όπως ξέρουμε ο δείκτης αυτός είναι σημαντικό να είναι πάνω από τη μονάδα. 
Η επιχείρηση ΙΟΝΙΚΗ είναι όλα τα χρόνια πάνω από τη μονάδα αν και παρουσιάζει 
μείωση σταδιακά φτάνοντας το 2011 στο χαμηλότερο σημείο της ωστόσο οι δείκτες 
είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι σε σχέση με της ΛΑΜΨΑ . Αντίθετα η ΛΑΜΨΑ δεν 
παρουσιάζει καλή ρευστότητα. Όλα τα χρόνια βρίσκεται κάτω από τη μονάδα με λίγο 
καλύτερη χρονιά το 2010 που αυξάνεται ελάχιστα αλλά το 2011 πέφτει πάλι. Αυτό 
σημαίνει ότι η επιχείρηση ΙΟΝΙΚΗ μπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της στο έπακρο και να υπάρχουν ρευστά για τυχόν έκτακτα γεγονότα. 
Από την άλλη η ΛΑΜΨΑ αφού έχει τόσο χαμηλές τιμές του δείκτη αυτό σημαίνει ότι 
έχει μείωση αποθεμάτων και διαθεσίμων. 

2. Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

           Η διαφορά του αριθμοδείκτη αυτού, από τον αριθμοδείκτη γενικής 
ρευστότητας είναι, ότι στον αριθμητή της πραγματικής ρευστότητας δεν 
περιλαμβάνονται δυσκόλως ρευστοποιήσιμα κυκλοφοριακά στοιχειά του ενεργητικού, 
όπως συμβαίνει κατά τον υπολογισμό της γενικής ρευστότητας. Συγκεκριμένα δεν 
περιλαμβάνονται τα αποθέματα. 

Ο αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας δείχνει κατά πόσο τα ευκόλως 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
επιχείρησης. Αν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 1 ή 100% τότε η τιμή αυτή 
δείχνει ότι τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία μπορούν να καλύψουν τις 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης, οπότε ο δείκτης χαρακτηρίζεται 
επαρκής και ικανοποιητικός. 
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Ο αριθμοδείκτη ειδικής ρευστότητας μας δίνεται από το κλάσμα : 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Αποθέματα/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Για τις μονάδες μας οι τιμές του δείκτη τα εξεταζόμενα έτη είναι οι εξής: 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 
ΛΑΜΨΑ 0,25 0,67 0,32 
ΙΟΝΙΚΗ 1,49 1,39 1,06 

 

Η πορεία του δείκτη ειδική ρευστότητας είναι ανάλογη με αυτή του δείκτη 
γενικής ρευστότητας και μας δείχνει επίσης την  ενδεχόμενη δυσκολία της 
επιχείρησης στην εξόφληση των υποχρεώσεων της ,αλλά μας δείχνει ακόμη ότι η 
ικανότητα εξόφλησης δεν επηρεάζεται σημαντικά από τη δυνατότητα ρευστοποίησης 
των αποθεμάτων της. 

Όπως ξέρουμε και για τον δείκτη αυτό αν η τιμή είναι μεγαλύτερη της 
μονάδας τότε η τιμή αυτή δείχνει ότι τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία μπορούν να 
καλύψουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης, οπότε ο δείκτης 
χαρακτηρίζεται επαρκής και ικανοποιητικός. Για την ΛΑΜΨΑ κανένα έτος ο δείκτης 
δεν είναι πάνω από τη μονάδα. Αντίθετα για την ΙΟΝΙΚΗ  είναι όλα τα έτη μόνο που 
παρουσιάζει σταδιακά μείωση. Οπότε πάλι η ΙΟΝΙΚΗ έχει πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα από την ΛΑΜΨΑ και μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της. 

(γ) Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

Οι δείκτες αυτοί μετρούν το βαθμό στον οποίο η επιχείρηση έχει 
χρηματοδοτηθεί με δανειακά κεφάλαια και είναι: 

       1. Δείκτης Ίδια Κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια 

Ο αριθμοδείκτης εκφράζει το ποσοστό των ενεργητικών στοιχείων μιας 
επιχείρησης που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της. Όσο μεγαλύτερο είναι το 
ύψος των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τις υποχρεώσεις της τόσο μεγαλύτερη 
προστασία παρέχεται στους δανειστές της και τόσο μικρότερη πίεση ασκείται σ’ αυτή 
για την εξόφληση των υποχρεώσεων της και την πληρωμή τόκων. Εάν ο 
αριθμοδείκτης είναι υψηλός σημαίνει ότι η επιχείρηση θα μπορέσει να ικανοποιήσει 
τους πιστωτές της. Αντίθετα, εάν ο αριθμοδείκτης είναι μικρός αποτελεί ένδειξη για 
μια πιο δύσκολη κατάσταση σε περίπτωση που η εταιρεία αντιμετωπίσει ζημιές και 
αναγκαστεί να μειώσει τα ίδια κεφάλαια της.  

Ο αριθμοδείκτης δίνεται από τον τύπο: Ίδια Κεφάλαια/Συνολικά Κεφάλαια. 

Για τις δύο μονάδες έχει τις τιμές: 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 
ΛΑΜΨΑ 0,52 0,54 0,53 
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ΙΟΝΙΚΗ 0,56 0,58 0,59 
 

Όπως βλέπουμε και οι δύο μονάδες κυμαίνονται στα ίδια χαμηλά επίπεδα και 
στο ίδιο περίπου ποσό δηλαδή ανάμεσα στο 0,50 με 0,60. Η ΛΑΜΨΑ και πάλι έχει 
το μικρότερο δείκτη συγκριτικά με την ΙΟΝΙΚΗ η οποία εμφανίζει μεν μικρό δείκτη 
αλλά ο δείκτης της είναι σε ανοδική πορεία φτάνοντας το 2011 το υψηλότερο του 
ποσό. Αντίθετα η ΛΑΜΨΑ το 2010 φτάνει το μεγαλύτερο ποσό και το 2011 έχει πάλι 
πτώση. Αυτό σημαίνει πως και οι δύο έχουν δυσχέρεια και θα δυσκολευτούν να 
εξοφλήσουν τους πιστωτές τους. 

       2. Δείκτης Ξένα προς Συνολικά Κεφάλαια 

           Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ένας περιεκτικός αριθμοδείκτης που είναι 
διαθέσιμος για να μετρήσει τη σχέση του συνόλου των υποχρεώσεων, δηλαδή το 
σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το σύνολο 
των κεφαλαίων, δηλαδή το σύνολο των ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Ονομάζεται 
διαφορετικά αριθμοδείκτης συνολικού δανεισμού. 

Δίνεται από τον τύπο: Ξένα Κεφάλαια/Συνολικά Κεφάλαια 

 Στις δύο μονάδες παίρνει τις παρακάτω τιμές: 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 
ΛΑΜΨΑ 0,48 0,46 0,47 
ΙΟΝΙΚΗ 0,44 0,42 0,41 

 

Όπως παρατηρούμε και για τις δύο ξενοδοχειακές μονάδες οι τιμές είναι πολύ 
μικρές και κινούνται στα ίδια επίπεδα. Η ΛΑΜΨΑ έχει και τα τρία εξεταζόμενα 
χρόνια μεγαλύτερο δείκτη από της ΙΟΝΙΚΗΣ. Η ΙΟΝΙΚΗ ξεκινάει με 0,44 το 2009 
και το 2011 φτάνει στο κατώτατο επίπεδο με 0,41. Η ΛΑΜΨΑ ξεκινάει με 0,48 
μειώνεται το 2010 σε 0,46 και το 2011 αυξάνεται πάλι ελάχιστα. Ωστόσο και οι δύο 
πρέπει να δείξουν προσοχή γιατί αυξήθηκαν τα ξένα κεφάλαια και μειώθηκαν τα ίδια 
κεφάλαια. 

          3. Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

      Ο δείκτης αυτός μετράει τον βαθμό στον οποίο τα κέρδη της επιχείρησης 
μπορούν να μειωθούν χωρίς αυτό να προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο να 
ικανοποιήσει την επιβάρυνση από τους ετήσιους τόκους.  

 Δίνεται από τον τύπο: ΚΠΤΦ/Τόκοι. 

Οι τιμές που παίρνει για τις μονάδες είναι: 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 
ΛΑΜΨΑ 0,59 -1,77 -3,73 
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ΙΟΝΙΚΗ 0,52 1,58 -1,21 
  

Όπως βλέπουμε  και σε αυτό το δείκτη η ΙΟΝΙΚΗ  έχει καλύτερο δείκτη από 
την ΛΑΜΨΑ. Η ΛΑΜΨΑ μπορεί να καλύψει τους τόκους της μόνο το 2009 αλλά τα 
επόμενα χρόνια παρουσιάζει ζημία. Η ΙΟΝΙΚΗ παρουσιάζει ζημία μόνο το 2011 
αλλά η ζημία της είναι πολύ μικρή σε σχέση με αυτή της ΛΑΜΨΑ. 

(δ) Δείκτες Αποτίμησης 

Για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες υπολογίζουμε και δείκτες αποτίμησης, 
ο πιο βασικός είναι: 

        1. Κέρδη ανά Μετοχή 

     Δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή της 
επιχείρησης και επηρεάζεται τόσο από το συνολικό ύψος των κερδών της επιχείρησης 
όσο και από τον αριθμό των μετοχών της. Το ύψος των κερδών ανά μετοχή 
αντανακλά την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης με βάση μια μετοχή της. 

Ο δείκτης βρίσκεται αν διαιρέσουμε την τιμή της μετοχής προς τα κέρδη 
(ζημίες) ανά μετοχή. 

Για τις δύο μονάδες οι τιμές είναι: 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 
ΛΑΜΨΑ 36,24 -9,10 -3,54 
ΙΟΝΙΚΗ 143,83 66,38 -53,93 

 

Όπως βλέπουμε και πάλι η ΙΟΝΙΚΗ έχει μεγαλύτερες τιμές στο δείκτη ειδικά 
το έτος 2009. Μετά σταδιακά αρχίζει η πτώση που το 2011 φτάνει σε ζημία. Το ίδιο 
συμβαίνει και για τη ΛΑΜΨΑ η οποία όμως έχει ζημία από το 2010 και μετά. 
Επομένως μόνο τα πρώτα χρόνια τα κέρδη ανά μετοχή έχουν καλύτερη απόδοση. 

 

6.5 Συμπεράσματα- Προτάσεις 

 

Σύμφωνα με την ανάλυση αριθμοδεικτών και τη σύγκριση μεταξύ των 
ξενοδοχειακών μονάδων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. και ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ προκύπτει ότι οι δύο μονάδες βρίσκονται περίπου στην ίδια 
κατάσταση γιατί σε άλλους δείκτες υπερτερεί η μια και σε άλλους η άλλη. Σε γενικές 
γραμμές η ΙΟΝΙΚΗ βρίσκεται σε λίγο καλύτερη κατάσταση από τη ΛΑΜΨΑ όμως 
και οι δύο τα τελευταία χρόνια και ειδικά το 2011 εμφανίζουν ζημία. Αυτό το 
φαινόμενο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα 
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τα τελευταία χρόνια και η οποία έχει αντίκτυπο σε όλες τις μορφές παραγωγής ακόμα 
και στον τουρισμό. Οι δύο επιχειρήσεις θα πρέπει να προσέξουν πολύ έτσι ώστε να 
ανταπεξέλθουν στη δύσκολη και ανταγωνιστική ξενοδοχειακή αγορά εν μέσω ύφεσης.  

 

Για αυτό το λόγο θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές έτσι ώστε να γίνουν 
προσιτές σε Έλληνες πολίτες και όχι μόνο σε αλλοδαπούς δεδομένου ότι και τα δύο 
βασικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα των δύο επιχειρήσεων δηλαδή η Μεγάλη 
Βρετανία και το Χίλτον είναι εγκατεστημένα στην Αθήνα η οποία βρίσκεται στο μάτι 
του κυκλώνα διαφόρων εξελίξεων κοινωνικών αλλά και πολιτικών και έχει υποστεί 
τη μεγαλύτερη δυσφήμιση σε σχέση με άλλες ελληνικές πόλεις. Επίσης θα πρέπει να 
δώσουν έμφαση στη διαφήμιση και θα πρέπει να αναπτύξουν τους ομίλους τους σε 
άλλες περιοχές εντός Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό κάνοντας επενδύσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

             ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

 



 

133 
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση της έρευνας που έγινε σε ξενοδοχεία 
πολυτελείας. Η έρευνα κρίθηκε σκόπιμη για τους σκοπούς της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τα ξενοδοχεία 
πολυτελείας στη χώρα μας τηρούν τα σωστά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα αλλά 
και να διαπιστωθεί εάν τα ελληνικά ξενοδοχεία πολυτελείας εν μέσω οικονομικής 
ύφεσης και κρίσης αποδίδουν τα αναμενόμενα, αν έχουν κέρδος ή ζημία. 

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα 
βασικά χαρακτηριστικά της ξενοδοχειακής επιχείρησης και το δεύτερο στα λογιστικά 
στοιχεία και τα στοιχεία κερδοφορίας του ξενοδοχείου. Οι ερωτήσεις είναι κλειστού 
τύπου και αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, διπλής επιλογής και 
κλίμακας σπουδαιότητας. Για την έρευνα επιλέχθησαν ξενοδοχεία πέντε αστέρων 
τοποθετημένα σε μεγάλα παραθαλάσσια και αστικά κέντρα της χώρας. Τα ξενοδοχεία 
της έρευνας είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται είναι 
Χαλκιδική, Σκιάθο, Κέρκυρα, Κρήτη, και Θεσσαλονίκη. Συνολικά εστάλησαν 
εικοσιπέντε ερωτηματολόγια αλλά τελικά ανταποκρίθηκαν μόνο δέκα ξενοδοχεία και 
έτσι η έρευνα διεξήχθη μόνο με αυτά.  

Στην ανάλυση των ερωτήσεων στο πρώτο μέρος που αφορά τα βασικά 
χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων όλα τα ξενοδοχεία είναι ανώνυμες εταιρείες, είναι 
παραθαλάσσια ή πόλης, 8/10 είναι αλυσίδες ξενοδοχείων, 6/10 απασχολούν 50-100 
άτομα προσωπικό το οποίο είναι και μόνιμο αλλά και εποχιακό, όλα τα ξενοδοχεία 
είναι 5 αστέρων, και τα περισσότερα έχουν 200-250 δωμάτια και οι πελάτες τους 
είναι και τουρίστες αλλά και επαγγελματίες. Στο δεύτερο μέρος όλα τα εξεταζόμενα 
ξενοδοχεία θεωρούν επιτυχημένη τη δουλειά του λογιστικού τμήματος του 
ξενοδοχείου τους και πως αυτό τηρεί επαρκές λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έχουν κέρδη ετησίως περίπου 2-4 εκατομμύρια ευρώ, 
και θεωρούν επιτυχημένη την πορεία των ξενοδοχείων σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές τους, και ο πιο επικερδής κλάδος του ξενοδοχείου θεωρείται αυτός των 
δωματίων με αμέσως επόμενο του εστιατορίου. Τέλος και τα δέκα ξενοδοχεία 
θεωρούν απαραίτητο τον έλεγχο αλλά μόνο 6/10 εκτιμούν ως επιτυχημένο τον έλεγχο 
που γίνεται στα ξενοδοχεία τους.  

Διαγραμματικά η ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας έχει ως εξής: 
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                                                     Διάγραμμα 15 

 

Όπως προκύπτει και από την ανάλυση των δεδομένων τα ξενοδοχεία της 
έρευνας, πέντε αστέρων, σε γενικές γραμμές έχουν ικανοποιητικές πωλήσεις παρά 
την κρίση της χώρας, τηρούν επαρκές λογιστικό σύστημα με πιο επικερδές των κλάδο 
των δωματίων αλλά ενώ θεωρούν σημαντικό τον εσωτερικό έλεγχο εκτιμούν ότι στον 
τομέα αυτό πάσχουν και επομένως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτό γιατί ο 
εσωτερικός έλεγχος επιτελεί μέγιστο έργο και έχει υψίστη σημασία για την ομαλή 
λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας. 
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                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ  

                                 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο Ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί ένα βασικό συστατικό του τουρισμού σε κάθε 
χώρα καθώς η διαμονή είναι αυτή που συγκεντρώνει κυρίως το ενδιαφέρον των 
τουριστών. Σύμφωνα με τον Condrad Hilton έναν από τους πρώτους 
μεγαλοεπιχειρηματίες και πρωτοπόρους των ξενοδοχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, «εάν ένας τουρίστας είναι ευχαριστημένος με το ξενοδοχείο στο οποίο 
διαμένει τότε είναι ευχαριστημένος και από τον τουριστικό τόπο αλλά και από τις 
διακοπές του». Τα σημερινά ξενοδοχειακά συγκροτήματα προσφέρουν όχι μόνο 
διαμονή, τροφοδοσία αλλά και πολλές παροχές και ανέσεις στους πελάτες τους. Αυτό 
έχει σαν συνέπεια την πολυπλοκότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η 
Λογιστική με τον ιδιαίτερο κλάδο της που αφορά τα ξενοδοχεία, την Ξενοδοχειακή 
Λογιστική, εξετάζει και παρακολουθεί τον κάθε τομέα ενός ξενοδοχείου ξεχωριστά 
αλλά και στη συνέχεια ως σύνολο. Η χρήση της Ξενοδοχειακής Λογιστικής είναι 
πλέον απαραίτητη και αδιαμφισβήτητη απλά ίσως διαφέρει από ξενοδοχείο σε 
ξενοδοχείο ο τρόπος χρήσης της ανάλογα και με το μέγεθος και τη μορφή του 
ξενοδοχείου αλλά και τις ιδιαιτερότητες του. Η σωστή λογιστική απεικόνιση των 
οικονομικών καταστάσεων διευκολύνει το έργο μιας άλλης επιστήμης της Ελεγκτικής 
η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και στις καταστάσεις μιας επιχείρησης αλλά 
και εν γένει στην εύρυθμη λειτουργία της. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε η παρουσίαση μιας ξενοδοχειακής 
μονάδας από λογιστική και ελεγκτική πλευρά αναλύοντας τις βασικές πτυχές και 
εφαρμογές τω δύο επιστημών σε ένα ξενοδοχείο. Το συμπέρασμα που προκύπτει 
είναι ότι και οι δύο παίζουν ύψιστο ρόλο για την ομαλή λειτουργία ενός ξενοδοχείου 
και ενώ η Ξενοδοχειακή Λογιστική είναι ευρέως διαδεδομένη, η Ελεγκτική δεν 
εφαρμόζεται και δεν είναι τόσο εξαπλωμένη ακόμα.  

Τέλος στα πλαίσια της έρευνας έγινε ανάλυση των ξενοδοχείων πολυτελείας 
τα οποία είναι ίσως η πιο προσοδοφόρα κατηγορία ξενοδοχείων λόγω των πελατών 
που καταλύουν σε αυτά, οι οποίοι είναι συνήθως οικονομικά ευκατάστατοι. Η 
ανάλυση έγινε τόσο σε ξενοδοχεία πολυτελείας που είναι εγκατεστημένα στην Αθήνα 
όσο και σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε παραθαλάσσια τουριστικά θέρετρα. Τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή είναι ότι τα ξενοδοχεία 
πολυτελείας στην πρωτεύουσα εν μέσω βαθύτατης οικονομικής κρίσης συνεχίζουν να 
έχουν καλές οικονομικές επιδόσεις αν και παρατηρείται τα δύο τελευταία χρόνια 
πτώση στα κέρδη τους και τάση για εμφάνιση ζημίας. Τα ξενοδοχεία πολυτελείας σε 
παραθαλάσσια θέρετρα εμφανίζουν πολύ καλύτερες πωλήσεις  και επίσης και εκείνα 
συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με ελάχιστες προς το παρόν επιπτώσεις από την 
κρίση. Όλα τα  ξενοδοχεία αυτά τηρούν επαρκές λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τα 



 

143 
 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ωστόσο αρκετά από αυτά θεωρούν ελλιπές τον 
εσωτερικό τους έλεγχο. 

Ο τουρισμός συνεχίζει ακόμα και σε περιόδους ύφεσης όπου άλλοι κλάδοι 
παραγωγής αιμορραγούν, να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και να επιφέρει κέρδη στα 
κράτη και κύριος εκφραστής του τουρισμού είναι τα ξενοδοχεία. Για αυτό το λόγο θα 
πρέπει να δοθεί ενδιαφέρον και να προσεχθεί ο τουρισμός και να γίνει όσο το 
δυνατόν καλύτερος δημιουργώντας ξενοδοχειακά συγκροτήματα και βελτιώνοντας τα 
ήδη υπάρχοντα.   
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