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Περίληψη  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια επισκόπηση των βασικών αρχών και 

εννοιών της ελεγκτικής και της λογιστικής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις 

επιχειρήσεις των ξενοδοχείων. Σκοπός της είναι να προβάλλει τη βασική φιλοσοφία 

και θεωρία της ελεγκτικής, αλλά και την πρακτική εφαρμογή της λογιστικής στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

 Αυτό που κάνει την εν λόγω εργασία ξεχωριστή και εύληπτη είναι το γεγονός 

ότι συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική προσέγγιση όλων των 

λογιστικών γεγονότων, συνδυασμός δοσμένος μέσω θεωρητικών θεμάτων με πολλές 

πρακτικές εφαρμογές που καλύπτουν όλα τα θέματα λογιστικής λειτουργίας και 

οργάνωσης της ξενοδοχειακής μονάδας. 

 Σχετικά με την ελεγκτική, ύστερα από μία εκτεταμένη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, προκύπτει ότι ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων θεωρείται το 

αποτελεσματικότερο μέσο των επιχειρηματιών για την προάσπιση των περιουσιακών 

τους στοιχείων και των εσόδων τους. Πρωτοτυπία της διπλωματικής εργασίας είναι η 

ορθολογική παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου σχετικά με τις μεθόδους και 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

Σήμερα, η ελεγκτική αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της προσπάθειας που 

αναπτύσσεται για την ανάκαμψη της οικονομίας, την αναζωογόνηση του 

χρηματιστηρίου, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Σε όλη αυτή την προσπάθεια η διαδικασία 

της ελεγκτικής μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο προς όφελος των 

επιχειρήσεων (ξενοδοχεία) και της εθνικής οικονομίας. 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα αποτελούν η εντονότερη σύνδεση της 

θεωρίας με την πράξη, ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να αποκτήσει τη σημασία που του 

αξίζει. 

 

Λέξεις κλειδιά: τουρισμός, βιομηχανία φιλοξενίας, Ξενοδοχεία, γενική λογιστική, 

ξενοδοχειακή λογιστική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  

1.1 Εισαγωγή  

Το αντικείμενο ασχολιών και η λειτουργική δομή κάθε οικονομικής μονάδας 

εξαρτώνται από τη μορφή του κλάδου στον οποίο ανήκει αυτή και συντελούν στο να 

αναδύονται πολλά ειδικότερα προβλήματα και ιδιομορφίες Λογιστικής φύσης, ώστε η 

αντιμετώπιση τους να απαιτεί ειδικότερη μεταχείριση από εκείνη της Γενικής 

Λογιστικής.  

 

1.2 Η Έννοια της Λογιστικής & Ξενοδοχειακής Λογιστικής  

Λογιστική είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τις δραστηριότητες των 

οικονομικών μονάδων όπως τη συγκέντρωση, τον υπολογισμό, την καταχώρηση και 

τη μετάδοση οικονομικών πληροφοριών, οι οποίες πρόκειται να βοηθήσουν τους 

ενδιαφερόμενους να πάρουν καλύτερες οικονομικές αποφάσεις. Ο αντικειμενικός 

σκοπός της Λογιστικής είναι να παρουσιάζει πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την 

κατανόηση των δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας. Οι χρήστες των 

Λογιστικών πληροφοριών μπορεί να είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντές, 

πελάτες, πιστωτές, οικονομικοί αναλυτές, εργατικές ενώσεις ή εργαζόμενοι σε 

επιχειρήσεις. Οι χρήστες διακρίνονται συνήθως σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

ανάλογα με τη σχέση που έχουν με την επιχείρηση. Για να είναι σε θέση η Λογιστική 

να πληροφορήσει τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χρήστες για τις 

δραστηριότητες της, απαιτούνται ορισμένα πρότυπα, τα οποία είναι γνωστά ως 

Λογιστικές αρχές. Η γνώση των βασικών Λογιστικών αρχών που χρησιμοποιούνται 

από λογιστές είναι πολύ χρήσιμη για τους λήπτες αποφάσεων.  

Επιπλέον, Λογιστική καλείται η επιστημονική τεχνική ή η επιστήμη η οποία 

ασχολείται με την ανάλυση, μέτρηση και καταχώρηση των οικονομικών γεγονότων 

(που επηρεάζουν την κατάσταση των οικονομικών μονάδων) κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να προκύπτουν πληροφορίες χρήσιμες για την λήψη ορθών οικονομικών 

αποφάσεων από εκείνους που ενδιαφέρονται για τις οικονομικές μονάδες. Με πιο 

απλά λόγια Λογιστική είναι η επιστημονική τεχνική ή επιστήμη που αποσκοπεί στην  

παροχή πληροφοριών χρήσιμων για την λήψη ορθών αποφάσεων. Θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι οι κυριότεροι κλάδοι της Λογιστικής είναι οι εξής:  
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Χρηματοοικονομική ή Γενική Λογιστική: Ο κλάδος αυτός ασχολείται με 

την παροχή πληροφοριών κυρίως προς τους εκτός της οικονομικής μονάδας 

ευρισκόμενους και ενδιαφερόμενους για την πορεία των εργασιών της.  

Διοικητική Λογιστική: Σκοπός της είναι η παροχή πληροφοριών προς την 

διοίκηση της οικονομικής μονάδας προς λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.  

Φορολογική ή Φοροτεχνική Λογιστική: Αυτή ασχολείται με θέματα 

φορολογικού περιεχομένου και με τις επιπτώσεις αυτών στην οικονομική μονάδα.  

Ελεγκτική Λογιστική: Σκοπός της είναι ο έλεγχος της ορθότητας και 

πληρότητας των Λογιστικών βιβλίων και εκθέσεων, που γίνεται με βάση τόσο τις 

Λογιστικές αρχές και κανόνες όσο και την υπάρχουσα νομοθεσία, καθώς επίσης η 

ανάπτυξη των μεθόδων και τεχνικών εκείνων που καθιστούν τον έλεγχο αυτό 

συντομότερο και αποτελεσματικότερο.  

Δημόσια ή Κυβερνητική Λογιστική: Ασχολείται με θέματα που αφορούν 

τον προϋπολογισμό και απολογισμό των εσόδων και εξόδων του κράτους, των δήμων 

και κοινοτήτων ως και των Ν.Π..  

Επίσης, μια ακόμη έννοια της Λογιστικής μπορεί να ορισθεί ως ο κλάδος που 

ασχολείται με την αναγνώριση, μέτρηση, συστηματική καταχώρηση, συσχέτιση και 

παρουσίαση χρηματοοικονομικών κυρίως πληροφοριών που αφορούν οικονομικές 

μονάδες, με σκοπό την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων για αυτές, στην 

κατεύθυνση λήψεως ορθών αποφάσεων. Λογιστική είναι η τεχνική της 

καταχωρήσεως, ταξινομήσεως, συνοπτικής παρουσιάσεως, κατά εύληπτο τρόπο και 

σε χρηματικές μονάδες, συναλλαγών και γεγονότων που είναι μεν μέρει τουλάχιστον 

χρηματοοικονομικού χαρακτήρα και της επεξηγήσεως των αποτελεσμάτων από αυτά.  

 

1.3. Το εννοιολογικό περιεχόμενο της ελεγκτικής  

1.3.1. Το αντικείμενο του ελέγχου και οι στόχοι της ελεγκτικής  

Σκοπός του ελέγχου είναι η διαμόρφωση γνώμης σχετικά με την ορθή ή μη 

παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της 

ελεγχόμενης μονάδας στις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις 

γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές. Επιπλέον, ο έλεγχος που ασκείται από τους 

ορκωτούς ελεγκτές έχει ως στόχο την ορθή παρουσίαση της χρηματοοικονομικής 

θέσης, σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές, δηλαδή την 

περιουσιακή και κεφαλαιακή διάρθρωση της μονάδας στην αναφερόμενη 
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ημερομηνία, αλλά και άλλων ενεργειών όπως για παράδειγμα της χρηματοδότησης 

κλπ. 

Ένας συνοπτικός ορισμός της ελεγκτικής, είναι ο εξής: «Ελεγκτική είναι το 

σύνολο των κανόνων, αρχών και ενεργειών, με βάση τις οποίες διενεργείται κάθε 

λογιστικός/διαχειριστικός έλεγχος με σκοπό τη διατύπωση αιτιολογημένων 

συμπερασμάτων σχετικά με κάποια οικονομική διαχείριση» 
1
. Επιπρόσθετα, ένας 

άλλος ορισμός που εμφανίζεται στη βιβλιογραφία είναι ο εξής: «Η ελεγκτική των 

επιχειρήσεων είναι ένα σύνολο λογιστικών οικονομοτεχνικών ενεργειών, που έχουν ως 

στόχο την εξακρίβωση θεμάτων σχετικών με την συναλλακτική και λειτουργική δράση 

των επιχειρήσεων» 
2
. 

Ειδικότερα, ο έλεγχος που ασκείται από την χρηματοοικονομική ελεγκτική 

στοχεύει στον τρόπο και την αξιοπιστία της μέτρησης και παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών που συνιστούν την εικόνα μιας οικονομικής μονάδας. 

Επομένως, ελέγχεται το λογιστικό σύστημα βάσει του οποίου γίνεται η αρχική 

μέτρηση και αναφορά, καθώς και η οργάνωση της μονάδας, οι αρχές λειτουργίας της 

και η επάρκεια εμπλεκόμενων του λογιστικού συστήματος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελεγκτική ευθύνεται τόσο για την ανάπτυξη όσο και 

για την προώθηση των αρχών και μεθόδων λειτουργίας της παράλληλα με τα άλλα 

γνωστικά αντικείμενα και τις συναφείς τεχνολογίες και επιστήμες. Ο ελεγκτής ή οι 

ελεγκτές (ορκωτοί ή μη) ορίζονται κάθε χρόνο από τη γενική συνέλευση των μετόχων 

με την μεσολάβηση και ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου. 

Στον παρακάτω πίνακα (1.1.), εμφανίζονται οι χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και πληροφοριών. 

 

Πίνακας 1.1. Χρήστες χρηματοοικονομικών καταστάσεων και πληροφοριών 

Α/Α Κατηγορίες 

1 Μέτοχοι και επενδυτές διάφοροι 

2 Πιστωτικά ιδρύματα 

3 Προμηθευτές/πιστωτές 

4 Πελάτες 

5 Προσωπικό 

                                                 
1
 Γρηγοράκος, (1989). Γενικές Αρχές Ελεγκτικής, σελ. 13-14 

2
 Κάντζος, (1994). Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σελ. 33 
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6 Ανταγωνιστές 

7 Κεντρική εξουσία 

8 Τοπική εξουσία 

9 Άλλες επίσημες αρχές 

10 Εργατικά συνδικάτα 

11 Επαγγελματικές οργανώσεις 

12 Το κοινό 

13 Χρηματοοικονομικοί αναλυτές και 

σύμβουλοι 

14 Ακαδημαϊκοί και ερευνητές 

Πηγή: Κοντάκος και Παπαφλωράτου, (1995) 

 

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι θέμα βαθμού και 

ιδιαιτερότητας της χρήσεως και εκμετάλλευσης αυτών πέραν της μορφής στην οποία 

προσφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις ή από άλλες πηγές από τις οποίες 

αντλούνται. Στη συνέχεια της ανάλυσης, στον πίνακα 1.2., αναφέρονται τα είδη και οι 

πηγές των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

 

Πίνακας 1.2. Πηγές χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών 

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες από: 

1 Ετήσιες λογιστικές καταστάσεις  

2 Ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις 

3 Καταστάσεις που υποβάλλονται στο χρηματιστήριο 

4 Ανακοινώσεις  

5 Προϋπολογισμός  

6 Χρηματιστηριακά στοιχεία  

7 Εκθέσεις αναλυτών 

8 Φορολογικούς καταλόγους  

Οικονομικά στατιστικά στοιχεία 

1 Επίσημα στατιστικά στοιχεία διαφόρων κρατικών και διεθνών οργανισμών 

2 Στατιστικές ιδιωτικών φορέων 

Μη αριθμητικά, χρηματοοικονομικά στοιχεία από: 

1 Εφημερίδες  
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2 Επαγγελματικά περιοδικά 

3 Διαφημιστικές καμπάνιες  

4 Δικαστικές αποφάσεις  

5 Αιτήματα και διαμαρτυρίες προσωπικού 

6 Νομοσχέδια και νόμους  

7 Εκθέσεις προϊόντων 

8 Τράπεζες  

9 Προσωπικές επαφές  

Πηγή: Κοντάκος και Παπαφλωράτου, (1995) 

 

Ο έλεγχος των πληροφοριών που μπορεί να αποκτηθεί από τις 

προαναφερθέντες πηγές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα διάφορα μοντέλα πρόβλεψης 

των χρηστών και έμμεσα να επεκταθεί σε μια μεγάλη «αποθήκη» πληροφοριών, 

στοιχείων και μηνυμάτων. 

Αδιαμφισβήτητα, η σημαντικότερη μέχρι σήμερα πηγή χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών παραμένει το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης που στηρίζεται στις 

αρχές της λογιστικής ιστορικού κόστους. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν τα 

σημαντικότερα αριθμητικά στοιχεία από το σύνολο των πληροφοριών που είναι στη 

διάθεση του χρηματοοικονομικού ελεγκτή και αναλυτή. Λόγω του γεγονότος ότι τα 

στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων είναι προϊόν μετρήσεων που στηρίζονται σε 

μια σειρά από αρχές, εκτιμήσεις και συμφέροντα, η ανεξέλεγκτη μέτρηση και 

παρουσίαση τους μπορεί να παραπλανήσει τον χρήστη τους.  

Οι γνωστές λογιστικές καταστάσεις είναι το προϊόν του λογιστικού 

συστήματος της εκάστοτε επιχείρησης, που ακολουθεί τη λογιστική διαδικασία 

ιστορικού κόστους και χαρακτηρίζεται, κυρίως, από την τεχνική της διπλογραφικής 

μεθόδου (περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τον Luca Pacioli το 1494). Η λογιστική 

είναι περισσότερο γνωστή για την τεχνική της πλευρά, παρά για την θεωρητική. 

Παράλληλα, αρκετοί αναφέρονται σ’ αυτήν, ως την διαδικασία της συλλογής, 

καταχώρησης, ομαδοποίησης και την τελική παρουσίαση μετρήσεων και άλλων 

πληροφοριών γύρω από την οικονομική κατάσταση και δραστηριότητα μιας μονάδας, 

με κύρια επιδίωξη να συμβάλλουν στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων αυτής, της 

τωρινής οικονομικής θέσης της, καθώς και την πρόβλεψη των προοπτικών της 
3
. 

                                                 
3
 Κοντάκος και Παπαφλωράτου, (1995). Μηχανογραφημένη Εμπορική Λογιστική, σελ. 103-110 
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1.3.2. Ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής  

Η αναγκαιότητα του ελέγχου των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών και η 

εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαχείριση των δημοσίων χρημάτων, οδήγησαν στην 

θεσμοθέτηση της διαδικασίας του ελέγχου. Σύμφωνα με κάποια ιστορικά κείμενα, η 

ύπαρξη νόμων και λογιστικών εκθέσεων αναπτύχθηκαν από το 3000 π.Χ.  στους 

Νινευίτες της αρχαίας Βαβυλώνας. Στην αρχαία Αίγυπτο, οι Φαραώ φορολογούσαν 

κυρίως τις συγκομιδές των σιτηρών, ενώ στην αρχαία Ελλάδα, πριν από το 300 π.Χ., 

είχε δημιουργηθεί το συνέδριο των «Λογιστών» ως θεσμός για την επιτήρηση των 

οικονομικών του κράτους. 

Ακόμη, υπήρχαν οι «Εύθυνοι», οι οποίοι μαζί με τους «Λογιστές» έλεγχαν 

τους «Λογαριασμούς Διαχειρίσεως» των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα 

δημόσια αξιώματα. Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα δραστηριοποιούνται οι 

«Εξεταστές», οι «Συνήγοροι» και οι «Δοκιμαστές», οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με 

διάφορες ελεγκτικές αρμοδιότητες. Όσον αφορά την αρχαία Ρώμη, υπήρχαν οι 

«Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι «Τιμητές» και οι «Ταμίες», οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι 

να υποβάλλουν εκθέσεις στη Σύγκλητο για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. 

Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα δεν υπάρχουν κάποιες ιστορικές αναφορές σχετικά 

με την ελεγκτική. Στις αρχές της Αναγέννησης (160ς αιώνας), στην Ιταλία, η πόλη 

της Πίζας είχε τον επίσημο ελεγκτή της. 

Ο όρος ελεγκτές πρωτοεμφανίζεται επίσημα στην Αγγλία το 1285 σε σχετικό 

διάταγμα του Εδουάρδου του Α΄. Το διάταγμα όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές του 

δημοσίου χρήματος θα ελέγχονται από τους ελεγκτές. Η πρώτη επίσημη «Ένωση 

Επαγγελματιών Ελεγκτών» εμφανίστηκε στη Βενετία το 1851 και είχε τον τίτλο 

«Coliegio dei Raxonati». Πολύ αργότερα εμφανίζονται τέτοιες ενώσεις στις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. 

Στην Ελλάδα η αρχική μέριμνα για την ίδρυση οργανωμένου σώματος 

ελεγκτών λήφθηκε αρχικά με τον νόμο 5076/1931. Η τελική υλοποίηση του 

πραγματοποιήθηκε το 1955, οπότε με το Ν.Δ. 3329/1955 ιδρύθηκε το «Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών» (ΣΟΛ). Οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών 

ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη διαχρονική τεχνοοικονομική εξέλιξη του 

συστήματος 
4
. 

 

                                                 
4
 Τσακλάγκανος, (2003). Ελεγκτική, σελ. 9 
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1.3.3. Οι διακρίσεις της ελεγκτικής  

Το αντικείμενο του ελέγχου στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής ελεγκτικής είναι 

κατά κύριο λόγο ο τρόπος και η αξιοπιστία της μέτρησης και παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών που συνιστούν την εικόνα και το αποτέλεσμα μιας 

οικονομικής μονάδας. Εν κατακλείδι, η ελεγκτική ως δραστηριότητα διακρίνεται στις 

ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

1) Εξωτερική, ανεξάρτητη ελεγκτική. 

2) Εσωτερική ελεγκτική και 

3) Κρατική ελεγκτική. 

Η εξωτερική, ανεξάρτητη ελεγκτική ασκείται από επαγγελματίες και ειδικά 

εκπαιδευμένους λογιστές, που ονομάζονται ορκωτοί ελεγκτές (ΣΟΕ). Ο εξωτερικός 

έλεγχος αφορά το λογιστικό σύστημα μιας μονάδας, αλλά και των επί μέρους 

συστημάτων τα οποία επηρεάζουν εμμέσως την αποτελεσματικότητα του λογιστικού 

συστήματος, με την χρήση ελεγκτικών προτύπων και άλλων μεθόδων που θα κρίνει 

αναγκαίες ο ελεγκτής.  

Ο ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος στοχεύει στην στήριξη εκ μέρους του ελεγκτή 

διαμόρφωση γνώμης αναφορικά με την ορθή ή μη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών της ελεγχόμενης μονάδας στις ελεγχόμενες από αυτόν 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής 

φέρει ευθύνη προς τους εκτός της μονάδας ενδιαφερόμενους για την 

χρηματοοικονομική κατάσταση και αποτελεσματικότητα αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων).   

Οι μέτοχοι παρόλη την ιδιότητα τους ως ιδιοκτήτες της επιχείρησης, δεν μπορούν 

στις σημερινές επιχειρήσεις κολοσσούς, να έχουν πλεονεκτικότερη των άλλων 

άποψη, πλην σε ορισμένες οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου και εκεί η μεσολάβηση 

των επαγγελματιών μάνατζερ μπορεί να αποδυναμώσει το σχετικό πλεονέκτημα της 

κλειστής ιδιοκτησίας. Στην τελευταία περίπτωση, η χρησιμοποίηση των εσωτερικών 

ελεγκτών δεν καθιστά πλεονασματική την χρησιμοποίηση εξωτερικών ελεγκτών. 

Στον αντίποδα, στην εσωτερική ελεγκτική, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να 

οριστεί ως μια ξεχωριστή και ανεξάρτητη λειτουργία η οποία είναι επιφορτισμένη με 

τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των συστημάτων οργάνωσης και 

λειτουργίας της μονάδας (πχ λογιστικό σύστημα) και η οποία λειτουργία εντάσσεται 
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στο ευρύτερο Management Information System (MIS) της εταιρείας. Οι βασικοί 

στόχοι της εσωτερικής ελεγκτικής είναι οι εξής: 

1) Η λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της μονάδας, όπως και του 

λογιστηρίου, σύμφωνα με την πολιτική της διοίκησης. 

2) Η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής οργάνωσης. 

3) Η διαπίστωση απάτης, ατασθαλιών, λαθών και αδυναμιών στην οργάνωση και 

λειτουργία των φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων, που μπορεί να έχουν 

ως αποτέλεσμα την κακή διαχείριση και μεταχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων της μονάδας ή και την φθορά και απώλεια αυτών. 

4) Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των συστημάτων 

οργάνωσης και διοίκησης της μονάδας. 

5) Η αναφορά των διαπιστώσεων του ελέγχου στην διοίκηση της μονάδας και η 

εισήγηση μέτρων διόρθωσης ή βελτίωσης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Από τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου φαίνεται η διαφορά μεταξύ του 

εσωτερικού και του εξωτερικού ανεξάρτητου ελέγχου. Φυσικά και οι δύο τύποι 

ελέγχου είναι απαραίτητοι για την κάθε επιχειρησιακή μονάδα και πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο εξωτερικός έλεγχος δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον εσωτερικό, 

διότι ο εσωτερικός θεωρείται βασικός και υπάρχει σε κάποια μορφή σε όλες τις 

επιχειρήσεις. 

Η τρίτη κατηγορία ελεγκτικής είναι η Κρατική. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται 

όλοι οι έλεγχοι που εξασκούν και διενεργούν διάφοροι κρατικοί και ημικρατικοί 

φορείς. Οι σημαντικότεροι έλεγχοι που διενεργούνται είναι ο φορολογικός έλεγχος 

που εφαρμόζεται από την εφορία και αφορά την αναζήτηση και επαλήθευση του 

φορολογητέου εισοδήματος των υποκείμενων φυσικών και νομικών προσώπων, ο 

έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που αφορά τα νομισματικά και πιστωτικά 

θέματα και ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους που αφορά στους 

λογαριασμούς στον δημόσιο τομέα, στον ειδικό λογαριασμό εγγυήσεων αγροτικών 

προϊόντων και στις δαπάνες που πραγματοποιούνται με ενίσχυση από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και στους δήμους και κοινότητες. 

Η Κρατική Ελεγκτική είναι πιο σύντομη από την εξωτερική και διαφέρει από 

αυτήν στο ότι δεν ακολουθεί γενικώς παραδεκτά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα. 

Τέλος, είναι χρήσιμο να ειπωθεί ότι η κρατική ελεγκτική θα μπορούσε να 
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αντικατασταθεί από την εξωτερική ελεγκτική και εσωτερικά από ένα σύστημα 

εσωτερικών ελεγκτών 
5
. 

 

1.3.4. Είδη ελέγχων 

Η κατηγοριοποίηση των ελέγχων γίνεται με βάση το στοιχείο στο οποίο επιλέγει να 

δώσει έμφαση ο κάθε έλεγχος. Αναλυτικότερα: 

I. Χρηματοοικονομικός έλεγχος. Είναι γνωστός για την διαπίστωση της ορθής 

παρουσίασης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οικονομικών 

μεγεθών που αφορούν στην χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα 

της δράσεως των οικονομικών μονάδων. Με άλλα λόγια ελέγχει την 

αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του λογιστικού συστήματος της 

ελεγχόμενης μονάδας στην μέτρηση και παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών και των αποτελεσμάτων της. 

II. Λειτουργικός έλεγχος. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου αξιολογείται κατά πόσο 

μια λειτουργία (όχι απαραίτητα χρηματοοικονομικής φύσεως), εκτελείται 

σύμφωνα με κάποια δεοντολογικά ή επιστημονικά κριτήρια και αρχές του 

συγκεκριμένου κλάδου, αλλά και σύμφωνα με τις γενικότερες επιχειρησιακές 

και διοικητικές αρχές, όπως διάφοροι κανονισμοί, εγχειρίδια διαδικασιών, 

έλεγχους πληροφόρησης κλπ. 

III. Έλεγχος αποδοτικότητας. Ο συγκεκριμένος έλεγχος απασχολεί κυρίως τους 

εσωτερικούς ελεγκτές και μελετά κατά πόσο μια λειτουργία ή μια διαδικασία 

σε έναν οργανισμό φέρνει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για τα οποία έχει 

εγκατασταθεί και σε ποιο βαθμό συμβάλει θετικά στην λειτουργία του 

συνολικού συστήματος στο οποίο και αυτή έχει ενταχθεί. 

IV. Έλεγχος συμμόρφωσης. Ο έλεγχος αυτός στοχεύει στην μελέτη για το αν 

διατηρείται η συμμόρφωση με κάποιους προσυμφωνημένους όρους ή 

διαδικασίες των εμπλεκόμενων μερών, όπως για παράδειγμα συμμόρφωση 

προς τους όρους των δανειακών συμβολαίων, συμβολαίων συνεργασίας ή 

χρήσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών, επιχορηγήσεων, προδιαγραφών έργων 

κλπ. 

                                                 
5
 Κάντζος, (1995). Ελεγκτική: Θεωρία και Πράξη, σελ. 26-29 



 19 

V. Ειδικοί έλεγχοι. Ειδικός έλεγχος μπορεί να είναι ο κάθε έλεγχος ο οποίος δεν 

εμπίπτει σε μια από τις προαναφερθέντες κατηγορίες, αρκεί ο ελεγκτής να έχει 

την ικανότητα να τον διεκπεραιώσει 
6
 

 

 1.4. Η μεθοδολογία της ελεγκτικής  

1.4.1. Οι ελεγκτικές αρχές  

Αναφέρονται στις σχετικές με την ελεγκτική έννοιες, οι οποίες φανερώνουν τον 

προβληματισμό και την αναγκαιότητα για την τήρηση των στόχων της ελεγκτικής. Τα 

πρότυπα που αναφέρονται στη συνέχεια της ανάλυσης θέτουν τα κριτήρια τα οποία 

θα πρέπει να ικανοποιηθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων.  

 

1.4.2. Τα ελεγκτικά πρότυπα 

Τα πρότυπα αναλύουν το θεσμικό πλαίσιο του ελέγχου και προσδιορίζουν τα 

κριτήρια τα οποία θα συμβάλλουν θετικά στην ολοκλήρωση του ελέγχου και την 

δημοσίευση του αποτελέσματος. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα 

προαναφερθέντα, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής 
7
: 

(1) Γενικά. 

(2) Πρότυπα εργασίας και 

(3) Πρότυπα εκθέσεων. 

Σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα αναπτύσσονται οι εξής κατευθύνσεις: 

(1) Αντικειμενικός σκοπός του ελέγχου είναι κυρίως η ορθή παρουσίαση της 

οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της ελεγχόμενης μονάδας 

στις λογιστικές της καταστάσεις, βάσει των ισχυουσών λογιστικών αρχών. 

(2) Η πιστοποίηση αυτή διατυπώνεται στην έκθεση του ελεγκτή, η οποία και 

αποτελεί το προϊόν επαγγελματικής εφαρμογής των ελεγκτικών προτύπων, 

που κρίθηκαν αναγκαία υπό τις ισχύουσες συνθήκες. 

(3) Κανένας έλεγχος δεν αναλαμβάνεται δίχως την σχετική έγγραφη εντολή και 

εξουσιοδότηση, στην οποία να αναγράφεται επακριβώς το είδος ή ο σκοπός 

του ζητούμενου ελέγχου. 

                                                 
6
 Παπά, (2000). Εισαγωγή στην Ελεγκτική, σελ. 128-129 

7
 Παπαστάθης, (2003). Ο σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις Οργανισμούς κι η Πρακτική 

Εφαρμογή του. 
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(4) Ο έλεγχος, θα πρέπει να διενεργείται από άτομο ή άτομα τα οποία να έχουν 

κατάλληλη τεχνική εκπαίδευση και ικανότητα ως ελεγκτές, όπως αυτή 

ορίζεται από τον νόμο της πολιτείας και τους κανονισμούς του 

εξουσιοδοτημένου συλλογικού οργάνου. Τέλος, ο υπογράφων ελεγκτής φέρει 

την τελική ευθύνη για τον έλεγχο, εκτός της περίπτωσης που σημειωθεί δόλος 

από συνεργαζόμενους ελεγκτές. 

(5) Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το ελεγκτικό προσωπικό οφείλει να διατηρεί 

αμεροληψία, αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και επαγγελματική 

ευθύνη απέναντι στον ελεγχόμενο. 

(6) Ο οποιοσδήποτε ορκωτός ελεγκτής/λογιστής θα πρέπει να εξασκεί σωστά και 

με ικανότητα το επάγγελμα του και να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει την 

επαγγελματική και επιστημονική του κατάρτιση και την ποιότητα των 

υπηρεσιών του. 

(7) Ως προς τους ελεγχόμενους πελάτες, ο ορκωτός ελεγκτής/λογιστής οφείλει να 

είναι αντικειμενικός και να τους εξυπηρετεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων του 

σύμφωνα με τις ευθύνες του προς την κοινωνία και τον θεσμό του 

ανεξάρτητου ελεγκτή.  

(8) Ως προς τους συναδέλφους του, ο ορκωτός ελεγκτής/λογιστής θα πρέπει να 

φέρεται και να εργάζεται κατά τρόπο που να προάγει καλές σχέσεις και 

συνεργασία μεταξύ των μελών του επαγγέλματος. 

Παράλληλα, τα πρότυπα εργασίας παρέχουν το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο 

ελεγκτής μπορεί αλλά και θα πρέπει να κινηθεί για να φέρει εις πέρας τον έλεγχο που 

του έχει ανατεθεί. Η προσωπική κρίση του ελεγκτή κρίνεται ως αναγκαία, εφόσον 

είναι αδύνατον να προδιαγραφεί ο ακριβής τρόπος δράσης και αντιμετώπισης όλων 

των περιπτώσεων στην πράξη. Ειδικότερα: 

 Σε συνεννόηση με τον ελεγχόμενο ο υπεύθυνος ελεγκτής θα πρέπει να 

προγραμματίσει τόσο τον χρόνο έναρξης του ελέγχου όσο και την κατάλληλη 

κατανομή εκείνων των φάσεων, ώστε ο έλεγχος να μην καταλήξει εις βάρος 

των ελεγκτών και των ελεγχόμενων, κατά κύριο λόγο. 

 Η μελέτη και αξιολόγηση της εσωτερικής οργάνωσης του ελεγχόμενου 

οργανισμού και κυρίως του λογιστηρίου, της αποθήκης και της 

μηχανογράφησης, αποτελεί το δεύτερο στάδιο έπειτα από τον βασικό 

σχεδιασμό. Η εσωτερική οργάνωση περιλαμβάνει το οργανόγραμμα της 

μονάδας, τις περιγραφές θέσεων εργασίας των διαφόρων τμημάτων, τα 
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εγχειρίδια διαδικασιών και οδηγιών δράσης, καθώς και κάθε τεχνική ή 

μεθοδολογία και πολιτική προς την επίτευξη των στόχων της μονάδας. 

 Τα τεκμήρια που θα συγκεντρωθούν από την επιθεώρηση, παρατήρηση, 

ερωτήσεις, επιβεβαιώσεις και υπολογισμούς, θα πρέπει να είναι ικανά για να 

στηρίξουν τη γνώμη του ελεγκτή. Η διαδικασία αυτή συντελείται σε δύο 

στάδια: το πρώτο στοχεύει στην συλλογή των τεκμηρίων και το δεύτερο στην 

αξιολόγηση αυτών. 

 Το γεγονός του ελέγχου, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής αυτού, πρέπει να 

προκύπτει μέσα από τα «φύλλα εργασίας». τα φύλλα εργασίας αποτελούν 

ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που θα αμφισβητηθεί το πόρισμα 

του ελεγκτή ή μέρος αυτού 
8
.   

 

1.4.3. Οι ελεγκτικές τεχνικές  

Οι ελεγκτικές τεχνικές, είναι οι μηχανισμοί και οι μέθοδοι που διαθέτει ο ελεγκτής, 

δηλαδή, τα εργαλεία του. Οι τεχνικές ελέγχου αναλύονται στη συνέχεια: 

1) Επιτόπου έλεγχος και αυτοψία στοιχείων κάθε μορφής. 

2) Υπολογισμός και επαλήθευση λογαριασμών, ισοζυγίων και ποσών λογιστικών 

εγγραφών. 

3) Επιβεβαίωση υπολοίπων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατευθείαν με τους 

αντίστοιχους τρίτους που εμπλέκονται. 

4) Εξέταση πρακτικών και εξουσιοδοτήσεων σχετικά με διαδικασίες και πράξεις. 

5) Αντίστροφη ανίχνευση της πορείας των λογιστικών μεγεθών από τις 

λογιστικές καταστάσεις στα αρχικά παραστατικά. 

6) Δειγματοληπτικός έλεγχος. 

7) Παρακολούθηση λειτουργιών και διαδικασιών. 

8) Συνεντεύξεις με πρόσωπα. 

9) Συσχετισμός διαφόρων πληροφοριών από το ευρύτερο οικονομικό 

περιβάλλον, με τους στόχους του συγκεκριμένου ελέγχου. 

10) Χρήση γραπτών οδηγών ελέγχου, λεπτομερών και ειδικά προσαρμοσμένων 

κατά κλάδο επιχειρήσεων, μέσω των οποίων καθοδηγείται ο ελεγκτής βήμα-

βήμα στον έλεγχο κάθε επιμέρους τομέα και οικονομικού μεγέθους. Οι οδηγοί 

                                                 
8
 Παπαστάθης, (2003). Ο σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις Επιχειρήσεις Οργανισμούς κι η Πρακτική 

Εφαρμογή του. 
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ελέγχου χρησιμοποιούνται από όλες τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, γιατί 

παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα αναφορικά με την 

αποτελεσματικότερη οργάνωση και οικονομικότερη εκτέλεση του ελέγχου, 

τον επιμερισμό ευθύνης και την επίβλεψη και ανασκόπηση του ελέγχου. 

Επιπλέον, οι οδηγοί ελέγχου συνιστούν και αποδεικτικό ίχνος του 

διενεργηθέντος ελέγχου 
9
. 

 

1.4.4. Οι ελεγκτικές διαδικασίες  

Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών του προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο ο 

ελεγκτής εφαρμόζει τις τεχνικές και τις μεθόδους σε συγκεκριμένες φάσεις ενός 

ελέγχου και οι οποίες είναι αποτέλεσμα της κριτικής επιλογής του ελεγκτή. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι ελεγκτικές αρχές δεν έχουν αναγνωριστεί επισήμως, όπως έχει 

συμβεί με τα πρότυπα. Παρόλα αυτά, η παραπάνω μεθοδολογία μπορεί να συμβάλλει 

σε ένα σχέδιο δράσης, στο οποίο τα μέρη που την απαρτίζουν, να ανταποκρίνονται σε 

συγκεκριμένες επιταγές ενός τέτοιου σχεδίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Φλιτούρης, (2007). Ελεγκτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

2.1. Γενικά στοιχεία 

2.1.1. Η έννοια και το περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από όλα τα μέτρα και τις διαδικασίες που 

λαμβάνει το μάνατζμεντ της επιχείρησης για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 

λειτουργία της. Ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η επιχείρηση να λειτουργεί 

με τον τρόπο που προβλέφτηκε έτσι ώστε να επιτευχθεί η αναμενόμενη απόδοση της 

μονάδας. Η προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης θα επιτευχθεί 

με τη λήψη μιας σειράς μέτρων που αποβλέπουν στα εξής: 

 Στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων από υπεξαιρέσεις, σπατάλη, 

φθορά και μη αποτελεσματική χρήση. 

 Στην προώθηση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών 

καταχωρήσεων. 

 Στην ενθάρρυνση της μέτρησης της παραγωγής και της σύγκρισης με τους 

στόχους και την πολιτική της επιχείρησης και 

 Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της επιχείρησης. 

Το Ινστιτούτο των Αμερικανών Ορκωτών Λογιστών (AICPA), έχει αναπτύξει τον 

εξής ορισμό για τον εσωτερικό έλεγχο:  

«Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από ένα σχέδιο οργάνωσης και όλες οι 

συντονισμένες προσπάθειες, μέθοδοι και μέτρα υιοθετούνται εντός μιας επιχείρησης για 

τη διαφύλαξη και προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τον έλεγχο της 

ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, την προώθηση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της 

προδιαγραμμένης επιχειρηματικής πολιτικής». 

Επιπρόσθετα, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη και 

αντικειμενική αξιολόγηση της επιχείρησης, μέσω της ανασκόπησης και εξέτασης των 

διαφόρων λειτουργιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης η οποία γίνεται με 

εντολή και για λογαριασμό του μάνατζμεντ της επιχείρησης. Επιπλέον, ο εσωτερικός 

έλεγχο είναι ο διοικητικός έλεγχος που διεξάγεται με την καταμέτρηση και 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων διαδικασιών, μεθόδων, μέτρων 

και συστημάτων ελέγχου της επιχείρησης. Τέλος, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ο 

λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος ο οποίος διεξάγεται με την εξέταση των 
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διαφόρων λογιστικών διαδικασιών και μεθόδων, όπως προβλέπονται από τους 

κανονισμούς και τις εγκυκλίους της επιχείρησης. 

Ο εσωτερικός έλεγχος δεν αναφέρεται μόνο στα μέτρα και τις διαδικασίες που 

εφαρμόζονται από την επιχείρηση για να προφυλαχθεί από τις ατασθαλίες των 

εργαζομένων σε αυτήν, αλλά στην πραγματικότητα επεκτείνεται και πέρα από τις 

οικονομικές, διαχειριστικές και λογιστικές λειτουργίες της επιχείρησης. Καλύπτει όλο 

το εύρος των πολυσύνθετων δραστηριοτήτων της επιχείρησης και περιλαμβάνει 

όλους τους τρόπους με τους οποίους το μάνατζμεντ εκχωρεί αρμοδιότητες, 

δικαιώματα και ευθύνες για ορισμένες λειτουργίες, οι οποίε είναι:  

 Το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις. 

 Οι αγορές και οι διάφορες προμήθειες. 

 Οι τεχνικές υπηρεσίες και η παραγωγή. 

 Ο έλεγχος αποθεμάτων. 

 Το τμήμα προσωπικού. 

 Οι οικονομικές υπηρεσίες κλπ.  

Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει το πρόγραμμα προετοιμασίας, 

επαλήθευσης και κατανομής των διαφόρων μορφών επίβλεψης πάνω στις τρέχουσες 

αναφορές και αναλύσεις, που επιτρέπουν στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη να 

διατηρούν τον έλεγχο στις διάφορες λειτουργίες και δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Εν κατακλείδι, στο μηχανισμό του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονται επίσης: 

 Η εφαρμογή προϋπολογιστικών μεθόδων.  

 Πρότυπα παραγωγής.  

 Μελέτες χρόνου και κινήσεων.  

 Επίβλεψη εργαστηρίων και διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 

υπαλλήλων 
10

. 

 

2.1.2. Η χρησιμότητα του εσωτερικού ελέγχου 

Σήμερα, η διοίκηση των σύγχρονων επιχειρήσεων φαντάζει δύσκολη λόγω του 

μεγάλου μεγέθους τους. Αδιαμφισβήτητα, οι μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούνται από 

πολλές διευθύνσεις και τμήματα και η επίβλεψη των χιλιάδων εργαζομένων γίνεται 

δυσκολότερη στην περίπτωση που δεν έχουν εφαρμοσθεί διάφορες μέθοδοι 

διοίκησης. Η υιοθέτηση των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, επιτρέπει στους 

                                                 
10

 Τσακλάγκανος, (2003). Ελεγκτική, σελ.44-45 
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διευθυντές με την συγκέντρωση των πληροφοριών (οικονομικών, τεχνικών και άλλων 

σε αξίες και ποσότητες), να λαμβάνουν ορθολογικότερες αποφάσεις. Η αξιοπιστία 

των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων εξαρτάται από τις ακολουθούμενες 

διαδικασίες και τον συνεχή έλεγχο αυτών.  

Επομένως, απαιτείται συνεχής εσωτερικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι 

στόχοι και οι στρατηγικές της επιχείρησης ακολουθούνται σωστά:  

o Από τα διάφορα επίπεδα του μάνατζμεντ και των εργαζομένων. 

o Αν επιτυγχάνονται οι αναμενόμενες αποδόσεις. 

o Αν υπολογίζονται σωστά οι αποκλίσεις. 

o Αν αυτές ανακοινώνονται στους αρμόδιους υπεύθυνους και 

o Αν τελικά λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες. 

Επίσης, το μάνατζμεντ της επιχείρησης έχει την ευθύνη για την τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων και στοιχείων για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, που θα πρέπει να παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της επιχείρησης, 

με το να είναι ακριβής, επαρκής και αξιόπιστη.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο εσωτερικός έλεγχος επιτελεί ακόμη μια 

σημαντική δραστηριότητα για τον ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή. Το σύστημα και η 

ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση θα 

καθορίσει το πρότυπο και τη διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου. Οι ανεξάρτητοι 

ορκωτοί ελεγκτές εξετάζουν και αξιολογούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου με 

στόχο να πεισθούν για την εγκυρότητα των λογιστικών δεδομένων και να καθορίσουν 

το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της ελεγκτικής διαδικασίας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
11

. 

 

2.1.3. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός αποτελεσματικού συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου 

Η εκάστοτε επιχείρηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά (μέγεθός, αντικείμενό και 

γεωγραφικός χώρος που λειτουργεί) και µε βάσει αυτά τα χαρακτηριστικά οι 

επιχειρήσεις οργανώνουν και τους αντίστοιχους εσωτερικούς ελέγχους, για να 

βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους βασικούς στόχους της. Ένα Σύστημα 

                                                 
11

 Δήμου, (2000). Ελεγκτική: Βασικές αρχές Γενικής και Τραπεζικής Ελεγκτικής, σελ17-18 
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Εσωτερικού Ελέγχου, για να είναι αποδοτικό θα πρέπει να διαθέτει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

I. Ένα καλά μελετημένο οργανωτικό σχέδιο. 

II. Ένα ικανοποιητικό σύστημα εξουσιοδότησης, αρμοδιοτήτων και ευθυνών. 

III. Λογιστική διάρθρωση. 

IV. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού. 

V. Κατάλληλο και αποτελεσματικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου. 

VI. Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου. 

Στη συνέχεια, αναλύονται λεπτομερέστερα τα παραπάνω γνωρίσματα του 

αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 

Οργανωτικό Σχέδιο 

Η φύση των εργασιών της επιχείρησης και το μέγεθος αυτής αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες του οργανωτικού σχήματος από το οποίο περιβάλλεται η επιχείρηση. Το 

μάνατζμεντ, για να καθιερώσει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, λαμβάνει υπόψη 

του τη φύση των εργασιών, τον γεωγραφικό χώρο που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση, τη δομή και λειτουργία της διοικητικής της οργάνωσης. Το μάνατζμεντ 

ενδιαφέρεται για ένα σύστημα το οποίο να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό. Η 

αξιολόγηση των ελεγκτών του οργανωτικού σχήματος επικεντρώνεται στο βαθμό 

στον οποίο το σύστημα διευκολύνει την εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών του 

ελέγχου.  

Η αυτονομία του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και ο καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών αυτού είναι δύο βασικά στοιχεία ενός καλού οργανωτικού 

σχήματος. Πρέπει να υπάρχει σαφής καταμερισμός της εξουσίας, των υπευθυνοτήτων 

και των καθηκόντων μεταξύ των διαφόρων µελών του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Πετυχημένο οργανωτικό σχήμα εσωτερικού ελέγχου θεωρείται εκείνο που 

προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία και εξασφαλίζει την αξιοπιστία των λογιστικών 

στοιχείων. Η οργανωτική ανεξαρτησία των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί προϋπόθεση για ένα σωστό οργανωτικό σχήμα της επιχείρησης 
12

. 

 

 

                                                 
12

 Μπάρμπας και Ντελεδήμου, (2009). Η σημασία των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πρακτική 

εφαρμογή στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, σε. 31-34 
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Σύστημα Εξουσιοδότησης, Αρμοδιοτήτων και Ευθυνών 

Η τοποθέτηση ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, µε τα κύρια χαρακτηριστικά 

της εξουσιοδότησης εξουσίας, αρμοδιοτήτων και υπευθυνότητας, πρέπει να είναι 

ικανό να εξασφαλίζει ότι οι συναλλαγές: 

I. Έχουν εκτελεστεί κατάλληλα. 

II. Έχουν καταχωρηθεί κατάλληλα. 

III. Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

και 

IV. Υπάρχει περιοδική σύγκριση των συναλλαγών και των υπολοίπων βιβλίων με 

την ύπαρξη των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 

Λογιστική Διάρθρωση 

Για την επιτυχή έκβαση του εσωτερικού ελέγχου απαιτείται ένα λογιστικό σύστημα, 

το οποίο να μπορεί να μετράει τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των 

επιμέρους οργανωτικών μονάδων. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από: 

1. Ένα διάγραμμα λογαριασμών, σύμφωνα µε το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο. 

2. Ένα εγχειρίδιο λογιστικών στόχων και διαδικασιών, το οποίο θα εφαρμόζεται 

από όλους τους υπαλλήλους για ομοιόμορφη παρουσίαση ομοειδών 

συναλλαγών. 

3. Κάθε θέση στην επιχείρηση πρέπει να συνοδεύεται από µια περιγραφή 

εργασίας, η οποία να δίνει τις λεπτομέρειες και το ρόλο της θέσης στην 

επιχείρηση. 

4. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί ελέγχου είναι λογαριασμοί του Γενικού 

Καθολικού, όπως οι χρεώστες, οι πιστωτές, τα εμπορεύματα. Στο χειρόγραφο 

σύστημα, απαιτείται κάποιος να ενημερώνει το Γενικό Καθολικό και άλλος το 

αναλυτικό καθολικό. Με τον τρόπο αυτό διαχωρίζονται οι ευθύνες και 

αποφεύγονται τα λάθη και οι παραλείψεις. 

5. Τα εσωτερικά έγγραφα πρέπει να είναι αριθμημένα κατ' αύξοντα αριθμό, 

θεωρημένα και να ελέγχονται περιοδικά. 

6. Έλεγχο των εισερχομένων στοιχείων και τις διαδικασίες επεξεργασίας αυτών. 

Όταν εκτελεστεί µια συναλλαγή, λαμβάνονται τα έγγραφα, ταξινομούνται και 

παίρνουν αύξοντα αριθμό, για μελλοντική χρήση και ανεύρεση αυτών. 

 



 28 

Σύγχρονη Πολιτική Προσωπικού 

Κανένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικό αν δεν το 

στελεχώνει ικανό προσωπικό. Για να εξευρεθούν οι ικανότεροι ελεγκτές υιοθετούνται 

μοντέρνες πολιτικές προσωπικού και διαδικασίες προσλήψεων εκπαίδευσης και 

επίβλεψης. Η διαδικασία επιλογής είναι πολύπλοκη και συνήθως περιλαμβάνει 

προσωπική συνέντευξη, εξέταση της προϋπηρεσίας πολλές φορές διενέργεια 

εξετάσεων για να διαπιστωθεί η επαγγελματική γνώση και ικανότητα κ.λ.π. Για να 

προστατευθεί µια επιχείρηση επαρκώς από καταχρήσεις, απαιτούνται: 

α) ένα ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου,  

β) τακτικοί έλεγχοι από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές και  

γ) ασφάλειες έναντι καταχρήσεων για προστασία, μέχρι ορισμένου ποσού, 

από ζημιές που οφείλονται στην απιστία υπαλλήλου. 

Επιπρόσθετα, οι νέοι υπάλληλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται και 

επιμορφώνονται. Η διάρκεια της επιμόρφωσης εξαρτάται από τη φύση της εργασίας, 

την τεχνική υποδομή του υπαλλήλου, από την εκπαίδευση και πείρα και το 

χαρακτήρα του νέου υπαλλήλου. Η επιμόρφωση συνήθως είναι περισσότερο 

πρακτική και αναφέρεται στις λεπτομέρειες, στις διαδικασίες και στα προβλήματα 

της εργασίας. Η πολιτική του προσωπικού πρέπει να προβλέπει εσωτερική 

μετακίνηση σε άλλα τμήματα για να καλυφθούν τα κενά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

απουσιών. Γι’ αυτό ο νέος υπάλληλος θα πρέπει να εκπαιδευθεί σε περισσότερες 

εργασίες, ώστε να μετακινείται σε άλλα τμήματα, ελαχιστοποιώντας τη δυνατότητα 

διάπραξης λαθών ή απάτης. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνεται επίβλεψη 

του προσωπικού, ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο και η ποιότητα της εκτέλεσης της 

εργασίας και να ληφθούν διορθωτικές αποφάσεις 
13

. 

 

Κατάλληλο και Αποτελεσματικό Προσωπικό Εσωτερικού Ελέγχου 

Το προσωπικό του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνο για την επιτυχία και 

την επίτευξη των στόχων του τμήματος αυτού. Ο ορκωτός ελεγκτής θα πρέπει να 

εξετάσει και την αποτελεσματικότητα και τις διαδικασίες του συστήματος του 

εσωτερικού ελέγχου. Ο ορκωτός ελεγκτής δεν μπορεί να πετύχει την ανεξαρτησία του 

εσωτερικού ελεγκτή, γιατί αυτός είναι υπάλληλος της επιχείρησης.  

                                                 
13

 Μπάρμπας και Ντελεδήμου, (2009). Η σημασία των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πρακτική 

εφαρμογή στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, σε. 31-34 
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Η έλλειψη ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή μπορεί να μειώσει 

σημαντικά την σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Αν το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου βρίσκεται κάτω από τη διεύθυνση, την οποία καλείται να ελέγξει, τότε η 

αποτελεσματικότητα αυτή είναι πολύ αμφίβολη. Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει 

το τμήμα εσωτερικού ελέγχου να εκτελεί τις εντολές µόνο του διοικητικού 

συμβουλίου της εταιρίας 
14

. 

 

2.2. Μελέτη του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου 

2.2.1. Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου 

Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί μέρος της όλης ελεγκτικής 

διαδικασίας και το μεγαλύτερο τμήμα της είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε 

ενδιάμεση χρονική περίοδο και πριν το κλείσιμο το βιβλίων της επιχείρησης. Ο 

εσωτερικός έλεγχος μαζί με τον κανονικό έλεγχο θα συνεκτιμήσουν το μέγεθος των 

επιπτώσεων των πιθανών αδυναμιών (αδυναμίες οι οποίες εντοπίστηκαν στο πρώτο 

στάδιο της αξιολόγησης και επιβεβαιώθηκαν κατά την διεξαγωγή του ελέγχου) στις 

λογιστικές καταστάσεις. Στο τελικό στάδιο, θα προσμετρηθούν (στο γράμμα προς τη 

διοίκηση) και οι όποιες συστάσεις σχετικά με τις αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο χρόνος έναρξης και το μέγεθος της μελέτης του 

εσωτερικού ελέγχου, θα εξαρτηθεί κυρίως από το μέγεθος της επιχείρησης. Για την 

απρόσκοπτη λειτουργία μιας μεγάλης επιχειρησιακής μονάδας απαιτείται η ύπαρξη 

ενός ικανού και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, γεγονός που 

επιβάλλεται για την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου. Στον αντίποδα, σε μια 

μικρή επιχείρηση μπορεί να μην υπάρχει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αλλά ο 

πραγματικός έλεγχος να ασκείται από τον ιδιοκτήτη και με τη βοήθεια κάποιου 

έμπιστου συνεργάτη του. Στην περίπτωση αυτή, ο ορκωτός ελεγκτής θα το λάβει 

υπόψη για να προσαρμόσει την αξιολόγηση του. 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο και την έκταση της μελέτης του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η ύπαρξη προηγούμενων και συνεχών ελέγχων από τον ίδιο 

ελεγκτή (ή εταιρεία ελεγκτών), με συνέπεια στους επόμενους ελέγχους η διαδικασία 

της μελέτης και αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου να απαιτεί λιγότερο χρόνο. 

                                                 
14

 Μπάρμπας και Ντελεδήμου, (2009). Η σημασία των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πρακτική 

εφαρμογή στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, σε. 31-34  
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Επιπλέον, η ύπαρξη ή μη τμήματος εσωτερικών ελεγκτών θα επηρεάσει θετικά ή 

αρνητικά το κόστος της μελέτης και αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου 
15

.  

 

2.2.2. Τα μέσα μελέτης του εσωτερικού ελέγχου  

Ο ελεγκτής θα χρειαστεί να ανατρέξει σε διάφορες πηγές για τη συλλογή των 

απαραίτητων πληροφοριών, που θα χρειαστούν για την περιγραφή των διαφόρων 

λειτουργιών της ελεγχόμενης επιχειρησιακής μονάδας. Οι πηγές αυτές μπορεί να είναι 

οι εξής: 

I. Τα εγχειρίδια οργάνωσης και διαδικασιών, καθώς και περιγραφής 

αντίστοιχων καθηκόντων σε όλα τα επίπεδα και λειτουργίες της επιχείρησης. 

II. Η επιμέρους οργάνωση του λογιστηρίου, καθώς και η περιγραφή των 

λειτουργιών σε αυτό. 

III. Συνεντεύξεις και συζητήσεις με στελέχη αλλά και συγκεκριμένα μέλη του 

προσωπικού της επιχείρησης, ανεξαρτήτως επιπέδου. 

IV. Φάκελοι ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. 

V. Εξέταση του καταστατικού της επιχείρησης, καθώς και των πρακτικών της 

γενικής συνέλευσης του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και της 

αλληλογραφίας της μονάδας, στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία. 

VI. Επιθεώρηση, παρατήρηση και εξοικείωση του ελεγκτή με τις διαδικασίες και 

λειτουργίες, καθώς και τις εγκαταστάσεις και τα μέσα διεκπεραίωσης των 

ελεγχόμενων λειτουργιών και διαδικασιών 
16

. 

 

2.2.3. Οι μέθοδοι μελέτης του εσωτερικού ελέγχου 

Οι μέθοδοι μελέτης του εσωτερικού ελέγχου διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και 

πιο συγκεκριμένα: 

(1) Διαγράμματα ροής. 

(2) Ερωτηματολόγιο. 

(3) Γραπτή περιγραφή. 

(4) Δοκιμές. 

1) Διαγράμματα ροής. Τα διαγράμματα ροής μπορούν να απεικονίσουν γραφικά 

τα επιμέρους στάδια και τις διάφορες διαδικασίες της εκάστοτε λειτουργίας σε μια 

                                                 
15

 Ρογδάκη, (2004). Εσωτερικός Έλεγχος. 

16
 Κάντζος, (1995). Ελεγκτική: Θεωρία και Πράξη, σελ. 113-114 



 31 

επιχείρηση και από την παράσταση αυτή να εντοπισθούν οι όποιες αδυναμίες μέσω 

της άσκησης του εσωτερικού ελέγχου της συγκεκριμένης λειτουργίας. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται ως παράδειγμα το σχεδιάγραμμα 2.1. 

 

 

Σχεδιάγραμμα 2.1. Διάγραμμα υποσυστήματος διεκπεραίωσης και πληρωμής τιμολογίων 

προμηθευτών 

Η χρήση διαγραμμάτων ροής στην μελέτη των υποσυστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου είναι ευρέως διαδεδομένη, διότι, προσφέρει το πλεονέκτημα της άμεσης 

οπτικής άποψης της διαδικασίας υπό μελέτη. Φυσικά απαιτείται η γνώση κάποιων 

χρήσιμων συμβόλων για την καλύτερη επικοινωνία, που συνήθως δανείζονται από 

την μηχανογράφηση, των οποίων η χρήση όμως δεν είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική. 

2) Ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια των ερωτήσεων 

προσπαθεί να αποκαλύψει την πιθανή ύπαρξη προβλημάτων στη λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου. Μια απλή μορφή του ερωτηματολογίου αποτελεί και ο 

Γραμματεία  

(παραλαβή ταχυδρομείου) 

Γραμματεία  

(άνοιγμα και διανομή 

εισερχομένων) 
 

Τιμολόγιο προμηθευτή 

Τμήμα προμηθειών 

(εγκρίνει τιμολόγιο) 

Εγκεκριμένο τιμολόγιο 

Λογιστήριο  

(ημερολόγιο αγορών και 

καρτέλα προμηθευτών) 

Αρχείο  

Ταμίας  

(ο προμηθευτής υπογράφει 
τα εντάλματα πληρωμής και 

πληρώνεται) 

Εντάλματα πληρωμής με 

υπογραφή ταμία, 
προμηθευτή και λογιστή 
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κατάλογος σημείων. Στη συνέχεια στον παρακάτω πίνακα 2.2., παρουσιάζεται ένα 

παράδειγμα ερωτηματολογίου 
17

. 

 

Πίνακας 2.2. Ερωτηματολόγιο Μελέτης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Ξενοδοχειακής Επιχείρησης (γενικά θέματα) 

 Ελεγκτής: 

Ημερομηνία:  

Επιχείρηση: Χρήση: 

 Απάντηση 

Ερώτηση Ναι Όχι Παρατηρήσεις 

1 Υπάρχει τμήμα εσωτερικών ελεγκτών και σε 

ποια ανάπτυξη; 

   

2 Είναι οι εσωτερικοί ελεγκτές ανεξάρτητοι 

από τα τμήματα ή τα άτομα που ελέγχονται; 

   

3 Χρησιμοποιούν οι εσωτερικοί ελεγκτές 

γραπτά προγράμματα και φύλλα εργασίας 

στους ελέγχους τους; 

   

4 Ακολουθείται από την επιχείρηση η 

πολιτική να παίρνουν όλοι οι υπάλληλοι την 

ετήσια άδεια τους; 

   

5 Εκτελείται η εργασία των αδειούχων 

υπαλλήλων από κάποιον άλλον κατά την 

απουσία τους; 

   

6 Έχει η επιχείρηση ασφάλεια για υπαλλήλους 

που κατέχουν ευαίσθητα πόστα; 

   

7 Ελέγχονται και εγκρίνονται όλες οι 

λογιστικές εγγραφές από υπεύθυνο άτομο 

του λογιστηρίου; 

   

8 Ακολουθείται η λογιστική πρακτική να 

παρακολουθούνται όλα τα έσοδα και έξοδα 

μέσα από λογαριασμούς απαιτήσεων και 

   

                                                 
17

 Κάντζος, (1995). Ελεγκτική: Θεωρία και Πράξη, σελ. 123-124 

 



 33 

υποχρεώσεων, έτσι ώστε η αντίθετη μιας 

ταμειακής εγγραφής να γίνεται πάντοτε σε 

λογαριασμό ισολογισμού; 

Οι «όχι» απαντήσεις να παραπέμπουν σε βήμα του προγράμματος ελέγχου που 

αντιμετωπίζει την αδυναμία ή τροποποίηση αυτού για τον ίδιο σκοπό ή εξήγηση ότι η 

αδυναμία είναι ασήμαντη. 

Πηγή: Κάντζος, (1995: 123-124) 

 

Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται ευρέως από τις μεγάλες ελεγκτικές 

εταιρείες, καθώς αποτελεί έναν εύκολο τρόπο μελέτης του εσωτερικού ελέγχου από 

τους υπεύθυνους της ελεγκτικής ομάδας. 

3) Γραπτή περιγραφή. Η γραπτή περιγραφή ως μέθοδος μελέτης του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου μιας λειτουργίας, έχει το πλεονέκτημα ότι 

εξυπηρετεί καλύτερα τις περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων στις οποίες έχει τη 

δυνατότητα προσαρμογής, καθώς και το πλεονέκτημα ότι καλύπτει περισσότερες 

λεπτομέρειες της υπό μελέτης λειτουργίας.  

4) Δοκιμές. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη δοκιμή των περιγραφόμενων 

διαδικασιών και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: 

1) Φυσική παρακολούθηση της περιγραφόμενης λειτουργίας από τον εξωτερικό 

ορκωτό ελεγκτή. 

2) Αναδρομή όλων των παραστατικών μιας πράξης που εκτελούνται στα πλαίσια 

της συγκεκριμένης λειτουργίας, μέσα από όλα τα στάδια της εκτέλεσης της. Η 

επιβεβαίωση της εκτέλεσης της λειτουργίας, στηρίζεται στη λογική ότι αυτό 

θα αποδειχθεί, εφόσον τα εν λόγω παραστατικά καλύπτουν και καταγράφουν 

τη συγκεκριμένη διαδρομή 
18

. 

 

 

 

 

                                                 
18

 Κάντζος, (1995). Ελεγκτική: Θεωρία και Πράξη, σελ. 123-124 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  

Ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα 

3.1. Γενικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού κλάδου 

3.1.1. Εννοιολογική προσέγγιση των ξενοδοχείων 

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι συγκρότημα εκμεταλλεύσεων που προσφέρει στέγη, 

τροφή, υπηρεσίες (κομμώσεις, συναλλαγές τραπεζών, ταχυδρομείων, ειδικές 

εξυπηρετήσεις, χώρους συγκέντρωσης, διασκεδάσεις, κ.λ.π.) με αντικειμενικό σκοπό 

το κέρδος, όπως άλλωστε και όλες οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων.  

Είναι μια επιχείρηση που έχει αντικειμενικό σκοπό να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες 

έναντι πιο μεγάλης αμοιβής – αποδοτικότητας. Η αποδοτικότητα της εξαρτάται από 

τα διάφορα τμήματα λειτουργίας, από τη σύνθεση τους και από τον τρόπο 

λειτουργίας τους.  

Τα ξενοδοχεία παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη των 

χωρών και ιδιαιτέρως της Ελλάδας που είναι κατεξοχήν χώρα που στηρίζει την 

οικονομίας της στον τουρισμό. Μέχρις ενός βαθμού η σημασία τους είναι αυτονόητη, 

δεδομένου ότι αν δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, τότε δεν είναι δυνατή η εμπορία της 

φιλοξενίας. Αν και η οικονομική αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται από την 

τουριστική κίνηση, τα ξενοδοχεία δεν εξυπηρετούν μόνο τουρίστες. Εξυπηρετούν 

επαγγελματίες, φοιτητές, ταξιδεύοντες ασθενείς, στρατιώτες καθώς και ανθρώπους 

που χρησιμοποιούν το ξενοδοχείο σαν μόνιμη κατοικία τους.  

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αποτελούν προϋπόθεση για την ύπαρξη 

τουρισμού και για τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν απ’ αυτόν σε εθνικό 

επίπεδο. Τα ξενοδοχεία όμως συμβάλλουν σημαντικά και στην ανάπτυξη άλλων 

κλάδων της εθνικής οικονομίας. Είναι μεγάλοι πελάτες σε πολλές βιοτεχνικές και 

βιομηχανικές επιχειρήσεις, από τις οποίες προμηθεύονται έπιπλα, σκεύη, είδη 

ιματισμού, υλικά καθαρισμού, γραφικές ύλες, τρόφιμα, ποτά κ.λ.π. Με αυτόν τον 

τρόπο συμβάλλουν στη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Επίσης μεγάλο μέρος της 

γεωργικής παραγωγής καταναλώνεται από ξενοδοχεία. Φρούτα, λαχανικά, 

κτηνοτροφικά και πτηνοτροφικά προϊόντα καταλήγουν σε ξενοδοχεία σε μεγάλες 

ποσότητες. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της γεωργικής παραγωγής και η αύξηση του 

αγροτικού εισοδήματος, επίσης σημαντικός κλάδος για την ελληνική οικονομία.  
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Ο κλάδος των μεταφορών ωφελείται σημαντικά από τη διακίνηση των 

τουριστών, από τη μόνιμη διαβίωση στην τουριστική εγκατάσταση, καθώς και από 

τις λοιπές ανάγκες μετακίνησης των τουριστών, όπως οι εκδρομές.  

Μεγάλος αριθμός ατόμων απασχολείται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Πάνω 

από 10.000 ξενοδοχεία στην Ελλάδα απασχολούν έναν τεράστιο αριθμό εργαζομένων 

προσφέροντας απασχόληση με ικανοποιητικές αποδοχές. Η εργασία που προσφέρουν 

τα ξενοδοχεία έχει το πλεονέκτημα της αποκέντρωσης, διότι τα ξενοδοχεία είναι 

διάσπαρτα σ’ όλη την Ελλάδα και πολλά απ’ αυτά βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές. 

Πέρα από τη συμβολή τους στη μείωση της ανεργίας, παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

περιφερειακή ανάπτυξη της οικονομίας και στην αποφυγή της αστυφιλίας και της 

μετανάστευσης. Η εργασία στα ξενοδοχεία όμως έχει το μειονέκτημα της 

εποχικότητας, διότι τα περισσότερα ξενοδοχεία αναψυχής κλείνουν τους χειμερινούς 

μήνες. Βέβαια αυτό τείνει να περιοριστεί, αφού τα τελευταία χρόνια γίνονται 

προσπάθειες από τη χώρα μας με τη βοήθεια επιδοτούμενων προγραμμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αύξηση της χειμερινής τουριστικής οικονομίας, τα οποία 

συνήθως αποκαλούνται «Αγροτουριστικά Προγράμματα».  

Τα ξενοδοχεία πωλούν υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο 

με διάφορους τρόπους. Διότι πέρα από τουρίστες εξυπηρετούν ανθρώπους οι οποίοι 

μετακινούνται για λόγους υγείας, για επαγγελματικούς λόγους, για αθλητικούς 

λόγους, κ.λ.π. Συχνά προσφέρουν τις αίθουσες τους για πολιτιστικούς σκοπούς, όπως 

εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής ή φωτογραφίας, συνέδρια, καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις, όπως χορευτικές βραδιές, και μ’ αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στην 

πολιτιστική κίνηση. Τα ξενοδοχεία αποτελούν κεντρικό άξονα του τουριστικού 

συστήματος και ο τουρισμός εκπολιτίζει τον άνθρωπο, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει 

τους ορίζοντες του. Έτσι λοιπόν αποτελούν χώρους συνάντησης διάφορων λαών, 

ανταλλαγής απόψεων και ιδεών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια 

πολιτιστική διεύρυνση. Επίσης παίζουν τεράστιο ρόλο στην εισαγωγή 

συναλλάγματος και στην αύξηση των πόρων της κατά περιοχή τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ξενοδοχεία μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως 

ανεξάρτητες μονάδες είτε ως τμήματα μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

(αλυσίδες) και οι οποίες έχουν υπό τον έλεγχο τους ένα σύνολο ξενοδοχείων που 

βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. Στη δεύτερη περίπτωση των αλυσίδων, η 
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διοίκηση ασκείται από ένα κέντρο αποφάσεων, με κοινό σύστημα οργάνωσης, 

λειτουργίας και παροχή υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών 
19

. 

 

3.1.2. Οι μορφές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διακρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), ως εξής: 

 Ξενοδοχεία (κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, μοτέλ, 

παραδοσιακά καταλύματα). 

 Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ). 

 Ενοικιαζόμενα δωμάτια. 

 Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. 

 Αυτοτροφοδοτούμενα τουριστικά καταλύματα (τουριστικές κατοικίες και 

τουριστικές επαύλεις). 

 Ξενώνες νεότητας. 

 Κέντρα γυμνιστών 
20

. 

 

Πίνακας 3.1. Διακρίσεις Ξενοδοχείων 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 9.207 

ξενοδοχειακές μονάδες1, τα 

περισσότερα από αυτά είναι δυο, 

τριών και τεσσάρων αστέρων 

και απασχολούν ένα σημαντικό 

αριθμό εργαζομένων: 

Κατηγορία 

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες 

5* 199 35.782 70.198 

4* 1.048 94.737 181.476 

3* 1.900 85.920 163.729 

2* 4.403 121.589 228.404 

1* 1.657 29.964 57.126 

Σύνολο 9.207 367.992 700.933 

 

                                                 
19

 Λαλούμης και Ρούπας, (2000). Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, σελ 220-221 

20
 Λαλούμης, (2002). Hotel Management: Διοίκηση Ξενοδοχείων, σελ. 39-40 
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3.1.3. Οι τύποι των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

Τα ξενοδοχεία ανάλογα με το πελατολόγιο τους χωρίζονται σε: 

 Διερχομένων πελατών. 

 Μαζικού τουρισμού. 

 Ξενοδοχεία μακράς διαμονής φοιτητών, μεταναστών κλπ. Τα συγκεκριμένα 

ξενοδοχεία ενοικιάζουν τα δωμάτια τους με την εβδομάδα ή το μήνα. 

 Ξενοδοχεία οικογενειακού τουρισμού, που διαθέτουν ειδικές υπηρεσίες και 

εγκαταστάσεις, όπως φύλαξης παιδιών, παιδικές χαρές, παιδικό πάρκο κλπ. 

 Ξενοδοχεία γυμνιστών κλπ 
21

. 

 

3.1.4. Προβλήματα και προοπτικές του κλάδου 

Σύμφωνα με την έρευνα της Hellastat που πραγματοποιήθηκε το 2009, τα 

σημαντικότερα προβλήματα του ξενοδοχειακού κλάδου είναι διαρθρωτικού 

χαρακτήρα, με κυριότερα παραδείγματα: 

o Η εξάρτηση από τους tour operators.  

o Η χαμηλή εξειδίκευση του προσωπικού.  

o Η προσέλκυση τουριστών χαμηλής και μεσαίας εισοδηματικής τάξης.  

o Ο κορεσμός των δημοφιλών προορισμών.  

o Οι αδυναμίες στο χωροταξικό πλαίσιο.  

o Η έντονη εποχικότητα κατά τους θερινούς μήνες. 

o Η άναρχη εξάπλωση μικρών επιχειρήσεων παροχής καταλύματος.  

o Το φαινόμενο της παράνομης λειτουργίας μέρους αυτών που δυσφημεί το 

ελληνικό τουριστικό προϊόν.  

o Το υψηλό κόστος παροχής υπηρεσιών εκτός ξενοδοχείου.  

o Οι ανεπαρκείς υποδομές εκτός των δημοφιλών προορισμών.  

o Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες. 

Επιπλέον, σχετικά με τις προοπτικές του κλάδου, η μελέτη της Hellastat 

τονίζει ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν οι παρακάτω παράγοντες: 

o Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την εξομάλυνση της 

τουριστικής κίνησης μέσο στο έτος.  

o Το νέο χωροταξικό πλαίσιο.  

                                                 
21

 Λαλούμης και Ρούπας, (2000). Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, σελ 225-227 
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o Η ένταση του ανταγωνισμού στις αεροπορικές μεταφορές.  

o Η ανάπτυξη νέων υποδομών σε όλη την επικράτεια.  

o Η αύξηση των κονδυλίων προβολής για την στήριξη του τουρισμού την 

τωρινή περίοδο οικονομικής κρίσης 
22

. 

 

3.2. Στατιστικά στοιχεία για τον ξενοδοχειακό κλάδο 

3.2.1. Οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών 

Σύμφωνα με την έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-

Δεκεμβρίου 2011, οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκε κατά 9,5% 

(πίνακας 3.2.) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. 

 

Πίνακας 3.2. Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών 

Χώρα 

προέλευσης 

μη 

κατοίκων 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος Μεταβολή 

2011/2010 

Αναλογία % επί του 

συνόλου 

2010 2011 2010 2011 

Ευρώπη  13.275.962 14.651.513 10,4 88,5% 89,2% 

Ασία  869.737 882.643 1,5 5,8% 5,4% 

Αφρική  44.239 38.450 -13,1 0,3% 0,2% 

Αμερική  691.379 719.661 4,1 4,6% 4,4% 

Ωκεανία  126.173 134.979 7,0 0,8% 0,8% 

Σύνολο 

αφίξεων  

15.007.490 16.427.247 9,5 100,0% 100,0% 

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζα της Ελλάδος (2012) 

 

Η μελέτη των στοιχείων δείχνει ότι το αεροδρόμιο ήταν το κυριότερο μέσο 

μεταφοράς, με το αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος να παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη κίνηση σε ποσοστό 19,0%, να ακολουθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου 

με 13% και της Ρόδου με 10,5% 
23

. 

                                                 
22

 Hellastat, (2009). Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις: Ανάλυση Αγοράς, 

http://www.hellastat.com/resources/hotels_el2.pdf (ιστοσελίδα) 

23
 ΕΛ.ΣΤΑΤ. (23/04/2012). Στατιστικά θέματα – Τουρισμός, http://www.statistics.gr (ιστοσελίδα) 
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3.2.2. Οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών τουριστών 

Στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011, 

παρουσιάσθηκε αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά 6,9% και των αφίξεων κατά 

4,4%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στους αλλοδαπούς τουρίστες (12,1% στις 

διανυκτερεύσεις και 13,2% στις αφίξεις), ενώ παρατηρείται μείωση στην κίνηση των 

ημεδαπών κατά 9,2% στις διανυκτερεύσεις και 8,2% στις αφίξεις. Στους παρακάτω 

πίνακας 3.3. και 3.4., παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία. 

 

Πίνακας 3.3. Αφίξεις ημεδαπών και αλλοδαπών σε καταλύματα ξενοδοχειακού 

τύπου για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, για τα έτη 2010-2011 

Κατηγορίες Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 

2010 2011 Ποσοστό 

μεταβολής (%) 

Ημεδαποί  5.625.188 5.161.484 -8,2% 

Αλλοδαποί  8.050.781 9.112.233 13,2% 

Σύνολο  13.675.969 14.273.717 4,4% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2012) 

 

Πίνακας 3.4. Διανυκτερεύσεις ημεδαπών και αλλοδαπών σε καταλύματα 

ξενοδοχειακού τύπου για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, για τα έτη 2010-

2011 

Κατηγορίες Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 

2010 2011 Ποσοστό 

μεταβολής (%) 

Ημεδαποί  14.253.777 12.938 -9,2% 

Αλλοδαποί  44.220.924 49.568.673 12,1% 

Σύνολο  58.474.701 62.507.258 6,9% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2012) 

 

Από την μελέτη των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι η μέση παραμονή 

κατά άτομο ανέρχεται σε 4,4 διανυκτερεύσεις και πιο συγκεκριμένα 5,4 

διανυκτερεύσεις για τους αλλοδαπούς και 2,6 διανυκτερεύσεις για τους ημεδαπούς 

τουρίστες. Τέλος, στα ξενοδοχειακά καταλύματα, η συνολική πληρότητα των κλινών 
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έφτασε για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου στο 58,4% έναντι 52,1% του 2010 

24
. 

 

3.2.3. Ο δείκτης Κύκλου Εργασιών  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών του Δ΄ 

τριμήνου 2011 παρουσίασε μείωση 18,2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του 

Δ΄ τριμήνου 2010. Παράλληλα,  ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών του Δ΄ τριμήνου 2011 

παρουσίασε μείωση 67,2 %,  σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 

2011 
25

. 

 

3.3 Αναγκαιότητα Δημιουργίας Ξενοδοχειακής Λογιστικής  

Αλματώδης είναι, τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της ξενοδοχειακής επιχείρησης 

και ξενοδοχειακής βιομηχανίας στη χώρα μας. Το τουριστικό ρεύμα από το 

εσωτερικό και το εξωτερικό συνεχώς αυξάνεται. Συγχρόνως δημιουργούνται πολλές 

μορφές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως ξενοδοχεία πολυτελείας με bungalows 

κοντά σε ακτές, ξενοδοχεία μικρότερα μέσα σε πόλεις, μοτέλ, κ.λ.π. Πολλά 

ξενοδοχεία προσφέρουν μόνο ύπνο. Αρκετά όμως, και ιδίως τα νεότερα, έχουν μια 

ιδιάζουσα οργάνωση και προσφέρουν στους πελάτες τους και άλλες εξυπηρετήσεις, 

όπως διάφορα είδη ψυχαγωγίας, αίθουσες χορού, μπόουλινγκ, τένις, φαγητό και 

άλλα.  

Αυτό ασφαλώς επέβαλε την ανάγκη ύπαρξης ενός διαφορετικού κλάδου της 

εφαρμοσμένης λογιστικής, την ξενοδοχειακή λογιστική. Ο ρόλος της είναι 

σημαντικός για την ανάπτυξη των ξενοδοχείων. Εκτός από τις πληροφοριακές και 

στατιστικές αξίες που προσφέρει σχετικά με την κίνηση του ταμείου, των πελατών, 

των αναλώσιμων υλικών κ.λ.π., δίνει και κάθε άλλη πληροφορία που είναι 

απαραίτητη στους υπεύθυνους για τη λήψη σοβαρών επεκτατικών και μελλοντικών 

αποφάσεων.  

Από άποψη οργάνωσης, συναντάμε την τεχνική και την οικονομική 

οργάνωση. Η τεχνική οργάνωση ασχολείται με τη βελτίωση των τρόπων 

                                                 
24

 ΕΛ.ΣΤΑΤ. (23/04/2012). Στατιστικά θέματα – Τουρισμός, http://www.statistics.gr (ιστοσελίδα) 

25
 ΕΛ.ΣΤΑΤ. (23/03/2012). Στατιστικά θέματα – Τουρισμός, http://www.statistics.gr (ιστοσελίδα) 
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εξυπηρέτησης του πελάτη, όπως είναι η καθαριότητα, η προθυμία του προσωπικού, 

το καλύτερο σέρβις, κ.ά.  

Η οικονομική οργάνωση ασχολείται με τη στενή και αποτελεσματική 

παρακολούθηση των πραγματοποιούμενων εσόδων και εξόδων. Ο έλεγχος των 

υλικών που καταναλώνονται (τρόφιμα, ποτά, κ.λ.π.) μαζί με τα διάφορα στατιστικά 

στοιχεία που πρέπει να εξάγονται εβδομαδιαία ή μηνιαία βοηθούν στον καλύτερο 

προγραμματισμό και εναρμονισμό των εργασιών. Η οικονομική οργάνωση 

παρακολουθεί τον πελάτη από τη στιγμή που θα φτάσει (αφιχθεί) μέχρι τη στιγμή που 

θα αναχωρήσει από το ξενοδοχείο. Συντάσσει τα αποδεικτικά στοιχεία κάθε 

κατανάλωσης στο μπαρ, στο εστιατόριο, στο ζαχαροπλαστείο ή αλλού, τα οποία 

καταχωρούνται καθημερινά. Όλα αυτά επιτυγχάνονται:  

 Με την εφαρμογή του κατάλληλου λογιστικού συστήματος,  

 Με την εκλογή κατάλληλων λογαριασμών με ειδική συνδεσμολογία,  

 Με την πρόσληψη ικανού και ειδικευμένου προσωπικού,  

 Με τη σωστή οργάνωση και κατεύθυνση από πλευράς διοίκησης,  

 Με τον προγραμματισμό για την καλύτερη μελλοντική λειτουργία.  

Τα ξενοδοχεία σήμερα, λόγω της μεγάλης κίνησης τους με τους τρίτους 

(πελάτες, προμηθευτές κ.λ.π.), των πολλών κλάδων εκμετάλλευσης, της μεγάλης 

εμπορευματικής κίνησης σε τρόφιμα, ποτά, εδέσματα, του μεγάλου συναγωνισμού, 

και των πολυσύνθετων σχέσεων και ενεργειών, δεν μπορούν να διοικούνται από 

στιγμιαίες διαισθήσεις, ασύνδετες αποφάσεις, πρόχειρες ενέργειες και 

απρογραμμάτιστα σχέδια. Χρειάζονται συστηματική λογιστική οργάνωση, 

οργανωμένο λογιστικό σχέδιο, άρτια εκλογή λογαριασμών και κατάλληλη σύνδεση 

λογαριασμών για να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για καλή διοίκηση και λήψη 

αποφάσεων.  

Πρέπει η λογιστική οργάνωση να είναι τέτοια, ώστε να δίνει πληροφορίες σε 

κάθε στιγμή σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και την εξέλιξη των μεταβολών 

της, να παρακολουθεί κάθε σχέση με τους τρίτους, να ελέγχει και να προσδιορίζει τα 

αποτελέσματα από κάθε κλάδο, και γενικά να ανταποκρίνεται σε όλες τις 

πληροφοριακές και στατιστικές ανάγκες της διοίκησης.  

Η τεράστια, λοιπόν, ανάπτυξη η οποία επιτελέστηκε στο διεθνή τουρισμό 

κατά τα τελευταία χρόνια, συντέλεσε στην παράλληλη ανάπτυξη και επέκταση του 

κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων 

κ.λ.π). Παράλληλη, επίσης, υπήρξε και η εμφάνιση, καθημερινά, όλο και 
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περισσότερων προβλημάτων λογιστικής φύσης, η αντιμετώπιση των οποίων είναι 

σήμερα επιτακτική. Γι αυτό και επιβάλλεται να εξεταστεί η ξενοδοχειακή λογιστική 

σαν ένας επί μέρους κλάδος της εφαρμοσμένης λογιστικής.  

Η λογιστική οργάνωση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης πρέπει να αποβλέπει 

τόσο στην πληρότητα λειτουργίας του λογιστικού συστήματος, ώστε να μη διαφεύγει 

καμιά δοσοληψία των πελατών, όσο και στην απόλυτη ενημερότητα των 

καταχωρίσεων των λογαριασμών της.  

Η όλη διάρθρωση του λογιστικού συστήματος πρέπει να μην περιορίζεται 

στην αποτύπωση των διάφορων συναλλαγών στους οικείους λογαριασμούς, αλλά να 

παρέχει την ευχέρεια εξαγωγής πληροφοριών τέτοιου είδους, ώστε να διαπιστώνεται 

η πορεία της γενικής εκμετάλλευσης, για να είναι σε θέση ο επιχειρηματίας να 

καθορίζει την ορθή κατεύθυνση.  

Επίσης, η σύνθεση του λογιστικού σχεδίου πρέπει να μη δημιουργεί γενικούς 

λογαριασμούς σε τέτοια περιληπτική έκταση, ώστε να μην μπορεί να γίνει η επί 

μέρους ανάλυση των συναλλαγών μιας συγκεκριμένης κατηγορίας που 

περιλαμβάνεται στο γενικό λογαριασμό. Ούτε και να δημιουργούνται πολλοί γενικοί - 

πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί που να εμφανίζουν τόσο αναλυτικά τις συναλλαγές, ώστε 

να διασπάται η ικανότητα σύνθεσης των ομοειδών πράξεων.  

Το ιδεώδες, βέβαια, είναι η δημιουργία ενιαίου συστήματος λογαριασμών με 

ειδικό λογιστικό σχέδιο, το οποίο θα προσαρμόζεται σε όλες τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις της χώρας, ανεξάρτητα από την έκταση της επιχείρησης, το είδος του 

ξενοδοχείου, τη δομή και την κατηγορία του, όπως έχει γίνει στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, όπου η Ένωση Ξενοδόχων της Νέας Υόρκης κατάρτισε και 

εφάρμοσε το ενιαίο σύστημα λογιστικής για ξενοδοχεία από το 1927. Το σύστημα 

αυτό αποβλέπει στη δημιουργία ενιαίου απλού τύπου κατάταξης των λογαριασμών 

της ξενοδοχειακής επιχείρησης, κατά τρόπο που να καθιστά ευχερή τη σύγκριση και 

διεξαγωγή των αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης. Ο τύπος αυτός των λογαριασμών 

είναι καταρτισμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε 

κατηγορία και σε κάθε μέγεθος ξενοδοχειακής επιχείρησης.  

Αυτό το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί γιατί τα λογιστικά σχέδια τα οποία 

εφαρμόζονται στις ξένες χώρες έχουν καταρτιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

προσαρμόζονται εύκολα με όλες τις λογιστικές ανάγκες τόσο των μικρών και απλών 

ξενοδοχείων, όσο και των μεγάλων, πολυσύνθετων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  
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3.4 Αντικείμενο & Βασικές Αρχές Ξενοδοχειακής Λογιστικής  

Αντικείμενο της ξενοδοχειακής λογιστικής είναι η χρονική εξιστόρηση των 

οικονομικών πράξεων και λογιστικών γεγονότων, δηλαδή η συγκέντρωση, η 

παρακολούθηση και η συσχέτιση στοιχείων κατά χρόνο.  

Σκοπός της είναι ο προσδιορισμός της περιουσιακής συγκρότησης και 

διάρθρωσης του ξενοδοχείου σε κάθε στιγμή, η παρακολούθηση των περιουσιακών 

μεταβολών και η εξεύρεση των οικονομικών αποτελεσμάτων στο σύνολο και για 

κάθε κλάδο εκμετάλλευσης και δραστηριότητας χωριστά. Για την ύπαρξη 

ξενοδοχειακής λογιστικής υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές της λογιστικής που 

πρέπει να τηρηθούν και είναι οι εξής:  

 Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της επιχείρησης: Η αρχή αυτή 

υποθέτει ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της για αόριστο 

χρόνο, ότι θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τα σχέδια της στο μέλλον, ότι δεν 

υπάρχει κίνδυνος ρευστοποίησης της περιουσίας της επιχείρησης και ότι το 

παρόν είναι συνδεδεμένο με το μέλλον.  

 Η χρηματική αρχή: Η χρηματική αρχή σημαίνει ότι η λογιστική δέχεται το 

χρήμα σαν τη μονάδα μέτρησης και έκφρασης όλων των επιχειρηματικών 

συναλλαγών. Αποτελεί τον κοινό παρονομαστή ολόκληρης της λογιστικής 

διαδικασίας, την κατάλληλη βάση για τη λογιστική μέτρηση, ανάλυση και 

παράσταση των μεταβολών του κεφαλαίου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

κ.λ.π.  

 Η αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης: Η αρχή αυτή υποστηρίζει ότι δεν 

πρέπει να ανακατεύονται τα οικονομικά αποτελέσματα και οι περιουσιακές 

μεταβολές μεταξύ των χρήσεων. Δεν πρέπει ένα έξοδο ή έσοδο μιας χρήσης 

να πηγαίνει σε άλλη χρήση κ.λ.π.  

 Η αρχή της διαχειριστικής χρήσης: Ως διαχειριστική χρήση ορίζεται το 

έτος, ειδικά όμως η πρώτη διαχειριστική χρήση μπορεί πολλές φορές να 

φτάσει τα δύο χρόνια.  

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

έξοδα: Τα έσοδα και τα έξοδα που συσχετίζονται σε κάθε εκμετάλλευση θα 

πρέπει να είναι ομαλά, κανονικά, οργανικά και δεδουλευμένα.  

 Η αρχή της αντικειμενικότητας και το επαληθεύσιμο των λογιστικών 

καταχωρίσεων: Με την αρχή αυτή η λογιστική και οι χρηματοοικονομικές 
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καταστάσεις της (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης κ.λ.π.) θα πρέπει να 

στηρίζονται σε στοιχεία τα οποία μπορούν αντικειμενικά να καθοριστούν και 

μπορούν να επαληθευτούν σε οποιοδήποτε χρόνο.  

 Η αρχή του δικαιολογητικού: Με την αρχή αυτή, ό,τι γράφεται στα 

λογιστικά βιβλία θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε ένα δικαιολογητικό.  

 Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων: Η αρχή αυτή ορίζει ότι 

κατά την καταχώριση των λογιστικών γεγονότων και τη σύνταξη του 

ισολογισμού κ.λπ., οι διάφορες μέθοδοι μέτρησης, καταχώρισης, απόσβεσης 

και άλλες θα πρέπει να ακολουθούνται μόνιμα και πάγια, και να μην 

αλλάζουν από τη μια χρήση στην άλλη.  

 Η αρχή της ανακοίνωσης.  

 Η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών γεγονότων.  

 Η αρχή της συντηρητικότητας: Σύμφωνα μ’ αυτή, όταν υπάρχουν πολλοί 

τρόποι ή μέθοδοι αντιμετώπισης ενός ζητήματος, όπως π.χ. αποτίμηση, 

απόσβεση, καθορισμός και διανομή αποτελεσμάτων, τότε η επιχείρηση θα 

εφαρμόσει αυτόν που τη συμφέρει και είναι ο καλύτερος γι’ αυτήν (για 

παράδειγμα, όταν εφαρμόζει μεγάλο ποσοστό απόσβεσης, τα κέρδη της 

ελαττώνονται και ο φόρος είναι μικρότερος).  

 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.O.K., όλες 

αυτές οι καταστάσεις που δείχνουν την οικονομική πορεία της επιχείρησης 

πρέπει να δημοσιεύονται, για να μπορούν οι ξένοι προς την επιχείρηση, π.χ. οι 

δανειστές, οι επενδυτές, οι τράπεζες, οι ενδιαφερόμενοι για ειδικούς λόγους, 

να πληροφορούνται αυτά που θέλουν. Στην Ελλάδα, μόνο ο ισολογισμός και 

τα αποτελέσματα χρήσης πρέπει να δημοσιεύονται.  

 

3.5 Κλάδοι Εκμετάλλευσης  

Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι δυνατόν να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες 

τεχνολογικές δραστηριότητες, οι οποίες διακρίνονται μεταξύ τους σε αυτοτελή 

τμήματα που αποσκοπούν στην αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας της.  
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Με τον όρο «τεχνολογική δραστηριότητα» εννοείται η κατάλληλη οργάνωση 

(συνδυασμός) των μέσων δράσης για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου έργου, το 

οποίο, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η παραγωγή ή η διάθεση αγαθού ή 

υπηρεσίας. Οι τεχνολογικές δραστηριότητες ονομάζονται και κλάδοι εκμετάλλευσης 

ή κέντρα παραγωγικής δραστηριότητας. Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων κλάδων 

εκμετάλλευσης σε μια επιχείρηση εξαρτάται, κυρίως, από το πλήθος και τη μορφή 

των προσφερόμενων απ' αυτήν αγαθών ή υπηρεσιών, με βάση την ανάγκη της όσο το 

δυνατόν καλύτερης εξυπηρέτησης της πελατείας της. Οι κλάδοι εκμετάλλευσης 

διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:  

(1) Κύριοι, με τους οποίους επιδιώκεται επίτευξη υψηλού βαθμού ίδιας 

αποδοτικότητας και  

(2) Βοηθητικοί, οι οποίοι συμβάλλουν στο έργο των κυρίων.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σ’ ένα ξενοδοχείο που περιλαμβάνει το 

πλήθος των απαιτούμενων σήμερα εκμεταλλεύσεων, κύριοι κλάδοι είναι εκείνοι οι 

οποίοι πραγματοποιούν μέσα στο ξενοδοχείο τη μετατροπή των μέσων δράσης σε 

έτοιμα υλικά ή άυλα αγαθά (μαγειρείο, υπνοδωμάτια, κυλικείο), καθώς και εκείνοι οι 

οποίοι διαθέτουν τα αγαθά αυτά στους πελάτες (εστιατόριο, μπουφές, μπαρ, 

υποδοχή). Με τη δράση και των δύο αυτών επιδιώκεται η απόκτηση υψηλού 

ποσοστού ίδιου κέρδους, το οποίο και αποτελεί συγχρόνως τον αντικειμενικό σκοπό 

του ξενοδοχείου.  

Βοηθητικοί κλάδοι είναι εκείνοι οι οποίοι, ενώ δεν επιδιώκουν ίδια κέρδη, 

συμβάλλουν, με τη λειτουργία τους, στην επιτυχία και την αύξηση των κερδών των 

κύριων κλάδων (τηλεφωνικό κέντρο, πλυντήριο, κ.λπ.).  

Είναι δυνατόν, όμως, στο χώρο ενός ξενοδοχείου, και μάλιστα από τον ίδιο 

φορέα, να λειτουργούν κλάδοι των οποίων το αντικείμενο δράσης να είναι εντελώς 

ανεξάρτητο από εκείνο του ξενοδοχείου. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τις 

καλούμενες δευτερεύουσες εκμεταλλεύσεις (κομμωτήριο, πρατήριο βενζίνης, 

ανθοπωλείο, γήπεδα τένις, γκολφ, πισίνες, πλαζ, κινηματοθέατρα, αίθουσες τυχερών 

παιχνιδιών, τουριστικών ειδών, κ.λπ.).  

Πολλές φορές είναι δυνατόν οι δευτερεύουσες αυτές εκμεταλλεύσεις να 

αποτελέσουν κύριους κλάδους εκμετάλλευσης, κατά κανόνα όμως βρίσκονται σε 

χαμηλή οργανική σύνδεση με το ξενοδοχείο και τα αποτελέσματα μερικών απ' αυτούς 

είναι αρνητικά (ζημιές). Η διατήρηση των εκμεταλλεύσεων αυτών, έστω και με 

αρνητικό αποτέλεσμα, επιβάλλεται για χάρη της εύρυθμης λειτουργίας των άλλων 
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κλάδων. Στην πράξη, οι κυριότεροι κλάδοι εκμετάλλευσης στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:  

1. Κύριοι κλάδοι εκμετάλλευσης  

α. Υπνοδωμάτια: Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις υπηρεσίες του 

προσωπικού, εξειδικευμένες και μη, καθώς και τις υπηρεσίες των πάγιων στοιχείων, 

οι οποίες είναι απαραίτητες για την προετοιμασία των διανυκτερεύσεων. 

Οπωσδήποτε στην προετοιμασία αυτή συμμετέχει και το φυσικό περιβάλλον 

(κατάλληλη θέση ξενοδοχείου, κλίμα κ.λπ.). Η ανάμειξη εξόδων λειτουργίας των 

χρησιμοποιούμενων μέσων μεταξύ του κλάδου αυτού και άλλων κλάδων 

(ανελκυστήρες προσωπικού, φαγητού, ιματισμού, πλυντήριο, κυλικείο (πρωινά), 

δημιουργεί πρόβλημα μερισμού δαπανών.  

β. Εστιατόριο: Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει δύο διαχωρισμένες μεταξύ τους 

δραστηριότητες. Δηλαδή το μαγειρείο και το εστιατόριο (τραπεζαρία). Το μαγειρείο, 

με τη χρησιμοποίηση τεχνικών μέσων και ακατέργαστων υλικών (πρώτες ύλες), 

παρασκευάζει πλήθος φαγητών, ορεκτικών, σαλατών, κ.λ.π. και σε τέτοια ποικιλία, 

ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι επιθυμίες των πελατών. Το εστιατόριο, επίσης, 

έχει στη διάθεση του μεγάλο αριθμό σκευών, τα οποία χρησιμοποιεί προκειμένου η 

προσφορά των διάφορων φαγητών κ.λπ. να συντελείται με τρόπο άψογο και αρεστό 

στους πελάτες (σερβίτσια κ.λπ.).  

γ. Εκμετάλλευση ποτών (κάβα): Στο τμήμα αυτό γίνεται αποθήκευση, 

συντήρηση και προετοιμασία για προσφορά στον πελάτη των κάθε είδους και 

ποιότητας ποτών. Η διάθεση των ποτών αυτών μέσω του εστιατορίου δημιουργεί 

λογιστικό πρόβλημα, λόγω ανάμειξης των εξόδων μεταξύ των δύο αυτών 

εκμεταλλεύσεων.  

δ. Κυλικείο (μπουφές): Το κυλικείο ή αλλιώς μπουφές έχει σαν αντικείμενο 

την με ίδια μέσα (σκεύη, προσωπικό κ.λπ.) ετοιμασία όλων των ζεστών ροφημάτων 

που παραγγέλλουν οι πελάτες, καθώς και των προγευμάτων. Και στο τμήμα αυτό 

υφίσταται πρόβλημα μερισμού δαπανών λόγω ανάμειξης των υπηρεσιών του με τις 

υπηρεσίες του εστιατορίου, κυρίως στις μικρού μεγέθους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

ε. Μπαρ: Αυτό είναι εγκαταστημένο σε ιδιαίτερο χώρο του ξενοδοχείου και 

διαθέτει ίδια μέσα (σκεύη, έπιπλα, κ.λπ.), έχει δε σαν αντικείμενο την επί τόπου 

πώληση οινοπνευματωδών ποτών. Το μπαρ είναι συνδεμένο με τους λοιπούς κλάδους 

και χρησιμοποιεί συχνά τις υπηρεσίες αυτών ή και αντίστροφα.  
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στ. Ζαχαροπλαστείο: Το τμήμα αυτό, καθώς και το μαγειρείο, ανήκει στην 

τεχνοπαραγωγική λειτουργία του ξενοδοχείου. Σ αυτό παρασκευάζονται γλυκίσματα, 

παγωτά, μπισκότα και βουτήματα για τον εφοδιασμό του εστιατορίου, του κυλικείου, 

του μπαρ ή τη διάθεση τους απευθείας στους πελάτες. Η ανάμειξη των υπηρεσιών 

του ζαχαροπλαστείου με το εστιατόριο προκαλεί λογιστικά προβλήματα μερισμού 

δαπανών.  

2. Βοηθητικοί κλάδοι  

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί βοηθητικοί κλάδοι, οι οποίοι, κατά 

περίπτωση, μπορεί ν’ αποτελέσουν και κύριους κλάδους, ανάλογα με το μέγεθος και 

τη θέση του ξενοδοχείου.  

α. Πλυντήριο - σιδερωτήριο  

β. Σταθμός αυτοκινήτων πελατών - συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων  

γ. Υπηρεσία επισκευών και συντήρησης κτιρίων  

δ. Υπηρεσία μέσων μεταφοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  

4.1. Η ελεγκτική ανά κύκλο δραστηριότητας 

4.1.1. Εισαγωγή 

Τα ξενοδοχεία αποτελούν οικονομικές μονάδες οι οποίες συνδυάζουν τους 

παραγωγικούς συντελεστές, δηλαδή χώρο, εργασία και κεφάλαια, με σκοπό την 

παραγωγή και προσφορά υπηρεσιών φιλοξενίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το 

μέγιστο επίπεδο κέρδους. Η λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επιβάλλει 

την ελεγκτική των δραστηριοτήτων τους 
26

. 

 

4.1.2. Κύκλος Παγίων 

Τα πάγια στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θεωρούνται ο λειτουργικός εξοπλισμός, οι 

επενδύσεις και οι ανακαινίσεις. Οι αντικειμενικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου του 

κύκλου των παγίων είναι οι εξής: 

o Μεγαλύτερη απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στα πάγια της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

o Ορθή διαχείριση των παγίων. 

o Πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων σχετικά με τον κύκλο των 

παγίων. 

o Εφαρμογή των οδηγιών της διοίκησης για την ολοκλήρωση των παγίων. 

o Ικανοποιητική λογιστική παρακολούθηση. 

o Διόρθωση και βελτίωση της διαδικασίας του κύκλου των παγίων. 

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου της επιχείρησης πρέπει να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα. Ειδικότερα: 

o Προώθηση συγκεκριμένης διαδικασίας από το διοικητικό συμβούλιο για την 

ορθή διαχείριση των παγίων. 

o Συχνές απογραφές των παγίων ακολουθώντας το τηρούμενο μητρώο παγίων. 

o Συχνές επιθεωρήσεις του επιπέδου συντήρησης των παγίων. 

o Εφαρμογή και έλεγχος του κανονισμού προμηθειών των παγίων. 

o Εφαρμογή και έλεγχος των προϋπολογισμών των παγίων. 

                                                 
26

 Λαλούμης, (2002). Hotel Management: Διοίκηση Ξενοδοχείων, σελ. 47 
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o Διανομή των καθηκόντων σε όσους είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και 

λογιστική παρακολούθηση του κύκλου των παγίων 
27

. 

 

4.1.3. Κύκλος Αποθεμάτων  

Τα αποθέματα δεσμεύουν κεφάλαια και για την αποφυγή λαθών κρίνεται αναγκαία η 

διάκριση του κύκλου στις παρακάτω διαδικασίες: αποθήκευση, διακίνηση, 

συντήρηση και απογραφή αποθεμάτων 
28

. Στη συνέχεια, οι αντικειμενικοί στόχοι του 

εσωτερικού ελέγχου του κύκλου των αποθεμάτων είναι οι εξής: 

 Μεγαλύτερη απόδοση των κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί για την απόκτηση 

των αποθεμάτων. 

 Ορθή διαχείριση των αποθεμάτων. 

 Πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων σχετικά με τον κύκλο των 

αποθεμάτων. 

 Εφαρμογή των εντολών του διοικητικού συμβουλίου για την σωστή 

διαχείριση των αποθεμάτων. 

 Ορθός λογιστικός έλεγχος των αποθεμάτων. 

 Υιοθέτηση μέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών σχετικά με τον 

κύκλο των αποθεμάτων.  

Για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω στόχων, το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου της επιχείρησης πρέπει να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα: 

 Προώθηση συγκεκριμένης διαδικασίας από το διοικητικό συμβούλιο για την 

σωστή διαχείριση των αποθεμάτων. 

 Τοποθέτηση αποθηκάριου και καθορισμό των ευθυνών του. 

 Εφαρμογή του συστήματος της διαρκούς απογραφής. 

 Υιοθέτηση ενός αποθέματος ασφαλείας και συνεχείς έλεγχοι για την τήρηση 

του ορίου αυτού 
29

. 

 

 

 

                                                 
27

 Λουμιώτης, (2006). Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής. 

28
 Λαλούμης, (2002). Hotel Management: Διοίκηση Ξενοδοχείων, σελ. 48 

29
 Drogalas, Karagiorgos, Christodoulou and Euaggelidou, (2006). Theoretical approach in an Internal 

Control System: A conceptual framework and usability of internal audit in hotel business. 
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4.1.4. Κύκλος Αγορών – Προμηθειών 

Οι αγορές και προμήθειες, αφορούν τις διαδικασίες που σχετίζονται με την 

ξενοδοχειακή επιχείρηση. Οι αντικειμενικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου του κύκλου 

των Αγορών – Προμηθειών είναι οι εξής: 

 Το μέγιστο όφελος από τις αγορές της επιχείρησης. 

 Σωστή διαχείριση και προστασία των αγορών κατά την μεταφορά τους από 

τον προμηθευτή στις αποθήκες της επιχείρησης. 

 Εντοπισμός και αντιμετώπιση των κινδύνων σχετικά με τις αγορές και 

προμήθειες της ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

 Τήρηση όλων των εντολών της διοίκησης για την πιστή πραγματοποίηση των 

αγορών. 

 Κατάλληλη λογιστική παρακολούθηση των αγορών. 

 Εφαρμογή μέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών του κύκλου 

αγορών και προμηθειών. 

Για την ολοκλήρωση των παραπάνω στόχων, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

της επιχείρησης οφείλει να ακολουθεί τα παρακάτω μέτρα. Αναλυτικότερα: 

 Τήρηση εγκεκριμένης διαδικασίας αγορών που απαιτείται από τη διοίκηση. 

 Έλεγχος του ετήσιου προγράμματος αγορών και προμηθειών. 

 Ενημέρωση και στατιστική παρακολούθηση  του αρχείου αγορών και 

προμηθειών κατά ποσότητα και αξία. 

 Πλήρης ανεξαρτησία των υπευθύνων των αγορών και προμηθειών από το 

λογιστήριο, το ταμείο και το τμήμα παραλαβών. 

 Οι αγορές να αναλαμβάνονται από κατάλληλα άτομα για να επιτυγχάνεται η 

αγορά της κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας 
30

. 

 

4.1.5. Κύκλος Απαιτήσεων – Διαθεσίμων – Χρεογράφων 

Ο κύκλος αυτός είναι σημαντικός λόγω του ιδιαίτερου ρόλου των απαιτήσεων στη 

διαμόρφωση της ρευστότητας και αποδοτικότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η 

ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων αποτελεί αχίλλειο πτέρνα για τα ξενοδοχεία, διότι 

αντιμετωπίζουν το θέμα της συστηματικής καθυστέρησης είσπραξης των 

                                                 
30

 Δρογαλάς, (2010). Αξιολόγηση της εφαρμογής και συνεισφοράς των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

από τη σκοπιά της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας, 

σελ. 306-309 
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λογαριασμών τους. Η καθυστέρηση αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί πολλούς 

μήνες. Οι συνθήκες αυτές σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος απόσβεσης και 

συντήρησης των παγίων δημιουργούν πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας σε πολλές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
31

. Οι αντικειμενικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου του 

κύκλου των Απαιτήσεων-Διαθεσίμων-Χρεογράφων, είναι οι παρακάτω: 

 Απόκτηση του μεγαλύτερου οφέλους από τις δραστηριότητες των 

Απαιτήσεων-Διαθεσίμων και των Χρεογράφων. 

 Εξακρίβωση της ακρίβειας των Απαιτήσεων-Διαθεσίμων και των 

Χρεογράφων. 

 Εντοπισμός και αντιμετώπιση των κινδύνων αναφορικά με τον κύκλο των 

Απαιτήσεων-Διαθεσίμων και των Χρεογράφων. 

 Πλήρης εφαρμογή των εντολών της διοίκησης για την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών των Απαιτήσεων-Διαθεσίμων και των Χρεογράφων. 

 Ενδελεχής λογιστική παρακολούθηση των Απαιτήσεων-Διαθεσίμων και των 

Χρεογράφων. 

 Εφαρμογή μέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών σχετικά με τον 

κύκλο των Απαιτήσεων-Διαθεσίμων και Χρεογράφων. 

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου της επιχείρησης πρέπει να εφαρμόσει τα παρακάτω μέτρα: 

 Τήρηση της διαδικασίας των Απαιτήσεων-Διαθεσίμων και Χρεογράφων, που 

έχει εγκριθεί από το διοίκηση. 

 Ενημέρωση του μητρώου των πελατών και συνεχής έλεγχος της 

πιστοληπτικής ικανότητας τους. 

 Οι ημερήσιες εισπράξεις θα πρέπει να κατατίθενται στην τράπεζα, με στόχο 

να αποφεύγεται ο προσωρινός δανεισμός της ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

 Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα διαχειρίζονται τα μετρητά, τα οποία όμως δεν 

θα έχουν πρόσβαση στα λογιστικά στοιχεία. 

 Οι επιταγές θα οπισθογραφούνται κα θα μεταβιβάζονται μόνο από 

εργαζόμενους που έχουν λάβει την απαραίτητη εξουσιοδότηση (η ίδια 

διαδικασία θα ισχύει τόσο για τα γραμμάτια όσο και για τις συναλλαγματικές) 

32
.  

                                                 
31

 Λαλούμης, (2002). Hotel Management: Διοίκηση Ξενοδοχείων, σελ. 48-49 

32
 Καπίκη-Πιβεροπούλου, (2004). Τήρηση Λογαριασμών Πελατών Main-Courante Ξενοδοχείων. 
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4.1.6. Κύκλος Υποχρεώσεων 

Ο κύκλος υποχρεώσεων της ξενοδοχειακής επιχείρησης περιλαμβάνει όλες τις 

υποχρεώσεις των τρίτων προς τον ιδιοκτήτη ή τις υποχρεώσεις του επιχειρηματία 

προς τους τρίτους. Η ελεγκτική καλό είναι να ελέγχει τον συγκεκριμένο κύκλο σε 

συνάρτηση με τον κύκλο των παγίων, τον κύκλο των αγορών και προμηθειών. Οι 

αντικειμενικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου του κύκλου των υποχρεώσεων είναι: 

 Το μικρότερο κόστος από τις κάθε είδους υποχρεώσεις. 

 Εξακρίβωση της ορθότητας των υποχρεώσεων. 

 Πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων σχετικά με τον κύκλο των 

υποχρεώσεων. 

 Τήρηση των οδηγιών του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με τις 

υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

 Λογιστικός έλεγχος των υποχρεώσεων. 

 Εφαρμογή μέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών σχετικά με τον 

κύκλο των υποχρεώσεων.  

Για την επίτευξη των στόχων, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης οφείλει να εφαρμόσει τα παρακάτω μέτρα: 

 Προώθηση της διαδικασίας που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση σχετικά με την 

καθαρή θέση της επιχείρησης και τις υποχρεώσεις της. 

 Διαχωρισμός των καθηκόντων αυτών που παρακολουθούν τις υποχρεώσεις 

και αυτών είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή τους. 

 Συνεχής έλεγχος των υποχρεώσεων με τους αντίστοιχους λογαριασμούς και 

επιστολές. 

 Δημιουργία και ενημέρωση του μητρώου των υποχρεώσεων με τις 

λεπτομέρειες των δανείων και των πιστώσεων. 

 Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων θα πραγματοποιείται μόνο από το 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ξενοδοχειακής επιχείρησης.  

 Συνεχής έλεγχος του υπολογισμού των τόκων των τραπεζικών δανείων. 

 Ενημέρωση της διοίκησης για το σύνολο των δανείων που έχει λάβει η 

επιχείρηση 
33

. 

                                                 
33
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από τη σκοπιά της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας, 
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4.1.7. Κύκλος Δαπανών – Εξόδων 

Τα έξοδα ανάλογα με τη λειτουργία που εξυπηρετούν, χωρίζονται σε έξοδα 

εφοδιασμού, χρηματοοικονομικά, διοίκησης, πωλήσεων, παραγωγής και 

συμπληρωματικών λειτουργιών. Τα έξοδα διακρίνονται επίσης σε σταθερά, που 

επαναλαμβάνονται ισόποσα ανεξαρτήτου του επιπέδου πληρότητας του ξενοδοχείου 

(πχ ενοίκιο) και μεταβλητά που εξαρτώνται από την πληρότητα (πχ εφοδιασμού) 
34

. 

Το αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου οφείλει να συνεργάζεται στενά με 

παρεμφερείς κύκλους δραστηριότητας, όπως είναι ο κύκλος Πωλήσεων-Εσόδων και 

ο κύκλος Αγορών-Προμηθειών. 

Οι αντικειμενικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου του κύκλου των Δαπανών-

Εξόδων είναι: 

 Το μικρότερο κόστος από τα πάσης φύσεως έξοδα. 

 Σωστή διαχείριση των εξόδων. 

 Πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων αναφορικά με τον κύκλο των 

εξόδων. 

 Συνεχής λογιστική παρακολούθηση των εξόδων της επιχείρησης. 

 Προώθηση μέτρων διόρθωσης και βελτίωσης των διαδικασιών σχετικά με τον 

κύκλο των εξόδων.  

Για την επιτυχία των προαναφερθέντων στόχων, το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου της ξενοδοχειακής επιχείρησης πρέπει να προωθήσει τα παρακάτω μέτρα: 

 Τήρηση της διαδικασίας που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση του ξενοδοχείου 

σχετικά με τις δαπάνες της επιχείρησης. 

 Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κέρδος. 

 Πρέπει να υπάρχει σχετική έγκριση για την μισθοδοσία του προσωπικού της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

 Οι κρατήσεις και οι αποδοχές του προσωπικού πρέπει να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις εργατικές διατάξεις και τους σχετικούς νόμους. 

 Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες πρέπει να συγκρίνονται συνεχώς με τα 

προϋπολογισθέντα έξοδα. Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται σύγκριση των 

μηνιαίων δαπανών της επιχείρησης με το αντίστοιχο διάστημα του 

προηγούμενου χρόνου και θα διερευνώνται οι ποσοστιαίες αποκλίσεις. 
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 Τέλος, θα διερευνάται η σκοπιμότητα ορισμένων δαπανών, όπως είναι τα 

μεταφορικά, οι αποζημιώσεις των διευθυντικών στελεχών και τα διάφορα 

έξοδα τους 
35

. 

 

4.1.8. Κύκλος Πωλήσεων – Εσόδων 

Τα έσοδα στο ξενοδοχείο αναλύονται ανάλογα με το τμήμα εκμετάλλευσης που τα 

δημιουργεί και ανάλογα με τον τρόπο πραγματοποίησης τους σε μετρητά και 

πιστωμένα. Τα έσοδα πωλήσεων «δωματίου» σε συνδυασμό με διατροφή, 

ονομάζονται συμφωνηθέντα. Τα έσοδα δεδομένης περιόδου (πχ ενός έτους) 

ονομάζονται κύκλος εργασιών 
36

. Οι αντικειμενικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου του 

κύκλου πωλήσεων είναι: 

 Η πραγματοποίηση του μεγαλύτερου κέρδους από τις πωλήσεις. 

 Σωστή διαχείριση της πιστότητας και της ακρίβειας των πωλήσεων. 

 Πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων αναφορικά με τον κύκλο των 

πωλήσεων. 

 Ορθός λογιστικός έλεγχος των πωλήσεων της επιχείρησης. 

 Εφαρμογή μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών όσον αφορά τον κύκλο των 

πωλήσεων.  

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης πρέπει να προωθήσει τα ακόλουθα μέτρα: 

 Τήρηση της διαδικασίας που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης. Ειδικότερα, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την πολιτική στο 

θέμα των πωλήσεων και την εξόφληση των τιμολογίων. 

 Συγκέντρωση όλων των παραστατικών των πωλήσεων με στόχο να 

εντοπιστούν οι ανεκπλήρωτες παραγγελίες. 

 Ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού για τις εκπτώσεις σε κάποιες 

πωλήσεις. 

 Οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις πρέπει να συγκρίνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα με τις προϋπολογισθέντες. Αποτελεί καλή πρακτική η σύγκριση 

των μηνιαίων πωλήσεων της επιχείρησης με το αντίστοιχο διάστημα του 

προηγούμενου χρόνου και θα διερευνώνται οι ποσοστιαίες αποκλίσεις. 
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 Οι πωλήσεις θα πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα αντίγραφα των 

λογαριασμών και των επιβεβαιωτικών επιστολών. 

 Πρέπει να διαχωρίζονται οι αρμοδιότητες αυτών που παρακολουθούν τις 

πωλήσεις και αυτών που προβαίνουν στην είσπραξη τους 
37

. 

 

4.1.9. Κύκλος Λοιπών Λειτουργιών 

Στον συγκεκριμένο κύκλο, υπάγονται όλες αυτές οι δραστηριότητες που είτε αφορούν 

περισσότερους από έναν κύκλο δραστηριότητας είτε δεν ανήκουν στους 

προαναφερθέντες κύκλους. Οι στόχοι ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου είναι οι εξής: 

 Το μεγαλύτερο όφελος από τη δραστηριότητα του κύκλου λοιπών 

λειτουργιών. 

 Σωστή διαχείριση των διαδικασιών του κύκλου. 

 Έλεγχος και αντιμετώπιση των κινδύνων σχετικά με τον συγκεκριμένο κύκλο. 

 Τήρηση και εφαρμογή των εντολών της διοίκησης. 

 Συνεχής λογιστική παρακολούθηση. 

 Διόρθωση και βελτίωση των διαδικασιών. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

οφείλει να προωθήσει τα μέτρα που αναφέρονται στη συνέχεια. Ειδικότερα: 

 Προώθηση των διαδικασιών για την πρόσληψη και εκπαίδευση του 

προσωπικού. 

 Λειτουργία της επιχείρησης με την υιοθέτηση ενός κανονισμού εργασίας. 

 Σαφής διαχωρισμός των θέσεων εργασίας και των αρμοδιοτήτων όλων των 

μελών του προσωπικού. 

 Πλήρης ταύτιση της οργάνωσης του ξενοδοχείου με τους επιχειρησιακούς της 

στόχους. 
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4.2. Γενικές Ελεγκτικές Διαδικασίες ανά λογαριασμό Ελληνικού 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου - Πάγια  

Μια ξενοδοχειακή μονάδα χρησιμοποιεί τα πάγια που έχει στην διάθεση της με 

σκοπό να επιτύχει τους στόχους της. Μια ξενοδοχειακή μονάδα αρκετές φορές 

αγοράζει αγαθά πάγιας χρήσης όπως μηχανήματα, έπιπλα, εργαλεία, είδη 

εξοπλισμού, σεντόνια, πιάτα διότι τα αγαθά πάγιας χρήσης που έχει στην κυριότητα 

της δεν αρκούν για να πραγματοποίηση τους στόχους της. Επίσης τα αγαθά πάγιας 

χρήσης που έχει στην κυριότητα της δεν αποδίδουν σωστά ή χρειάζεται νεότερης 

τεχνολογίας και πιο ανταγωνιστικά. Ακόμη η ξενοδοχειακή μονάδα κάνει επενδύσεις 

σε αγαθά παγίας χρήσης για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της.  

 

4.2.1 Διαδικασία Αγορών Αγαθών Πάγιας Χρήσης από Ξενοδοχεία  

Η αγορά αγαθών πάγιας χρήσης σε μια ξενοδοχειακή μονάδα θα πρέπει να γίνεται, 

πάντοτε, από αρμόδιο πρόσωπο, στον κατάλληλο χρόνο και στις κατάλληλες 

ποσότητες. Στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπου υπάρχουν πολλά τμήματα και 

κλάδοι εκμετάλλευσης, η διαδικασία που διενεργείται έχει συγκεκριμένα βήματα.  

Μετά από έγγραφη αίτηση του προϊστάμενου του κλάδου εκμετάλλευσης, που 

ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη αγορά προς τον αρμόδιο διευθυντή, ο οποίος, 

αφού την εγκρίνει, τη διαβιβάζει για εκτέλεση στην υπηρεσία αγορών. Στην αίτηση 

αυτή περιγράφονται με λεπτομέρεια το είδος και η ποσότητα των ζητούμενων 

αγαθών. Στις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, η διαδικασία είναι πιο απλή. Ο 

επιχειρηματίας αποφασίζει για τα πάγια αγαθά που πρέπει να αγοραστούν, σε ποιες 

ποσότητες και από ποιους προμηθευτές.  

 

4.2.2 Λογιστικός Προσδιορισμός της Αγοράς Παγίων  

Μια ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να αγοράσει πάγια αγαθά επί πιστώσει, μετρητοίς, 

με επιταγή, με γραμμάτιο. Όταν η επιχείρηση αγοράζει επί πιστώσει, ο λογιστικός 

προσδιορισμός της συναλλαγής έχει ως εξής: Χρέωση του λογαριασμού παγίου και 

χρέωση του αντιστοίχου λογαριασμού Φ.Π.Α. Αγορών Παγίων σε πίστωση του 

λογαριασμού 50 «Προμηθευτές».  
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Όταν η επιχείρηση αγοράζει με μετρητά τότε, η Λογιστική εγγραφή που 

γίνεται είναι η εξής: Χρέωση του λογαριασμού παγίου και χρέωση του αντίστοιχου 

λογαριασμού Φ.Π.Α. Αγορών Παγίων σε πίστωση του λογαριασμού 38 «Χρηματικά 

Διαθέσιμα».  

Όταν η επιχείρηση αγοράζει με επιταγή τότε ο Λογιστικός προσδιορισμός της 

συναλλαγής έχει ως εξής: Χρέωση του αντιστοίχου λογαριασμού παγίου και χρέωση 

του αντίστοιχου λογαριασμού Φ.Π.Α. Αγορών Παγίων σε πίστωση του λογαριασμού 

53 «Πιστωτές Διάφοροι» και πιο συγκεκριμένα του δευτεροβάθμιου 53.90 «Επιταγές 

Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες».  

Όταν η επιχείρηση αγοράζει με γραμμάτιο τότε η Λογιστική εγγραφή που 

γίνεται είναι η εξής: Χρέωση του λογαριασμού παγίου και χρέωση του αντίστοιχου 

λογαριασμού Φ.Π.Α Αγορών Παγίων σε πίστωση του λογαριασμού 51 «Γραμμάτια 

Πληρωτέα».  

 

4.3 Αποθέματα  

Οι αγορές αποθεμάτων ανάλογα με τον προορισμό κατατάσσονται σε:  

o Αγορές αγαθών που προορίζονται για μεταπώληση, όπως ποτά, αναψυκτικά.  

o Αγορές αγαθών που προορίζονται για επεξεργασία, δηλαδή για παρασκευή 

φαγητών, πρωινών.  

o Αγορές βοηθητικών υλικών και καυσίμων, όπως είδη καθαρισμού, φάρμακα, 

πετρέλαια.  

 

4.3.1 Η Διαδικασία Αγορών στα Ξενοδοχεία  

Η διαδικασία που ακολουθείται θα πρέπει να αποτελείται από συγκεκριμένα βήματα. 

Θα πρέπει να διενεργούνται στον κατάλληλο χρόνο, στις κατάλληλες ποσότητες και 

από τους κατάλληλους προμηθευτές. Η αγορά των αναλώσιμων υλικών από μέρους 

της ξενοδοχειακής επιχείρησης διενεργείται, πάντοτε, μετά από έγγραφη αίτηση του 

προϊσταμένου του κλάδου εκμετάλλευσης, που ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη 

αγορά προς τον αρμόδιο διευθυντή, ο οποίος, αφού την εγκρίνει, τη διαβιβάζει για 

εκτέλεση στην υπηρεσία αγορών. Στην αίτηση αυτή περιγράφονται με λεπτομέρεια 

το είδος και η ποσότητα των ζητούμενων υλικών αγαθών.  

Μετά την πραγματοποίηση της αγοράς από την αρμόδια υπηρεσία και τη 

σύνταξη του δελτίου παραλαβής από την υπηρεσία παραλαβής, τα υλικά αγαθά 
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εισάγονται στις αποθήκες, πάντοτε με το δελτίο παραλαβής. Το πρωτότυπο του 

δελτίου αυτού μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά της αγοράς (αιτήσεις, τιμολόγια) 

αποστέλλονται στο λογιστήριο για την διεξαγωγή του έργου του. Παράλληλα, ο 

αρμόδιος αποθηκάριος (τροφίμων, ποτών) ενημερώνει τους αναλυτικούς 

λογαριασμούς των ειδών για τα οποία έγινε εισαγωγή, με βάση το αντίγραφο του 

δελτίου εισαγωγής, τηρώντας τους σε καρτέλες αποθήκης.  

 

4.3.2 Λογιστικός Προσδιορισμός της Αγοράς Αποθεμάτων  

Οι λογαριασμοί που λειτουργούν για τα αναλώσιμα υλικά είναι οργανωμένοι, με 

βάση το σχέδιο λογαριασμών, σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους, 

ανάλογα με τις ανάγκες του ξενοδοχείου. Για κάθε κατηγορία αναλώσιμων, πρέπει να 

κινούνται οι λογαριασμοί: Αγορές ή Αγορές αναλώσιμων ή Αναλώσιμα υλικά, 

δηλαδή αντίστοιχος του Εμπορεύματα των εμπορικών επιχειρήσεων, Ειδικά έξοδα 

αγορών, Εκπτώσεις επί αγορών (όταν χορηγούνται στο ξενοδοχείο), Επιστροφές 

αγορών.  

Ο λογαριασμός «Αγορές» χρεώνεται:  

o Με την αξία των τιμολογίων αγοράς, στην οποία πολλές φορές 

περιλαμβάνονται και τα ειδικά έξοδα.  

o Με τα ειδικά έξοδα των αγορών, στην περίπτωση κατά την οποία έγιναν αυτά 

και δεν συμπεριλήφθηκαν στο τιμολόγιο, και σε πίστωση του λογαριασμού 

«Ειδικά έξοδα αγορών», εφόσον και μόνο ο τελευταίος αυτός λογαριασμός 

χρεώθηκε σε προηγούμενη εγγραφή για τη συγκεκριμένη αγορά.  

 

Ο λογαριασμός «Αγορές» Πιστώνεται:  

o Με τις τυχόν επιστροφές αναλώσιμων που είχαν αγοραστεί προηγούμενα 

(συνήθως όταν θεωρούνται ακατάλληλα για χρήση) ή απευθείας, ή με την 

αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού «Επιστροφές Αγορών» που είχε 

πιστωθεί προηγούμενα.  

o Με τις χορηγούμενες από τους προμηθευτές εκπτώσεις για λογαριασμό του 

ξενοδοχείου ή απευθείας, ή με την αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού 

«Εκπτώσεις επί αγορών», που είχε πιστωθεί προηγούμενα. Στην τελευταία 

αυτή περίπτωση, η έκπτωση θεωρείται αφαιρετικό στοιχείο ή κονδύλιο του 
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κόστους των αγορών και όχι ως ανόργανο έσοδο της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης.  

o Με τις διαπιστώσεις τυχόν διαφορών μεταξύ τιμολογίου και των ποσοτήτων 

που παραλαμβάνονται από μέρους της υπηρεσίας παραλαβών. Η εγγραφή 

αυτή στηρίζεται στο πρακτικό που συντάσσει η εν λόγω υπηρεσία.  

o Με το σχηματιζόμενο υπόλοιπο του, αυτού που αποτελεί το αρχικό κόστος 

αγορών, σε χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού «Αποθέματα».  

 

4.4 Έσοδα  

Έσοδο είναι η χρηματική έκφραση της αγοραστικής δυνάμεως που αποκτάται, άμεσα 

ή έμμεσα, από τη δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας και ειδικότερα από την 

πώληση ή εκμετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων. Στην έννοια του 

εσόδου περιλαμβάνονται και τυχόν επιχορηγήσεις και άλλα παρόμοιας φύσεως 

κονδύλια που καταβάλλονται στην οικονομική μονάδα για την υποβοήθηση 

επιτεύξεως των σκοπών της. Τα έσοδα ταξινομούνται σε διαφορετικές κατηγορίες:  

Ανάλογα με την πηγή προέλευσης τους:  

 Οργανικά: Είναι αυτά που πραγματοποιούνται με τη πώληση αναλώσιμων 

υλικών (π.χ. τροφίμων, ποτών ) ή με την παροχή υπηρεσιών έσω των 

τμημάτων δραστηριότητας της, είτε τέλος με την ενοικίαση χώρων 

ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου (βιτρίνες, καταστήματα). Με την έννοια 

οργανικά εννοούμε τα ομαλά και δεδουλευμένα έσοδα.  

 Ανόργανα: Είναι αυτά που προέρχονται από διαφορετικές αιτίες (π.χ. 

παραχώρηση έναντι αμοιβής αίθουσας για χορούς σωματείων, σεμινάρια, 

διαλέξεις, εκθέσεις).  

Ανάλογα με το περιεχόμενο τους:  

 Ακαθάριστα ή μικτά. Είναι τα έσοδα με βάση τις εισπράξεις, χωρίς να 

αφαιρεθούν από αυτές τα έξοδα κάθε κλάδου του ξενοδοχείου. 

 Καθαρά. Είναι αυτά που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ εσόδων και 

δαπανών, δηλαδή η διαφορά αυτών που ας δίνουν το οικονομικό αποτέλεσμα.  

Οπότε:  

A) Θετικό οικονομικό αποτέλεσμα ή κέρδος, έχουμε όταν τα έσοδα είναι 

περισσότερα από τις δαπάνες.  
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B) Αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα ή ζημιά, έχουμε όταν έσοδα είναι 

λιγότερα αυτό τις δαπάνες.  

Ανάλογα με την πράξη τους:  

 Διάθεση ετοιμασμένων (μεταποιημένων) υλικών αγαθών (φαγητών, 

γλυκισμάτων).  

 Διάθεση υλικών αγαθών μεταπωλούμενων και όχι μεταποιημένων, δηλαδή 

στην κατάσταση που αγοράστηκαν, σε μικρότερες όμως ποσότητες και 

κατάλληλα προσφερόμενες (αναψυκτικά, μπίρες, ουίσκι, κοκτέιλ, φρούτα).  

 Διάθεση ετοιμασμένων σύνθετων υπηρεσιών, δηλαδή αλλιώς, προσφορά 

υπηρεσιών από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους προς τους πελάτες (εξυπηρέτηση, 

σέρβις, καθαριότητα).  

 

4.4.1 Παρακολούθηση των Ξενοδοχειακών Εσόδων  

Ενώ μια οποιαδήποτε μορφή διάθεσης σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις γίνεται τοις 

μετρητοίς, στα ξενοδοχεία έχει το χαρακτήρα πώλησης με προθεσμιακή εξόφληση, 

έστω κι αν η προθεσμία που δίνεται για την εξόφληση είναι μικρή. Αυτός ο τρόπος 

διάθεσης (ή πώλησης) δημιουργεί στο λογιστήριο πρόβλημα καθημερινής 

παρακολούθησης των αυξανόμενων μικρών απαιτήσεων του ξενοδοχείου απέναντι σε 

κάθε πελάτη του, όσο παραμένει σε αυτό. Πάντως, για την ορθή εύρεση των 

αποτελεσμάτων, από τα οργανικά έσοδα του ξενοδοχείου, τα οποία αποτελούν τον 

ακαθάριστο κύκλο εργασιών της επιχείρησης, πρέπει να αφαιρούνται οι τυχόν 

εκπτώσεις που χορηγούνται (ή παρέχονται) στους πελάτες.  

Ακόμη, πρέπει να συνυπολογίζονται (προσθέτονται) τα έσοδα που 

προέρχονται κύρια από την προσφορά αγαθών και εξυπηρετήσεων προς τους 

υπαλλήλους ξενοδοχείου (τροφή, στέγη) για να εξευρεθεί, έτσι, ο καθαρός κύκλος 

εργασιών. Από αυτόν, μετά την αφαίρεση κάθε είδους εξόδων και δαπανών, 

προσδιορίζονται τα αποτελέσματα. Τα φιλοδωρήματα, τα οποία συγκεντρώνονται 

από το ξενοδοχείο και διανέμονται, στη συνέχεια, στους ξενοδοχοϋπαλλήλους δεν 

είναι έσοδα για την ξενοδοχειακή επιχείρηση, κι ούτε αποτελούν στοιχείο του 

κόστους για αυτή.  

Αυτά μετατρέπονται σε έσοδα μόνο στα αστικά ξενοδοχεία, τα οποία 

αμείβουν το προσωπικό τους με κανονικό μισθό σε τακτικά χρονικά διαστήματα, 

οπότε εισπράττουν τα φιλοδωρήματα για λογαριασμό τους, με την προϋπόθεση όμως 
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ότι δεν έχουν απαίτηση για το θέμα αυτό οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Η διάθεση των 

αγαθών (αναλώσιμων υλικών, υπηρεσιών) πραγματοποιείται στα διάφορα τμήματα 

των επιμέρους εκμεταλλεύσεων του ξενοδοχείου, δηλαδή: υπνοδωμάτια, εστιατόριο, 

μπαρ, μπουφές, ζαχαροπλαστείο, πλυντήριο, με ειδικά για κάθε πώληση πόνους βάσει 

των οποίων ενημερώνεται το λογιστήριο. Τα ειδικά αυτά δελτία εκδίδονται σε κάθε 

περίπτωση πώλησης ή διάθεσης (με μετρητά ή με πίστωση) στους ένοικους (πελάτες) 

ή εξωτερικούς (περαστικούς) καταχωρίζονται σε καταστάσεις ημερήσιων πωλήσεων 

κατά τμήμα και κατηγορία, αντίγραφα των οποίων στέλνονται και στο τμήμα 

εσωτερικών ελέγχων για την αποτελεσματική άσκηση του έργου τους.  

Βασικό στην προκείμενη περίπτωση είναι το γεγονός ότι τα αντίγραφα των 

χρεωστικών δελτίων, υπογραμμένα από τους πελάτες, διαβιβάζονται στο κάθε τμήμα 

άμεσα ή κατά το συντομότερο δυνατό τρόπο με τη φροντίδα των τμηματαρχών, ενώ 

παράλληλα τηρούνται οι λογαριασμοί των πελατών για την ταχεία ενημέρωση τους. 

Αυτό για να είναι σε θέση η επιχείρηση, σε περίπτωση εσπευσμένης αναχώρησης 

τους από το ξενοδοχείο, να εισπράξει μια επιπλέον ανάλωση αγαθών της τελευταίας 

στιγμής από τους πελάτες αυτούς.  

 

4.4.2 Λογιστικός Χειρισμός των Εσόδων  

Στα ξενοδοχεία που πραγματοποιούν έσοδα από διαφορετικά τμήματα 

εκμετάλλευσης χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τη συσχέτιση και το διαχωρισμό των 

εσόδων κάθε εκμετάλλευσης, για να βρεθεί το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση 

πραγματοποίησης εσόδου, ανάλογα με τον διακανονισμό που γίνεται μεταξύ 

επιχείρησης και πελάτη γίνονται οι εξής εγγραφές:  

Α) Περίπτωση πραγματοποίησης εσόδου κατά την οποία παρέχεται υπηρεσία 

ή γίνεται πώληση υλικού αγαθού και ο πελάτης εξοφλεί την υποχρέωση του με 

μετρητά: Χρεώνεται ο λογαριασμός «Ταμείο» και πιστώνονται ο ανάλογος 

λογαριασμός της ομάδας 7 «Οργανικά έσοδα κατά είδος» (70 «Πωλήσεις 

εμπορευμάτων» ή 73 «Πωλήσεις – Έσοδα από παροχή υπηρεσιών») και ο ανάλογος 

υπολογαριασμός του κύριου λογαριασμού 54 «Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη».  

Β) Περίπτωση πραγματοποίησης εσόδου κατά την οποία παρέχεται υπηρεσία 

ή γίνεται πώληση υλικού αγαθού και ο πελάτης εξοφλεί την υποχρέωση του με 

επιταγή: Χρεώνεται ο λογαριασμός 33.90 «Επιταγές εισπρακτέες 

μεταχρονολογημένες» και πιστώνονται ο ανάλογος λογαριασμός της ομάδας 7 
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«Οργανικά έσοδα κατά είδος» (70 «Πωλήσεις εμπορευμάτων» ή 73 «Πωλήσεις – 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών») και ο ανάλογος υπολογαριασμός του κύριου 

λογαριασμού 54 «Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη».  

Γ) Περίπτωση κατά την οποία η παροχή υπηρεσίας γίνεται επί πιστώσει. Η 

ειδική αυτή περίπτωση γίνεται μεταξύ της ξενοδοχειακής μονάδας και πρακτορείων, 

τα οποία προμηθεύουν με πελάτες τα ξενοδοχεία έναντι μιας προμήθειας, συνήθως 

προσυμφωνημένης. Τις περισσότερες φορές τα πρακτορεία πληρώνουν με αυτό τον 

τρόπο την υποχρέωση τους έναντι του ξενοδοχείου. Δηλαδή επί πιστώσει. Οι 

μεμονωμένοι πελάτες πληρώνουν πάντοτε με μετρητά, σπάνια με επιταγή και ποτέ 

επί πιστώσει την υποχρέωση τους έναντι του ξενοδοχείου. Χρεώνεται το πρακτορείο 

ως λογαριασμός πελάτη και πιστώνεται ο λογαριασμός 73 «Πωλήσεις – Έσοδα από 

παροχή υπηρεσιών» και ο λογαριασμός «Φ.Π.Α. Εκροών/Πωλήσεων Υπηρεσιών 

23%.  

Δ) Περίπτωση κατά την οποία τα πρακτορεία λαμβάνουν έκπτωση από το 

ξενοδοχείο έναντι της οφειλής τους σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή το ξενοδοχείο 

εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο: Χρεώνεται ο λογαριασμός 73 «Πωλήσεις – Έσοδα από 

παροχή υπηρεσιών και ο λογαριασμός «Φ.Π.Α. Εκροών/Πωλήσεων Υπηρεσιών 

23%» και πιστώνεται ο λογαριασμός του πρακτορείου 30.00.XX ή 30.01.XX που είχε 

σε προηγούμενη εγγραφή χρεωθεί, με το ποσό της έκπτωσης.  

Ε) Περίπτωση κατά την οποία οι πελάτες προκαταβάλλουν ένα ποσό στο 

ξενοδοχείο για επιβεβαίωση της μελλοντικής διαμονής τους σε αυτό: Χρεώνεται το 

ταμείο και πιστώνεται ο λογαριασμός 73 «Πωλήσεις – Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

και ο λογαριασμός «Φ.Π.Α. Εκροών/Πωλήσεων Υπηρεσιών 23%.  

 

4.5 Έξοδα  

Έξοδο είναι κάθε ανάλωση αξιών μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής μονάδας 

ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι θελημένα ή σκόπιμα παραγωγική. Δαπάνη είναι η 

αξία που καταναλώνεται κατά είδος με σκοπό την παραγωγή αγαθών. Τα έξοδα 

ταξινομούνται σε διαφορετικές κατηγορίες:  

Ανάλογα με την επίδραση τους στο σχηματισμό του κόστους:  

 Έξοδα χωρίς δαπάνες. Δεν αποτελούν στοιχεία του κόστους αλλά 

μεταφέρονται απευθείας στη χρέωση του λογαριασμού «Αποτελέσματα 

Χρήσης» (π.χ. ποινές, πρόστιμα, ζημιές από πυρκαγιές).  
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 Βασικές δαπάνες ή σκόπιμα έξοδα ταυτίζονται εννοιολογικά και αποτελούν 

το βασικό στοιχείο στη διαμόρφωση του κόστους (π.χ. αναλώσεις υλικών).  

 Πρόσθετες δαπάνες ή δαπάνες χωρίς έξοδα. Αποτελούν στοιχεία του 

κόστους έστω και αν δεν υπήρξε πληρωμή εκροής χρήματος (π.χ. τόκοι ιδίου 

κεφαλαίου, τεκμαρτό ενοίκιο).  

Ανάλογα με τον επιμερισμό στους φορείς κόστους σε:  

 Ειδικές ή άμεσες δαπάνες είναι εκείνες οι οποίες πραγματοποιούνται χάρη 

συγκεκριμένου φορέα λειτουργίας, θέσης κόστους και όταν κοστολογούνται 

επιμερίζοντας απευθείας επί του φορέα της λειτουργίας ή της θέσης κόστους.  

 Γενικές ή έμμεσες δαπάνες είναι εκείνες οι οποίες πραγματοποιούνται χάρη 

της γενικότερης παραγωγικής διαδικασίας της οικονομικής μονάδας και δεν 

αφορούν ένα συγκεκριμένο φορέα, λειτουργία ή θέση κόστους. Οι γενικές ή 

έμμεσες δαπάνες υπεισέρχονται στο κόστος των παραγόμενων αγαθών με τη 

μέθοδο του ποσοστιαίου επιμερισμού βάσει το φύλλο μερισμού.  

Ανάλογα με τον αυξομειούμενο βαθμό απασχόλησης σε:  

 Σταθερές δαπάνες καλούνται εκείνες οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες 

μέχρι του σημείου της πλήρους απασχόλησης.  

 Σχετικά σταθερές καλούνται εκείνες που μεταβάλλονται τότε μόνο όταν η 

οικονομική μονάδα έχει περάσει τον άριστο βαθμό απασχόλησης με την 

προσθήκη νέου κλιμακίου παραγωγής.  

 Μεταβλητές δαπάνες καλούνται εκείνες οι οποίες μεταβάλλονται αφού 

μεταβληθεί ο βαθμός απασχόλησης.  

 Αναλογικές είναι όταν αυξάνουν ή φθίνουν ανάλογα με κάθε αύξηση ή 

μείωση της παραγωγής.  

 Αύξουσες είναι όταν αυξάνουν με ρυθμό ταχύτερο της αύξησης του βαθμού 

απασχόλησης.  

 Φθίνουσες είναι όταν αυξάνουν με ρυθμό μικρότερο της αύξησης του βαθμού 

απασχόλησης.  

 Παλινδρομικές είναι όταν εμφανίζεται άλλοτε αύξηση και άλλοτε μείωση 

αυτών. Η αυξομείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός της αυξομείωσης του 

βαθμού απασχόλησης γύρω από το άριστο σημείο.  

Ανάλογα με τη συμβουλή τους ή όχι στο κόστος σε:  

Α) Έξοδα κοστολογήσιμα: Η σύγχρονη επιστήμη θεωρεί σαν έξοδα 

κοστολογήσιμα μόνο τα κοινωνικά έξοδα:  
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 Αναλώσιμα Υλικά (τρόφιμα – ποτά).  

 Κινητήρια δύναμη (ηλεκτρισμός, καύσιμα)  

 Οι μισθοί.  

 Οι αποσβέσεις.  

 Τα γενικά έξοδα διοίκησης.  

 Οι τόκοι πιστωτικών κεφαλαίων.  

 Οι ομαλοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι.  

 Τα έξοδα πωλήσεων.  

 Οι φόροι.  

Β) Έξοδα μη κοστολογημένα: Τα έξοδα αυτά, αν και στοιχεία κόστους δεν 

θεωρούνται σαν προσδιοριστικά κόστους και η ορθότερη Λογιστική μεταχείριση τους 

είναι η μεταφορά τους στα Αποτελέσματα Χρήσης.  

 Ο τόκος υπερημεριών.  

 Οι εξαιρετικές αποσβέσεις.  

 Οι αποζημιώσεις.  

 Οι έκτακτες συναλλαγματικές διαφορές.  

 Οι καταστροφές πρώτων υλών (λόγω απεργιών).  

 Οι χαμηλές αποδόσεις αναλώσιμων υλικών (τρόφιμα, ποτά) λόγω βλάβης του 

μηχανολογικού εξοπλισμού  

 Οι όχι παραγωγικοί μισθοί (λόγω εξαιρετικών γεγονότων ή απεργιών κ.τ.λ.).  

 Οι φθορές των στοιχείων (λόγω της αμέλειας των υπεύθυνων οργάνων ή 

εκτάκτων γεγονότων).  

 Πρόσθετα τέλη ασφαλιστικών οργανισμών (λόγω καθυστέρησης καταβολής 

των εισφορών.  

 Προσαυξήσεις φόρων δημοσίου (λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης ή απόδοσης).  

Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι όταν ένα έξοδο που πραγματοποιήθηκε δεν 

ενσωματωθεί στο κόστος τότε αναγκαστικά θα εμφανιστεί σαν αφαιρετικό ποσό των 

εσόδων ή του επιχειρηματικού επαγγέλματος. Ορισμένα έξοδα δεν χαρακτηρίζονται 

σαν συστατικά του κόστους λόγω της φύσης τους. Τέτοια έξοδα είναι:  

Α) Οι αποσβέσεις.  

 εξόδων ίδρυσης.  

 εξόδων αύξησης κεφαλαίου.  

 εξόδων έκδοσης ομολογιών.  
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Β) Οι υποτιμήσεις.  

 επί οικοπέδων και διαφόρων πάγιων κεφαλαίων.  

 επί χαρτοφυλακίου χρεογράφων, τίτλων συμμετοχής.  

 επί επορευάτων και προϊόντων.  

Γ) Οι οικιοθελείς παροχές.  

Οι λογαριασμοί των εξόδων επειδή μειώνουν την Καθαρή Περιουσία 

χρεώνονται με την πραγματοποίηση τους. Το υπόλοιπο τους στην διάρκεια της 

χρήσης είναι χρεωστικό (Χ.Υ.) ενώ στο τέλος της χρήσης εξισώνονται αφού 

μεταφέρονται σε λογαριασμούς «Εκμετάλλευσης» ή στο λογαριασμό «Αποτελέσματα 

Χρήσης» για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης (οργανικού αποτελέσματος) ή συνολικού αποτελέσματος. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ.  

Ανοίγει με χρέωση με την πραγματοποίηση του εξόδου (λογαριασμός εξόδου 

ή μεταβατικός που πληρώθηκε ή οφείλεται). Πιστώνεται από τη μεταφορά του σε 

άλλο λογαριασμό και από τη μεταφορά του στο λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσης. 

 

4.5.1 Μισθοδοσία Προσωπικού  

Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, το προσωπικό που παρέχει την εργασία του για τη 

σωστή λειτουργία του ξενοδοχείου, έναντι αμοιβής, διακρίνεται σε τρεις βασικές 

κατηγορίες:  

I. Σε διοικητικό προσωπικό (διευθυντής, προσωπάρχης).  

II. Σε υπαλληλικό προσωπικό (ξενοδοχοϋπάλληλοι) κατά ειδικότητες, όπως π.χ. 

υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), νυχτοθυρωρός, μαιτρ, μπουφετζής, 

σερβιτόρος, μπάρμαν, τηλεφωνητής, καμαριέρα, λαντζέρης.  

III. Σε εργατικό προσωπικό (κηπουρός, ξυλουργός, συντηρητής, υδραυλικός κ.α.). 

Η αμοιβή τόσο του διοικητικού, όσο και του ξενοδοχοϋπαλληλικού 

προσωπικού καλείται μισθός και καταβάλλεται ανά δεκαπενθήμερο ή ανά 

μήνα (μηνιαίος μισθός), ενώ του εργατικού προσωπικού καλείται συνήθως 

ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο και καταβάλλεται, ανάλογα, ανά εβδομάδα 

εργασίας.  

Εκτός από το μισθό, το ημερομίσθιο ή το ωρομίσθιο, στο προσωπικό δίνεται και 

άλλη συμπληρωματική αμοιβή, η εργοδοτική εισφορά, η οποία μπορεί βέβαια, να μην 

υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μισθού, είτε του ημερομίσθιου ή ωρομίσθιου, και 
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ούτε να καταβάλλονται στον ίδιο τον εργαζόμενο, αλλά αποδίδεται σε τρίτους 

(Ι.Κ.Α., ΤΑΞΥ κ.λ.π.) και για λογαριασμό του εργαζόμενου.  

Η αμοιβή των ξενοδοχοϋπαλλήλων, λόγω της φύσης της εργασίας τους μια και 

αυτοί εργάζονται, συνήθως, εποχιακά (για επτά ή οκτώ μήνες το χρόνο), παρουσιάζει 

πολλές ιδιαιτερότητες, όπως κατηγορία ειδικότητας στην οποία εντάσσονται, βασικός 

μισθός κατά κατηγορία ειδικότητας, επιδόματα σχολής (τουριστικής εκπαίδευσης), 

εποχιακής απασχόλησης, στολής, τροφής, ύπνου, ανθυγιεινής εργασίας, 

φιλοδωρήματα, ρεπό. Εκτός από την παραπάνω αμοιβή που θεωρείται τακτική, στο 

προσωπικό καταβάλλονται και έκτακτες αμοιβές, όπως υπερωρίες, αργίες, δώρα 

(Χριστουγέννων και Πάσχα), άδειες, διάφορα επιδόματα.  

Το ξενοδοχείο είναι επιχείρηση κατά το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας 

της παροχής υπηρεσιών και κατά το ελάχιστο παραγωγής (προετοιμασίας) αγαθών 

και για το λόγο αυτό η επάνδρωση της με εξειδικευμένο προσωπικό είναι 

πρωταρχικής σημασίας για τον ιδιοκτήτη – ξενοδόχο, ο οποίος θα πρέπει να φροντίζει 

για αντικειμενική και προσεγμένη πρόσληψη του προσωπικού του.  

 

4.6 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) & Λοιποί Φόροι – Τέλη  

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. Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται πάνω στα τιμολόγια και στα δελτία 

λιανικής πώλησης, και υπολογίζεται με βάση τη συνολική τιμή πώλησης του αγαθού 

ή της υπηρεσίας. Στα τιμολόγια 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 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 (Φ.Π.Α.) που θα 

εισπράξει το ξενοδοχείο από τους πελάτες του δεν το αποδίδει ολόκληρο στο 

Δημόσιο Ταμείο. Θα αφαιρέσει πρώτα τον Φ.Π.Α. 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. 
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Όταν διενεργούνται εκπτώσεις, εκδίδεται πιστωτικό σημείωμα, είτε κατά τη στιγμή 

της έκδοσης του τιμολογίου είτε σε διάφορο χρόνο από αυτήν.  

 

4.6.1 Ο Φ.Π.Α. και οι Συντελεστές του  

Αγορές αγαθών και Υπηρεσιών με συντελεστή Φ.Π.Α. 6.5%  

Α) Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε μηχανήματα: Είδη μηχανημάτων πάγιας 

χρήσης και εξοπλισμός που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των ειδών πολυτελούς 

κατασκευής και προέλευσης και που θεωρούνται αναγκαίας χρήσης.  

 Δεν υποχρεούνται όλες οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α..  

Β) Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε εξοπλισμό επίπλων – σκευών: Επίπλωση 

γραφείου.  

Γ) Γενικά έξοδα: γραφική ύλη, διαφήμιση, αγγελίες, δημοσιεύσεις  

Δ) Αναλώσιμα υλικά: τρόφιμα, ποτά και είδη καθαριότητας.  

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με συντελεστή Φ.Π.Α. 23%.  

Α) Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε μηχανήματα: Είδη μηχανημάτων και 

εξοπλισμός που δεν εντάσσονται στα είδη πολυτελείας, όπως λέβητες κεντρικής 

θέρμανσης.  

Β) Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε εξοπλισμό επίπλων – σκευών και 

ιματισμού: νεροχύτες μεταλλικοί, είδη κουζίνας (π.χ. κοινά μαχαιροπίρουνα), 

προϊόντα από πλαστική ύλη.  

Γ) Αναλώσιμα υλικά: Είδη καθαρότητας, τρόφιμα, σαπούνια, αρωματικά είδη, 

ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας: μπισκότα, γλυκά ταψιού, παγωτά.  

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με συντελεστή Φ.Π.Α. 36%  

Α) Πάγια περιουσιακά στοιχεία σε μηχανήματα: εδώ ανήκει η κατηγορία 

μηχανημάτων και εξοπλισμού πολυτελών ειδών, όπως μηχανήματα για την 

υπαγόρευση και άλλες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή της εικόνας, 

φωτογραφικές μηχανές, μικρόφωνα, μεγάφωνα. Επίσης, είδη κουζίνας όπως 

μαχαιροπίρουνα, κουτάλια, επάργυρα ή επίχρυσα, λαβές επίχρυσες ή επάργυρες, 

σπάτουλες σερβιρίσματος γλυκισμάτων κ.α.. Ακόμα μπορούμε να εντάξουμε σε 

αυτήν την κατηγορία πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα, αλαβάστρινα είδη.  

Β) Αναλώσιμα υλικά: τρόφιμα, ποτά και είδη καθαριότητας: αστακοί, γαρίδες, 

στρείδια, μύδια, χυμοί ανανά, μπανάνας.  

 Διάθεση υπηρεσιών – αγαθών που υπάγονται στο Φ.Π.Α. με συντελεστή 6.5%  
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 Τα έσοδα εκμετάλλευσης από τον κλάδο υπνοδωματίων.  

 Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις πελατών (τηλεφωνικά έσοδα).  

 Τα έσοδα από τους κλάδους εκμετάλλευσης μπουφέ, εστιατόριο, πλυντήριο.  

 

4.6.2 Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης Φ.Π.Α.  

Η επιχείρηση που υποχρεώνεται να επιδώσει δήλωση Φ.Π.Α. οφείλει να υποβάλλει 

στο δημόσιο ταμείο:  

Προσωρινή Δήλωση: Η δήλωση περιλαμβάνει, χωριστά κατά συντελεστή, τα 

ποσά που έχουν υπαχθεί στο φόρο του προηγούμενου μήνα, την αξία των εξαγωγών 

και λοιπών απαλλασσόμενων πράξεων, το φόρο που αναλογεί στις προβλεπόμενες 

εκπτώσεις, καθώς και τη διαφορά φόρου που προκύπτει.  

Για τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. οφείλουν να καταθέσουν 

την προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα ανάλογα με 

το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους. Για όσους υπόχρεους επιθυμούν να 

καταθέσουν την προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. μέσω του www.taxisnet.gr μέχρι την 26η 

ημέρα του επόμενου μήνα ανεξαρτήτου Α.Φ.Μ. για τις χρεωστικές, των οποίων η 

πληρωμή γίνεται με εντολή πληρωμής μέσω τραπέζης, και μέχρι την 30η ή 31η του 

επόμενου μήνα ανεξαρτήτου Α.Φ.Μ. για τις πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις 

Φ.Π.Α..  

Όσοι δεν τηρούν βιβλία ή όσοι τηρούν βιβλία της Α΄ και Β΄ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ. επιδίδουν την προσωρινή δήλωση κάθε τρεις (3) μήνες, και ισχύουν τα ίδια 

όπως και για τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.  

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, υπολογίζεται από τον προϊστάμενο του 

τμήματος Φ.Π.Α. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προσαύξηση επί του χρεωστικού ποσού, 1,5% 

για κάθε μήνα καθυστέρησης. Όταν η δήλωση είναι πιστωτική ή μηδενική το 

πρόστιμο που καταβάλλεται είναι εφάπαξ 120,00€ το οποίο μειώνεται στο 1/3, 

δηλαδή 40,00€.  

Εκκαθαριστική Δήλωση: Η δήλωση αυτή κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ανάλογα με το 

Α.Φ.Μ.. Σε περίπτωση που κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας 

www.taxisnet.gr γίνεται ανεξαρτήτου Α.Φ.Μ..  

Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα ποσά των προσωρινών δηλώσεων οι οποίες 

αφορούν τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.  
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4.6.3 Προσδιορισμός του Φ.Π.Α. & των Τελών Παρεπιδημούντων  

Διευκρινίζεται, με την ευκαιρία του προσδιορισμού των τελών παρεπιδημούντων, ότι 

τα ξενοδοχεία της ελληνικής επικράτειας, που ανεγέρθηκαν σε περιοχή που 

χαρακτηρίστηκε ξενοδοχειακή και λειτουργούν αυτά κάθε αυτά ως ξενοδοχεία με 

έγκριση του Ε.Ο.Τ., υπάγονταν στο ποσοστό 4,5%, ενώ τα ξενοδοχεία που 

λειτουργούν σε περιοχές που δεν χαρακτηρίστηκαν ως ξενοδοχειακές, καθώς και τα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια ύπνου στις κοινότητες, έστω και αν ανήκουν σε ξενοδοχειακή 

περιοχή, υπάγονταιν στο ποσοστό 5% των τελών παρεπιδημούντων. Πλέον το 

ποσοστό τους είναι μηδενικό. Τα ποσοστά υπολογίζονταν ανάλογα και έπρεπε να 

αποδίδονται από τις ξενοδοχειακές μονάδες στο δήμο ή στην κοινότητα της περιοχής 

τους, κάθε μήνα. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι τα τέλη αυτά βαρύνουν τον πελάτη 

(καταναλωτή).  

Τα τέλη παρεπιδημούντων υπολογίζονται μόνο πάνω στα έσοδα των 

υπνοδωματίων. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να προβαίνουμε στην απενσωμάτωση των 

τελών από τα έσοδα, αρκεί, βέβαια, να γνωρίζουμε για τον εκάστοτε εξεταζόμενο 

Δήμο ή Κοινότητα το ποσοστό τους, που τώρα είναι μηδενικό.  

Όσο για τον Φ.Π.Α. είναι καθορισμένος, δηλαδή 6.5%, αφού ο κλάδος 

υπνοδωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υπάγεται στο χαμηλό συντελεστή 

Φ.Π.Α.. Η απενσωματωσή, τόσο του Φ.Π.Α. όσο και των τελών παρεπιδημούντων 

που εφαρμόζεται ταυτόχρονα, μπορεί να καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία 

(Ημερολόγιο), είτε με βάση την Ημερήσια κατάσταση κίνησης πελατών (Μ/C) 

καθημερινά, είτε με βάση τη Συγκεντρωτική Main – Courante, κάθε τέλος του μήνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  

5.1 Γενικά  

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα παρακολούθησης 

της εσωτερικής διακίνησης των αναλώσιμων υλικών από την κεντρική αποθήκη τους 

στους κλάδους εκμετάλλευσης (τμήματα).  

 

5.2 Ο Εφοδιασμός των Τμημάτων Εκμετάλλευσης  

Τα διάφορα τμήματα της εκμετάλλευσης εφοδιάζονται από τις κεντρικές αποθήκες τα 

αναλώσιμα υλικά, μετά από αίτηση των προϊσταμένων τους προς τους αποθηκάριους, 

υπογραμμένη και εγκεκριμένη από τη διεύθυνση. Ο αποθηκάριος εκτελεί την 

παραγγελία, σε κάθε περίπτωση εξαγωγής υλικών από την αποθήκη του, και εκδίδει 

δελτία εξαγωγής ανάλογα με τις ανάγκες της ξενοδοχειακής μονάδας.  

Η εσωτερική διακίνηση των αποθεμάτων πρέπει να γίνεται με πολύ 

προσεγμένη και οργανωμένη διαδικασία, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν λάθη. 

Η σωστή διαδικασία περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.  

 

5.3 Η Εσωτερική Διακίνηση των Αναλώσιμων Υλικών  

Όπως προαναφέρθηκε, ο αποθηκάριος εκδίδει δελτία εξαγωγής εις διπλούν, τριπλούν 

κ.λ.π., ανάλογα με την τις εσωτερικές ανάγκες της ξενοδοχειακής μονάδας. Το ένα 

αντίγραφο, υπογραμμένο από τον τμηματάρχη που παραλαμβάνει τα υλικά, μαζί με 

τη σχετική αίτηση, φυλάσσεται, ως δικαιολογητικό της εξαγωγής, στο αρχείο του 

υπεύθυνου να ενημερώσει τους αναλυτικούς λογαριασμούς των εξαγόμενων υλικών 

κατά ποσότητα.  

Το άλλο αντίγραφο, που επέχει θέση απλού ζυγολογίου, παραδίνεται στον 

τμηματάρχη ο οποίος το παρέλαβε για την ενημέρωση του βιβλίου (ή των καρτελών, 

ανάλογα με τι επιλέγεται να τηρείται) της αποθήκης του τμήματός του.  

Στη συνέχεια, ο αποθηκάριος αποστέλλει στο λογιστήριο τη «Συγκεντρωτική 

κατάσταση κατά τμήμα» στην οποία αναγράφονται όλα τα υλικά που έχουν βγει από  
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την αποθήκη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην κατάσταση αυτή επισυνάπτονται τα 

αντίγραφα όλων των δελτίων εξαγωγής που έχουν εκδοθεί. Με βάση τις παραπάνω 

καταστάσεις, καταχωρούνται στα βιβλία του λογιστηρίου οι σχετικές διακινήσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & 

Κ.Β.Σ.  

6.1 Κατηγορίες Βιβλίων  

Με βάση τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) οι επιτηδευματίες 

κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατατάσσονται οι 

επιτηδευματίες που πραγματοποίησαν ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000,00€, 

στη δεύτερη κατηγορία όσοι πραγματοποίησαν ετήσια ακαθάριστα έσοδα από 

150.000,00€ μέχρι 1.500.000,00€ και στην τρίτη κατηγορία όσοι πραγματοποίησαν 

ετήσια ακαθάριστα 1.500.000,00€ και άνω. Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εντάσσονται στην Γ΄ 

κατηγορία, ανεξάρτητα ποσού εσόδων.  

Βιβλία Α΄ Κατηγορίας: Σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας της Α΄ 

κατηγορίας υποχρεώνεται στην τήρηση Βιβλίου Αγορών στο οποίο θα 

καταχωρούνται οι κάθε μορφής αγορές (μετρητοίς και επί πίστωση), οι οποίες 

προέρχονται από την άσκηση του επαγγέλματός του.  

Βιβλία Β΄ Κατηγορίας: Ο επιτηδευματίας της Β΄ κατηγορίας υποχρεώνεται 

να τηρεί Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, στο οποίο καταχωρούνται χωριστά τα 

πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, κατά την παραλαβή του παραστατικού 

ανεξάρτητα εάν έχει ολοκληρωθεί (εισπραχθεί ή πληρωθεί) η συναλλαγή.  

Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας: Οι επιτηδευματίες της κατηγορίας αυτής οφείλουν να 

ακολουθούν πλήρες λογιστικό σύστημα κατά τη διπλογραφική μέθοδο (χρέωση – 

πίστωση), που σημαίνει ότι υποχρεώνονται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων κατά τη 

μέθοδο της διπλογραφίας, δηλαδή:  

I. Ημερολόγιο: για καταχώρηση των διαφόρων πράξεων  

II. Γενικό καθολικό: στο οποίο τηρούνται οι γενικοί λογαριασμοί  

III. Αναλυτικό καθολικό: για κάθε περιληπτικό λογαριασμό του Γενικού 

καθολικού  

IV. Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.  

V. Βιβλίο Main – Courante.  

Το βιβλίο Αποθήκης στις τουριστικές επιχειρήσεις διαμονής (ξενοδοχειακές ή 

ξενώνες) δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι όμως υποχρεωτική η τήρηση Βιβλίου 

Συναλλαγματικών και Γραμματίων εισπρακτέων και πληρωτέων. Επιπροσθέτως, με 
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τα προαναφερθέντα βιβλία οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν και τα 

ακόλουθα βιβλία:  

Βιβλίο Ημερήσιας Κίνησης Πελατών ή Βιβλίο Πόρτας: το βιβλίο αυτό 

τηρείται για τους πελάτες που διανυκτερεύουν στο ξενοδοχείο. Στο βιβλίο αυτό 

καταχωρούνται: το ονοματεπώνυμο του πελάτη, η χρονολογία άφιξης και 

αναχώρησής του, καθώς και ο αριθμός δωματίου στο οποίο παρέμεινε. Το βιβλίο 

αυτό δεν τηρείται μόνο στην περίπτωση τήρησης της χειρόγραφης Main – courante, 

αλλά και χωρίς αυτήν και θεωρείται από την φορολογική αρχή.  

Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών: Στο βιβλίο αυτό αναγράφονται το 

ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η ακριβής διεύθυνση του εκδότη επιχειρηματία, ο 

αύξων αριθμός έκδοσης του δελτίου, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, 

και τέλος το ποσό της αμοιβής και το ποσό των δαπανών οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του.  

Δελτίο ή απόδειξη έκπτωση: Αυτό εκδίδεται στην περίπτωση χορήγησης 

έκπτωσης, οπότε αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη.  

 

6.2 Θεώρηση – Τόπος Τήρησης Βιβλίων & Στοιχείων  

Ο επιτηδευματίας ανεξαρτήτου κατηγορίας, υποχρεώνεται να προσκομίσει για 

θεώρηση στο τμήμα Κ.Β.Σ. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., όλα τα βιβλία και στοιχεία που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο – εκτός των Αναλυτικών Καθολικών. 

Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται συνήθως στην έδρα της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης, εκτός εάν έχει γνωστοποιηθεί διαφορετικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

7.1 Γενικά  

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 μέσα σε άλλα και 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.  

 

7.2 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 

όπως προαναφέραμε 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.  
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 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.  

 Οι ομολογίες που έχει εκδώσει η εταιρεία αναγράφονται στο Παθητικό στην 

τιμή που είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να τις εξοφλήσει.  

 

7.3 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.λ.π.).  

 Τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία εξίσου χωριστά ανά κατηγορία (όπως 

1. Αναλώσιμα υλικά αποθήκης (ή αποθήκη αναλώσιμων), δηλαδή τρόφιμα, 

ποτά, είδη καθαριότητος κ.λ.π. Εισπρακτέες αξίες, απαιτήσεις 

βραχυπρόθεσμες (μέχρι ενός χρόνου), μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού, 

έξοδα επόμενης χρήσης). 

 Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. τράπεζες: λογαριασμοί όψης και 

βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί, διαθέσιμο εξωτερικό συνάλλαγμα, ταμείο, 
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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.λ.π..  

 Το αδιάθετο υπόλοιπο των καθαρών κερδών.  

Τέλος, οι λογαριασμοί τάξεως αναγράφονται στο τέλος του ισολογισμού με 

ξεχωριστά αθροίσματα.  

 

7.4 Αποτελέσματα Χρήσης  

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.  
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7.5 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.λ.π. 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.  

 

7.5.1 Κατηγορίες Αποθεματικών  

Τα αποθεματικά κεφάλαια, ανάλογα με το σκοπό σύστασής τους ή για να καλυφθούν 

με αυτά οι ανάγκες της εταιρείας, διαιρούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  
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 Τακτικό αποθεματικό: Η σύσταση του τακτικού αποθεματικού είναι 

υποχρεωτική όχι μόνο για τις ξενοδοχειακές Α.Ε., αλλά για όλες τις Α.Ε. που 

διέπονται από το Ν.2190/1920. Το ποσοστό κράτησης για τη δημιουργία του 

ανέρχεται στο 1/20 τουλάχιστον (μπορεί να ορίζεται ποσοστό μεγαλύτερο από 

αυτό από το καταστατικό) επί των ετήσιων καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή 

παύει να είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό 

φθάσει το 1/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.  

 Έκτακτα αποθεματικά: Ο σχηματισμός των έκτακτων αποθεματικών μπορεί 

να γίνει είτε με ρητή διάταξη του καταστατικού είτε με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων.  

 Αφανή αποθεματικά: Σε αντίθεση με τα αποθεματικά που προαναφέρθηκαν – 

τακτικά, έκτακτα – τα οποία και ονομάζονται εμφανή ή φανερά και που 

απεικονίζονται λογιστικά, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία αποθεματικών, 

εξίσου σπουδαία με τα εμφανή από άποψη οικονομικής σημασίας για τις 

εταιρείες. Όμως απεικονίζονται κατά τρόπο ελλιπή ή και καθόλου, γι’ αυτό 

και ονομάζονται «αφανή αποθεματικά». Τα αποθεματικά αυτά σχηματίζονται 

όταν η καθαρή περιουσία της επιχείρησης εμφανίζεται, μέσω του 

ισολογισμού, μικρότερη από την πραγματική. 

 

7.6 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.λ.π. Τα καθαρά κέρδη της Α.Ε. διαθέτονται με την εξής σειρά:  

 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.  
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 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.  

 Ο λογαριασμός Αποτελέσματα προς Διάθεση προβλέπεται στο Ε.Γ.Λ.Σ., στην 

ομάδα 8 σαν πρωτοβάθμιος λογαριασμός με διάφορους δευτεροβάθμιους 

λογαριασμούς. Ένας από τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς αναφέρεται 

και ο λογαριασμός Κέρδη προς Διάθεση ή ο λογαριασμός Κέρδη Χρήσης.  
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Συμπεράσματα  

 Για την καλύτερη κατανόηση του εξεταζόμενου θέματος της ελεγκτικής, 

αρχικά αναπτύχθηκε η εννοιολογική προσέγγιση του αντικειμένου της 

ελεγκτικής και με τη βοήθεια της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

οριοθετήθηκαν οι βασικές διακρίσεις της και ο σκοπός της. 

 Ειδικότερα, ενώ οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας της 

ελεγκτικής είναι σχετικά λίγα, οι πρακτικές εφαρμογές αυτών των αρχών 

έχουν σαν αποτέλεσμα ένα μεγάλο αριθμό λογιστικών οδηγιών και 

διαδικασιών. Η κατανόηση των διαδικασιών αυτών αντανακλά τη δυσκολία 

και συνθετότητα του λογιστικού συστήματος. 

 Στη συνέχεια, η κατανόηση του λογιστικού συστήματος της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης αρχίζει με την εξέταση και επισκόπηση του οργανογράμματος, 

ακολουθεί η μελέτη του εγχειριδίου των λογιστικών διαδικασιών, του 

διαγράμματος των λογαριασμών, η περιγραφή των θέσεων εργασίας, καθώς 

και άλλων κανονισμών και διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Εξαιτίας του γεγονότος ότι το αντικείμενο της ελεγκτικής είναι αρκετά 

εκτεταμένο, η ελεγκτική έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία προσέγγισης της 

περιγραφής του λογιστικού συστήματος. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία 

αυτή, ο ελεγκτής τεκμηριώνει τις διάφορες φάσεις του ελέγχου και αξιοποιεί 

το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, χρησιμοποιώντας τα φύλλα εργασίας του 

ελέγχου για να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του. Η μελέτη και η 

αξιολόγηση αποτελεί τις σημαντικότερες φάσεις της έρευνας του εσωτερικού 

ελέγχου και ιδιαίτερα στον πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, ξενοδοχειακό 

κλάδο. 

 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι στα πρώτα χρόνια εφαρμογής της η ελεγκτική 

θεωρούνταν μια διαδικασία που προσέφερε απλά λογιστικό έλεγχο, ενώ 

σήμερα επεκτείνεται ελεγκτικά σε όλους τους τομείς της οικονομικής μονάδας 

συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του επιχειρησιακού 

κινδύνου, στην καλύτερη εταιρική διακυβέρνησης, βελτιώνοντας τις 

λειτουργίες του οργανισμού και γενικότερα προσθέτοντας αξία. 
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