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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Μέσα από µια εκτεταµένη επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ο σκοπός αυτής της εργασίας  
είναι να παρέχει την σηµασία της λογιστικής και των λογιστικών συστηµάτων για τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και τα κύρια σηµεία που διέπουν την λογιστική λειτουργία 
αυτών.  
      Στην χώρα µας λόγω του ρόλου του ξενοδοχειακών µονάδων για τον τουρισµό και 
την οικονοµία καθώς και λόγω των ιδιαιτεροτήτων στην λειτουργία τους παρατηρούνται 
κάποιες ιδιοµορφίες και διαφορετική λογιστική αντιµετώπιση σε σύγκριση µε άλλες 
οικονοµικές µονάδες που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους.  
      Μέσω της µελέτης της περίπτωσης του ξενοδοχείου «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ» διερευνάται 
και διαπιστώνεται η τήρηση και η εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού και νοµοθετικού 
πλαισίου που διέπει την λογιστική αντιµετώπιση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των 
ξενοδοχείων στην Ελλάδα.  
 
Λέξεις κλειδιά: τουρισµός, ξενοδοχειακή επιχείρηση, λογιστική, ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

1.1 Εισαγωγή 
 
Ο τουρισµός αποτελεί στην σύγχρονη εποχή έναν από τους πιο ανθηρούς κλάδους τόσο της 
παγκόσµιας όσο και της ελληνικής οικονοµίας. Ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί βασικό 
µέρος της τουριστικής βιοµηχανίας και, εποµένως, διαδραµατίζει επίσης κεντρικό ρόλο στην 
ελληνική οικονοµία.  Οι εθνικές επιπτώσεις του κλάδου είναι µεγάλες συγκριτικά και µε 
άλλες ανταγωνίστριες χώρες, κυρίως λόγω του µικρότερου σχετικού µεγέθους της ελληνικής 
οικονοµίας. 
     Η οικονοµική δραστηριότητα των ξενοδοχείων αναφέρεται στην παροχή αγαθών και  
υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των πελατών µε τις καλύτερες συνθήκες και µε ένα 
υψηλό επίπεδο ποιότητας.  
      Μέσα στην πορεία της στον χρόνο, η λογιστική στο κλάδο των ξενοδοχείων έχει 
υποστεί µια δραστική αλλαγή. Ως κλάδος της οικονοµίας, η  λογιστική παρέχει πληροφορίες 
σχετικά µε την εταιρία και τις συναλλαγές της διευκολύνοντας την λήψη αποφάσεων από όλα 
τα ενδιαφερόµενα µέρη.  
    Κάθε κλάδος της οικονοµίας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες, γεγονός που 
έχει επίπτωση στην καθηµερινή λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών και των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Αυτό ισχύει και για 
τον ξενοδοχειακό κλάδο.  

 
1.2 Σκοπός – ∆οµή Εργασίας  
 
Η ξενοδοχειακή λογιστική ως κλάδος της λογιστικής ασχολείται µε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 
τοµέα της οικονοµίας και για αυτό το λόγο έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών ερευνών και 
άρθρων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η παρούσα εργασία έρχεται να ενισχύσει 
την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία εστιάζοντας στην λειτουργία των ξενοδοχείων στην χώρα 
µας.  
    Στόχος της εργασίας αυτής αποτελεί η διερεύνηση της δοµής, της οργάνωσης και των 
λογιστικών ιδιαιτεροτήτων των ξενοδοχειακών, καθώς και του λογιστικού και φορολογικού  
νοµικού πλαισίου στα πλαίσια του οποίου λειτουργούν στην χώρα µας. Τα παραπάνω 
εξετάζονται και µέσω της µελέτης της περίπτωσης του ξενοδοχείου «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ» που 
εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.  
    Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια 
εισαγωγή στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται η σηµασία 
του τουρισµού για την ελληνική οικονοµία, το µέγεθος, η διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά 
του ξενοδοχειακού κλάδου, όπως και οι λειτουργίες που παρατηρούνται συνήθως µέσα σε 
ένα ξενοδοχείο. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τα συµπεράσµατα ορισµένων εργασιών που 
έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια διεθνώς µε θέµα την λογιστική αντιµετώπιση 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
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    Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται µε το λογιστικό σχέδιο που ακολουθούν οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, ενώ το τέταρτο 
κεφάλαιο επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες πτυχές της λογιστικής λειτουργίας αυτών. 
Αναλύεται το νοµικό πλαίσιο που διέπει την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των 
στοιχείων των ξενοδοχείων,  το φορολογικό πλαίσιο που σχετίζεται µε την λειτουργία τους 
καθώς και οι βασικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπονται από την νοµοθεσία.  
    Το επόµενο κεφάλαιο εστιάζει στην σηµασία της διοικητικής λογιστικής για την 
οργάνωση και λειτουργία των ξενοδοχείων και ιδιαίτερα στα συστήµατα κοστολόγησης και 
τους προϋπολογισµούς. 
    Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί την µελέτη περίπτωσης του ξενοδοχείου 
«ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ». Παρουσιάζεται η τµηµατική οργάνωση του ξενοδοχείου καθώς και η 
τήρηση από αυτό του νοµοθετικού πλαισίου που περιγράφηκε στα προηγούµενα κεφάλαια.  

 
1.3 Τουρισµός στην Ελλάδα  
 
O ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί ως αναπόσπαστο τµήµα της «τουριστικής βιοµηχανίας» 
και γενικότερης της ελληνικής οικονοµίας και υποστηρίζει ένα ολόκληρο σύνολο 
λειτουργιών, το οποίο εκτός από τα πάσης φύσης καταλύµατα, περιλαµβάνει ταξιδιωτικά 
γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις µεταφοράς ατόµων, επισιτιστικές 
µονάδες, µονάδες αναψυχής κ.α.  
    Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να διαπιστώσουµε γιατί το τουριστικό προϊόν 
θεωρείται ετερογενές, ενώ παρουσιάζει ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά, όπως η αδυναµία 
αποθήκευσης του τουριστικού προϊόντος, η ανελαστικότητα του, η κατανάλωση του στον 
τόπο παραγωγής και η έλλειψη αυτοµατισµού.  
       Είναι γνωστό ότι ο τουρισµός συµβάλλει σε  µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση του  
ΑΕΠ της χώρας. Επιπλέον, λόγω της διασποράς των τουριστικών προορισµών ανά τη χώρα, ο 
τουρισµός συµβάλλει  στην διασπορά του εθνικού εισοδήµατος στις περιφέρειες της χώρας.  
Κατά µέσο όρο ο τουρισµός συµβάλλει ετησίως άµεσα στη δηµιουργία τουλάχιστον  9% του 
ΑΕΠ της χώρας, ενώ η  άµεση και έµµεση συµβολή του εκτιµάται  σε 20% έως 25%. Για τις 
νησιωτικές Περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο) εκτιµάται ότι ο τουρισµός συνεισφέρει 
άµεσα στη δηµιουργία τουλάχιστον 50% του  ΑΕΠ των Περιφερειών αυτών.  
     Σύµφωνα µε το ΙΟΒΕ, κάθε 1€ που δηµιουργεί η τουριστική δραστηριότητα, 
συµβάλλει σε  πρόσθετη οικονοµική δραστηριότητα 1,2 € και άρα, συνολικά, δηµιουργεί 2,2€ 
ΑΕΠ. ∆ηλαδή, ο πολλαπλασιαστής της τουριστικής δραστηριότητας ανέρχεται σε 2,2, 
αποτελώντας ένα κλάδος µε µεγάλη διάχυση ωφελειών στην ελληνική οικονοµία.  Ο 
τουρισµός αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες πηγές εσόδων της χώρας που εξισορροπούν 
το ισοζύγιο πληρωµών, καθώς οι εισπράξεις από τον τουρισµό µε την µορφή ταξιδιωτικών 
εισπράξεων, εσόδων αεροµεταφορών και κρουαζιέρας καλύπτουν ετησίως το µεγαλύτερο 
µέρος του εµπορικού ισοζυγίου.  
      Ως προς την απασχόληση πρέπει να σηµειωθεί πως ο τουρισµός αποτελεί µια 
δραστηριότητα εντάσεως εργασίας και µια έντονα εποχιακή δραστηριότητα. Τα τελευταία 
χρόνια ο τουρισµός εξακολουθεί να αποτελεί την δραστηριότητα που στηρίζει τα 
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ασφαλιστικά ταµεία, ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες του  ιδιωτικού τοµέα συρρικνώνονται 
και ως εκ τούτου να µειώνουν την συνεισφορά τους σε αυτά1. 
 Επιπλέον, οι συνολικές επενδύσεις που αναλαµβάνονται στον κλάδο του τουρισµού 
αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του συνόλου των επενδύσεων που αναλαµβάνονται στη χώρα 
µας

2. 
       Παρά την τρέχουσα οικονοµική κρίση, η πορεία του ελληνικού τουρισµού τα 
τελευταία χρόνια είναι ανοδική, καθώς οι βασικές τουριστικές µεταβλητές σηµειώνουν 
σηµαντική αύξηση. Το 2014 παρουσίασε ανάπτυξη 11,3% ή  1,8 δις €  όταν το συνολικό 
ΑΕΠ εκτιµάται ότι µειώθηκε κατά  3,5 δις € σε ονοµαστικούς όρους και αυξήθηκε κατά 0,6% 
περίπου  σε πραγµατικούς λόγω αποπληθωρισµού Χαρακτηριστικά επίσης, για το 2013 οι 
αφίξεις αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκαν κατά 18,7%, οι διανυκτερεύσεις κατά 14,4% και οι 
τουριστικές εισπράξεις κατά 16,4%. Με βάση τα στοιχεία των αεροδροµίων της χώρας, τα 
περισσότερα από αυτά σηµείωσαν διψήφιο ποσοστό αύξησης των αφίξεων το 2013 έναντι 
του 2012. Η θετική πορεία των αφίξεων αντικατοπτρίζεται και στις τουριστικές εισπράξεις, οι 
οποίες αυξήθηκαν κατά 18% περίπου το 2013 σε σχέση µε το 2012.  
 Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σηµαντικές θεσµικές και νοµικές παρεµβάσεις στον 
κλάδο του τουρισµού, µε σκοπό την δηµιουργία ενός ελκυστικού κλίµατος για τις τουριστικές 
επενδύσεις επιταγής λήψη µέτρων που διευκολύνουν την επιχειρηµατικότητα και µειώνουν 
τη γραφειοκρατία µε γνώµονα νέες αναπτυξιακές πολιτικές και προγράµµατα που επιβάλλει η 
σηµερινή δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας 
    Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά για κάθε χρόνο σε υψηλές θέσεις στην παγκόσµια 
κατάταξη τουριστικών προορισµών προσφέροντας ελκυστικά τουριστικά προϊόντα και οι 
υπηρεσίες, βασισµένα στον ήλιο, τη θάλασσα, τον πολιτισµό και τη γαστρονοµία. Η 
λειτουργία οργανωµένων εταιρειών και οµίλων στον τουριστικό κλάδο σε συνδυασµό µε τον 
εκσυγχρονισµός των υποδοµών της χώρας µε αφορµή και τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 
2004 συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τα τελευταία µάλιστα χρόνια και λόγω των 
δυσµενών οικονοµικών συνθηκών γίνεται µια συστηµατική προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης 
του τουρισµού ως µέσο για την γενικότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Η 
εξειδικευµένη διαφηµιστική προβολή του ελληνικού τουρισµού, η ανάπτυξη ειδικών µορφών 
τουρισµού, όπως ο χειµερινός, ο αθλητικός, ο κοινωνικός, ο αγροτουρισµός κτλ, η εστίαση σε 
νέες και αναδυόµενες τουριστικές αγορές, όπως η Ρωσία και η Κίνα, οι θεσµικές 
µεταρρυθµίσεις αποτελούν βασικούς άξονες , στους οποίους µπορεί να στηριχθεί η 
περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού στην χώρα.  
     Από την άλλη, υπάρχουν και χρόνια προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ελληνικός 
τουρισµός. Πέρα από την παρατεταµένη οικονοµική ύφεση και τη µείωση του διαθέσιµου 
εισοδήµατος, που επιδρά αρνητικά  και στον τουρισµό, υπάρχουν και χρόνια διαρθρωτικά 
προβλήµατα, όπως η εποχικότητα, η γεωγραφική συγκέντρωση, οι ελλείψεις σε 
υποστηρικτικές υποδοµές,  η γραφειοκρατία και η µονοµερής εξάρτηση των ελληνικών 
τουριστικών επιχειρήσεων από τους µεγάλους διεθνείς τουριστικούς οργανισµούς. Επιπλέον, 
τα τελευταία χρόνια ο έντονος ανταγωνισµός από γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία και η 

                                                           
1   Άρης Ίκκος, «Η Συµβολή του Τουρισµού  στην Ελληνική Οικονοµία το 2014- Συνοπτική Απεικόνιση 
Βασικών Μεγεθών», SETE Intelligence, Φεβρουάριος 2015 
2 Βασίλειος Πατσουράτης, «Η Φορολογική Επιβάρυνση του Τουριστικού Προϊόντος», Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Κέντρο Έρευνας, Αθήνα 2000 
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Κροατία µε χαµηλότερο κόστος υπηρεσιών καθώς και η έλλειψη ρευστότητας και στενότητα 
στην τραπεζική χρηµατοδότηση έχουν επιδράσει αρνητικά στο τουριστικό κλάδο3.  
 
 

1.4 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Τουριστικής Ζήτησης  
 
Η τουριστική ζήτηση αναφέρεται στις ποσότητες των αγαθών και των υπηρεσιών που οι 
τουρίστες επιθυµούν να καταναλώσουν σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο και επηρεάζεται 
από σύνολο διαφορετικών παραγόντων όπως οικονοµικοί, πολιτικοί φυσικοί, γεωγραφικοί ή 
πιο εξειδικευµένοι παράγοντες.  

Η µεταβολή της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος επηρεάζονται σηµαντικά τόσο 
από την µεταβολή της τιµής όσο και από τις µεταβολές στο εισόδηµα των τουριστών-
καταναλωτών. Το τουριστικό προϊόν χαρακτηρίζεται µια ανελαστικότητα της ζήτησης  του, 
καθώς µια αύξηση της τουριστικής ζήτησης ή µια άνοδος των τιµών των τουριστικών 
υπηρεσιών δε συνεπάγεται παράλληλη αναλογική αύξησή τους. 
    Εκτός της τιµής και του διαθέσιµου εισοδήµατος, παράγοντες όπως η ηλικία, η 
οικογενειακή κατάσταση και ο διαθέσιµος ελεύθερος χρόνος του εργαζοµένου που µπορεί να 
διατεθεί  για διακοπές, η ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος έναντι των ξένων νοµισµάτων, το 

επίπεδο παιδείας του κάθε λαού και η φορολογική πολιτική µιας  χώρας επηρεάζουν την 
ζήτηση του τουριστικού προϊόντος. 
     Η ποιότητα και το µέγεθος της τουριστικής δραστηριότητας σε µία περιοχή, 
επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα των χώρων και των υπηρεσιών που 
προσφέρουν τα τοπικά ξενοδοχεία, σε συνδυασµό µε τις ευρύτερες υποδοµές και συνθήκες 
που υπάρχουν στην περιοχή.  Παράγοντες όπως το επίπεδο των υποδοµών και του δικτύου 
µεταφορών, οι υπηρεσίες υγείας, το είδος των προσφερόµενων καταλυµάτων, οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες και το φυσικό περιβάλλον, η απόσταση από άλλες χώρες, οι 
συνθήκες ασφάλειας, τα ήθη και έθιµα, η δυνατότητα ψυχαγωγίας, η διαφηµιστική προβολή, 
οι δηµόσιες σχέσεις, καθώς και το είδος του τουρισµού που προωθείται αποτελούν 
παράγοντες που σε µεγάλο βαθµό διαµορφώνουν την τουριστική ζήτηση και την τιµολογιακή 
πολιτική, καθορίζοντας και την δυναµική του ελληνικού τουριστικού σε διεθνές επίπεδο4 ,5 .  
    Τα τελευταία χρόνια , η εµφάνιση νέων και ειδικών µορφών τουρισµού που οδήγησε 
στην τµηµατοποίηση της αγοράς, καθώς και η διεθνοποίηση του τουριστικού προϊόντος που 
οδήγησαν στην εµφάνιση νέων προϊόντων και υπηρεσιών έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον 
του κοινού, επηρεάζοντας την τουριστική ζήτηση6.  ∆ηλαδή πλέον το τουριστικό προϊόν και 

                                                           
3 ICAP GROUP A.E, «Κλαδική Ανάλυση: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις», Ετήσια Έκθεση 2012 µε Θέµα «Η 
Κατάσταση και οι Προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα», Τέταρτο Παραδοτέο: Γ’ Ενότητα της Έκθεσης: 
Κλαδική και ∆ικτυακή ∆ιάσταση των ΜΜΕ: Εµπόριο, Υπηρεσίες, Κατασκευές και Ενέργεια,  Φεβρουάριος 
2012 
4 ICAP GROUP A.E, «Κλαδική Ανάλυση: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις», Ετήσια Έκθεση 2012 µε Θέµα «Η 
Κατάσταση και οι Προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα», Τέταρτο Παραδοτέο: Γ’ Ενότητα της Έκθεσης: 
Κλαδική και ∆ικτυακή ∆ιάσταση των ΜΜΕ: Εµπόριο, Υπηρεσίες, Κατασκευές και Ενέργεια,  Φεβρουάριος 
2012 
5 Γεώργιος Χ. Κάτσος, « Τουρισµός Ατόµων Τρίτης Ηλικίας», », Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και 
Προβλέψεων, Αθήνα 2004 
6 Βασίλειος  Πατσουράτης, «Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα», Ινστιτούτο 
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Αθήνα 2002 
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υπηρεσία, δεν είναι κάποια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, αλλά κάποια συγκεκριµένη 
µορφή τουρισµού.  
 Εκτός όµως των παραπάνω, η τουριστική ζήτηση µπορεί να επηρεαστεί και από 
απρόβλεπτους και ανεξέλεγκτους παράγοντες όπως είναι οι πόλεµοι, οι κοινωνικές 
αναταραχές, τα περιβαλλοντικά επεισόδια κτλ7.  
 
 

1.5 Εγχώρια Αγορά Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
 
Η πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα παρουσιάζεται σε µεγάλο βαθµό 
αντίστοιχη µε τον ρυθµό εξέλιξης της τουριστικής κίνησης στη χώρα. Εξάλλου, ο 
ξενοδοχειακός κλάδος ανήκει στον ευρύτερο κλάδο της τουριστικής βιοµηχανίας, µε κύριο 
χαρακτηριστικό την παροχή διαµονής και την προσφορά στους πελάτες υλικών αγαθών  και 
άυλων αγαθών, όπως τροφή, ψυχαγωγία και ασφάλεια.  
       Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου, τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται µια αύξηση της προσφοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, στο τέλος του 2013, η Ελλάδα διαθέτει 9.677 ξενοδοχειακές 
µονάδες συνολικής δυναµικότητας 773.445 κλινών, εµφανίζοντας µια µικρή αύξηση σε 
σχέση µε το τέλος του 20098.  
 
Πίνακας 1.1: Σύνολο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Ελλάδας 

 
       

Ως προς τη γεωγραφική κατανοµή του συνόλου των ξενοδοχειακών κλινών της 
χώρας, το µεγαλύτερο ποσοστό εντοπίζεται σε νησιωτικές περιοχές, όπως η Κρήτη και τα 
∆ωδεκάνησα, ενώ ακολουθεί η περιφέρεια της Μακεδονίας9. 
 
 

 

 

 

 

                                                           
7 Βασίλειος  Πατσουράτης, «Η Φορολογική Επιβάρυνση του Τουριστικού Προϊόντος», Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Κέντρο Έρευνας, Αθήνα 2000 
8 Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, «Εξελίξεις στον Τουρισµό και στην Ελληνική Ξενοδοχία 
2013», Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, Μάιος 2014 
9 Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, «Εξελίξεις στον Τουρισµό και στην Ελληνική Ξενοδοχία 
2013», Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, Μάιος 2014 
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Πίνακας 1.2: Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανά γεωγραφική περιφέρεια 

 
 
  Τα τελευταία χρόνια και λόγω των ιδιαίτερων οικονοµικών συνθηκών, ο κλάδος των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχει επηρεαστεί σηµαντικά. Παρά την αύξηση της προσφοράς 
ξενοδοχειακών καταλυµάτων, παρατηρείται µια σηµαντική µείωση της ζήτησης που 
παρατηρείται κατά την περίοδο 2007-2010, γεγονός που συνεπάγεται και τη µείωση του 
δείκτη αφίξεις / κλίνη. Μείωση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και η µέση κατά κεφαλή 
τουριστική δαπάνη.  Παρόλο όµως το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον η τουριστική κίνηση 
προς τη χώρα µας παρουσίασε αύξηση τα τελευταία χρόνια, µε το µεγαλύτερο µέρος των 
τουριστών να προέρχεται από χώρες του εξωτερικού, όπως η Μεγάλη Βρετανία και η 
Γερµανία. Η  τουριστική κίνηση καταγράφει σηµαντική ετήσια αύξηση µετά το 2011 και 
εκτιµάται ότι οι προοπτικές εξέλιξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων διαγράφονται 
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ευνοϊκές, παρόλο που οι περισσότεροι κλάδοι έχουν πληγεί από τη βαθιά και παρατεταµένη 
οικονοµική ύφεση 
      Επιπλέον η συνεισφορά του ξενοδοχειακού κλάδου στην εθνική οικονοµία είναι 
σηµαντική, καθώς το συνολικό µέγεθος της αγοράς των ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και 
τριών αστέρων εκτιµάται σε 2,9 δισ. ευρώ περίπου το 201210 
 
  

1.6 Χαρακτηριστικά Ξενοδοχείων  
 
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και γενικότερα ο ξενοδοχειακός κλάδος παρουσιάζουν µια 
σειρά από ορισµένα χαρακτηριστικά, που επηρεάζουν την λειτουργία και την διοίκηση τους. 
Τέτοια χαρακτηριστικά είναι:  

� η σταθερή δυναµικότητα δωµατίων, που επηρεάζει τα οικονοµική αποτελέσµατα των 
επιχειρήσεων 

� η φθαρτότητα, που συνδέεται µε τα έσοδα από ένα αδιάθετο δωµάτιο 
� η ασταθής ζήτηση και η εποχικότητα που αποτελεί το πιο εµφανές χαρακτηριστικό 

του κλάδου, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα και το σηµαντικότερο πρόβληµα που ο κλάδος 
καλείται να αντιµετωπίσει 

� η αµεσότητα των δραστηριοτήτων, η πραγµατοποίηση τους δηλαδή σε πραγµατικό 
χρόνο 

� η ένταση εργασίας, καθώς εκτιµάται ότι το 40% περίπου του λειτουργικού κόστους 
µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, σχετίζεται µε το κόστος εργασίας 

� η ανάγκη ύπαρξης εγκαταστάσεων, που συνδέονται µε την λειτουργία των 
ξενοδοχείων 

� το µικρό µέγεθος του ξενοδοχειακού κλάδου και η αδυναµία εκµετάλλευσης της 
οικονοµίας κλίµακας 

� η παραγωγή και η κατανάλωση που πραγµατοποιούνται στον ίδιο χώρο 
� η ανάγκη ύπαρξης ακινητοποιήσεων µεγάλης κλίµακας για την λειτουργία των 

ξενοδοχείων 
� η διάρθρωση εξόδων, δεδοµένο ότι τα ξενοδοχεία έχουν συνήθως υψηλά σταθερά 

έξοδα
11 

 
 

1.7 ∆ιακρίσεις Ξενοδοχείων  
 
Τα ξενοδοχεία µπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε το επίπεδο των 
αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν, τον τύπο ιδιοκτησίας  ή και τη γεωγραφική περιοχή 
στην οποία λειτουργούν.  

                                                           
10 ICAP GROUP A.E, «Κλαδική Ανάλυση: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις», Ετήσια Έκθεση 2012 µε Θέµα «Η 
Κατάσταση και οι Προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα», Τέταρτο Παραδοτέο: Γ’ Ενότητα της Έκθεσης: 
Κλαδική και ∆ικτυακή ∆ιάσταση των ΜΜΕ: Εµπόριο, Υπηρεσίες, Κατασκευές και Ενέργεια,  Φεβρουάριος 
2012 
11 Στυλιανή Ασβεστά και Γαρυφαλλιά Πετροπούλου, «Κλαδική Λογιστική (Ξενοδοχειακή-Ναυτιλιακή-
Τραπεζική)», 2009 
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   Έτσι, µε κριτήριο διάκρισης την περιοχή και τη δραστηριότητά τους, τα ξενοδοχεία 
διακρίνονται σε αστικά, τα οποία βρίσκονται σε  αστικά κέντρα και λειτουργούν σε 
δωδεκάµηνη βάση και στα εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχεία, τα οποία είναι διάσπαρτα στη 
χώρα κυρίως σε παραθαλάσσιες και  νησιωτικές περιοχές. Επιπλέον, υπάρχουν ξενοδοχεία 
που εγκατεστηµένα σε περιοχές όπου ο τουρισµός αποτελεί το σηµαντικό τµήµα της 
οικονοµικής ανάπτυξης και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «κορεσµένες» και ως περιοχές 
«Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης». Η γεωγραφική περιοχή των ξενοδοχείων συµβάλλει και 
στον διαχωρισµό µεταξύ του µαζικού τουρισµού που έχει επικρατήσει στις περισσότερες 
περιφέρειες και στις  περιοχές που διαθέτουν θάλασσα και του εναλλακτικού τουρισµού σε 
ορεινές περιοχές που παρουσιάζουν σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού.  
      Τα τελευταία χρόνια, ένας τύπος ξενοδοχείου που αποκτά όλο και µεγαλύτερο µερίδιο 
είναι αυτός που αναφέρεται στο σύστηµα «all inclusive», που προσφέρουν ένα πακέτο 
διακοπών όπου στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται εντός του 
ξενοδοχειακού συγκροτήµατος, όπως διαµονή, σίτιση και αναψυχή.  
   Ως προς τον τύπο της ιδιοκτησίας, παρατηρούνται διαφορετικής µορφής ξενοδοχεία. 
Συγκεκριµένα, υπάρχουν ξενοδοχεία ελληνικών ή ξένων συµφερόντων, αλυσίδες 
ξενοδοχείων ή όµιλοι ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  
      Σε σχέση µε την κατασκευή τους και λιγότερο µε την ποιότητα των παρεχοµένων 
υπηρεσιών, τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες, µε βάση µια  κλίµακα 
αστεριών από 1 έως 5 βάσει συστήµατος υποχρεωτικών προδιαγραφών και 
βαθµολογούµενων κριτηρίων 12. Σύµφωνα µε το Π.∆. 43/2002, το σύστηµα αυτό 
αξιολόγησης εφαρµόζεται σε τέσσερα διαφορετικού τύπου ξενοδοχεία: 

i. ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, που περιλαµβάνουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, 
παραµονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια (τουλάχιστον δέκα) απλά 
ή µε ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους και κατατάσσονται σε πέντε 
κατηγορίες αστέρων: πέντε αστέρων , τεσσάρων αστέρων , τριών αστέρων, δύο 
αστέρων , ενός αστέρος. 

ii.  ξενοδοχεία τύπου motel, που περιλαµβάνουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, 
παραµονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια (τουλάχιστον δέκα) µε 
ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους και κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 
τεσσάρων αστέρων και τριών αστέρων  

iii.  ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων που διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους 
υποδοχής και παραµονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και περιλαµβάνουν 
διαµερίσµατα ενός, δύο ή περισσότερων κύριων χώρων µε πλήρες λουτρό και µικρό 
µαγειρείο και κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες αστέρων: πέντε αστέρων , 
τεσσάρων αστέρων , τριών αστέρων, δύο αστέρων , ενός αστέρος 

iv. ξενοδοχεία κλασσικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων (ξενοδοχεία µικτού 
τύπου) που διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, εστίασης και 
αναψυχής πελατών, καταστήµατα για την εξυπηρέτηση των πελατών, βοηθητικούς 

                                                           
12 ICAP GROUP A.E, «Κλαδική Ανάλυση: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις», Ετήσια Έκθεση 2012 µε Θέµα «Η 
Κατάσταση και οι Προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα», Τέταρτο Παραδοτέο: Γ’ Ενότητα της Έκθεσης: 
Κλαδική και ∆ικτυακή ∆ιάσταση των ΜΜΕ: Εµπόριο, Υπηρεσίες, Κατασκευές και Ενέργεια,  Φεβρουάριος 
2012 
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χώρους καθώς και χώρους διανυκτέρευσης σε δωµάτια µε λουτρό ή διαµερίσµατα 
ενός, δύο ή περισσοτέρων κυρίων χώρων µε πλήρες λουτρό και µικρό µαγειρείο και 
κατατάσσονται στις κατηγορίες πέντε αστέρων και τεσσάρων αστέρων 13 

 
  

1.8 Οργάνωση και Λειτουργίες Ξενοδοχείων  
 
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αποτελούνται από διαφορετικά τµήµατα που εξυπηρετούν 
διαφορετικές λειτουργίες αυτών. Τα ξενοδοχεία συνήθως οργανώνονται κατά µήκος 
λειτουργικών γραµµών, µε τµήµατα που συγκροτούνται σύµφωνα µε τη συγκεκριµένες 
εργασίες µε τις οποίες ασχολούνται. Οι βασικές λειτουργίες ενός ξενοδοχείου µπορούν να 
συνοψιστούν σε:  

i. τµήµα δωµατίων, που περιλαµβάνει τις λειτουργίες της υποδοχής των πελατών, 
του τηλεφωνικού κέντρου, των κρατήσεων, της καθαριότητας.  Οι κρατήσεις 
πρέπει να γίνουν αποδεκτές, οι επισκέπτες πρέπει να λαµβάνουν φιλοξενία σε 
καθαρά δωµάτια, η κατάσταση των διαθέσιµων δωµατίων πρέπει να διατηρείται 
ενηµερωµένη, οι επισκέπτες θα πρέπει λαµβάνουν άµεσα τηλεφωνικά µηνύµατα, 
οι κοινόχρηστοι χώροι  όπως οι είσοδοι πρέπει να διατηρούνται καθαροί, και οι 
ερωτήσεις των επισκεπτών πρέπει να απαντώνται. Αυτές είναι µερικές από τις 
σηµαντικές λειτουργίες του τµήµατος των δωµατίων, που µπορεί είναι χωρισµένο 
σε έναν αριθµό υποµονάδων, καθεµία από τις οποίες αναλαµβάνουν εξειδικευµένα 
καθήκοντα. 

ii.  τµήµα επισιτιστικών που αφορά τις λειτουργίες των εστιατορίων, των µπαρ, των 
καφέ, των χώρων δεξιώσεων  κτλ. Η κύρια λειτουργία του τµήµατος  είναι η 
παροχή τροφίµων και ποτών στους επισκέπτες ενός ξενοδοχείου. 

iii.  τµήµα πωλήσεων και µάρκετινγκ που αναφέρεται στις λειτουργίες των πωλήσεων, 
των δηµοσίων σχέσεων, της διαφήµισης, της ανάλυσης της αγοράς και της 
τιµολόγησης 

iv. οικονοµικό τµήµα που σχετίζεται µε οικονοµικά θέµατα και λογιστικές εργασίες, 
όπως την καταγραφή των οικονοµικών συναλλαγών, την διαχείριση των 
τραπεζικών λογαριασµών, την µισθοδοσία και την σύνταξη και ερµηνεία των 
οικονοµικών καταστάσεων και εκθέσεων, την παροχή εκθέσεων και πληροφοριών 
προς την διοίκηση. Οι δύο κεντρικές ευθύνες του τµήµατος αποτελούν τα τµήµατα 
των δωµατίων και των επισιτιστικών. 

v. τµήµα συντήρησης που αναφέρεται στην διατήρηση της λειτουργικότητας. Είναι 
υπεύθυνο για τη λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των κτιρίων, των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του ξενοδοχείου, συµπεριλαµβανοµένων των 
ηλεκτρικών, των µηχανικών, της θέρµανσης, του κλιµατισµού και του 
εξαερισµού, και των  υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επίσης, εκτελεί 
µικροεπισκευές και ανακαινίσεις.  

                                                           
13 Π∆ 43/2002, «Κατάταξη των κυρίων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες µε σύστηµα αστέρων και 
τεχνικές προδιαγραφές αυτών.», 7 Μαρτίου 2002 
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vi. τµήµα ασφάλειας που εξασφαλίζει την ασφάλεια των πελατών, των επισκεπτών 
και των εργαζοµένων και την προστασία των εγκαταστάσεων. Τα ξενοδοχεία 
συνήθως επιτηρούνται από εξειδικευµένο προσωπικό 

vii.  τµήµα ανθρώπινου δυναµικού, που σχετίζεται µε τις προσλήψεις και την 
εκπαίδευση των εργαζοµένων, την µισθοδοσία, την εξασφάλιση της ασφάλειας 
και των συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων. Η κύρια πρόκληση του τµήµατος 
αποτελεί η προσπάθεια αλληλεπίδρασης µε άλλα τµήµατα του ξενοδοχείου. Η 
αποτελεσµατικότητα του τµήµατος προσωπικού εξαρτάται από την ικανότητα της 
διοίκησης του να συνάπτει αποτελεσµατικές σχέσεις εργασίας µε τα άλλα 
τµήµατα

14.  
     Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες ή τµήµατα  υπάρχουν συνήθως σε ένα τυπικό 
ξενοδοχείο πέντε αστέρων.  Ωστόσο, µπορεί να υπάρχουν και κάποιες άλλες πηγές εσόδων 
για ορισµένα ξενοδοχεία. Αλλά πιθανά τµήµατα που µπορεί να υπάρχουν σε ένα ξενοδοχείο 
µπορεί να αφορούν καταστήµατα λιανικής πώλησης, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, όπως 
γυµναστήριο, κινηµατογράφος ή καζίνο, συνεδριακά κέντρα κ.α.  
      Ο λόγος για την οργάνωση µιας επιχείρησης σε λειτουργικές γραµµές είναι η 
οµαδοποίηση των υπαλλήλων που εκτελούν παρόµοια καθήκοντα ή έχουν παρόµοιες 
ικανότητες. Η δύναµη του λειτουργικού οργανωτικού σχεδιασµού ενός ξενοδοχείου είναι η 
προκύπτουσα απόδοση εντός των επιµέρους τµηµάτων ή υποµονάδων, που επιτρέπει την 
εξειδίκευση της εργασίας, η οποία αυξάνει τη συνολική παραγωγικότητα. Επειδή τα 
λειτουργικά τµήµατα εκτελούν παρόµοια καθήκοντα, οι εργαζόµενοι αναπτύσσουν γρήγορα 
εξειδικευµένες δεξιότητες και γνώσεις. Μια λειτουργική οργάνωση είναι ένας λογικός τρόπος 
οργάνωσης της εργασίας, διότι προάγει την αποδοτικότητα, την οµαδική εργασία, και τον 
συντονισµός εντός των τµηµάτων15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Σοφία Κυνηγάκη, «Τα Τµήµατα του Ξενοδοχείου», www.touristikiekpaideysi.gr  
15 Denney G. Rutherford, Michael J. O’Fallon, « Hotel Management and Operations», John Wiley & Sons, 2007 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
Η ξενοδοχειακή λογιστική ως κλάδος της λογιστικής που ασχολείται µε ένα ιδιαίτερα 
σηµαντικό τοµέα της οικονοµίας έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών ερευνών και άρθρων 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό λόγω και των ιδιαίτερων δυσκολιών που 
παρουσιάζει. Παρακάτω, αναλύονται τα συµπεράσµατα ορισµένων εργασιών που έχουν 
πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια διεθνώς µε θέµα την λογιστική αντιµετώπιση των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  
 

Η Downie (1997)16 υποστηρίζει ότι απαιτείται η ανάπτυξη της γνώσης, προκειµένου 
να µεγιστοποιηθούν οι διαθέσιµοι πόροι για την διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
Σύµφωνα µε αυτήν, η ανάπτυξη των λογιστικών πληροφοριών για την υποστήριξη 
αποφάσεων µάρκετινγκ στα ξενοδοχεία προσφέρει ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας 
των αποφάσεων που λαµβάνονται. Η διαθέσιµη τεχνολογία είναι ικανή να παράγει 
πληροφορίες, που παλιότερα δεν ήταν εφικτό. Η ανταγωνιστική φύση της του επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος στον κλάδο των ξενοδοχείων τονίζει τη σηµασία της αποτελεσµατικής λήψης 
αποφάσεων.  
 

 Τη χρήση των λογιστικών συστηµάτων από τους γενικούς διευθυντές και τους 
διευθυντές τµηµάτων σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αυστραλίας διερεύνησαν οι Matia και 
Patiar (2001)17. Ερευνούν την έµφαση των γενικών διευθυντών, σε χρηµατοοικονοµικούς και 
µη χρηµατοοικονοµικούς δείκτες απόδοσης, ενώ αξιολογούν τις επιδόσεις των διευθυντών 
των τµηµάτων. Εκτιµάται επιπλέον η ικανοποίηση των διευθυντών ως προς τις λεπτοµέρειες 
και τη διαθεσιµότητα των λογιστικών συστηµάτων διαχείρισης των ξενοδοχείων τους.  
       Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η διοίκηση κάνει χρήση των συστηµάτων διοικητικής 
λογιστικής για την λήψη τόσο βραχυπρόθεσµων όσο και µακροπρόθεσµων αποφάσεων. 
Ωστόσο, µια λεπτοµερή ανάλυση των δεδοµένων δείχνει ότι οι γενικές διευθυντές διαφέρουν 
από τους διευθυντές τµηµάτων όσον αφορά τη χρήση τέτοιων συστηµάτων.  Οι γενικοί 
διευθυντές, σε σύγκριση µε διευθυντές τµηµάτων,  βρέθηκε να είναι περισσότερο 
ικανοποιηµένοι µε τη συχνότητα µε την οποία λογιστικά συστήµατα είναι διαθέσιµα σε 
αυτούς, ενώ δίνουν  µεγαλύτερη έµφαση στους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες απόδοσης.  
 

Στόχος των Chan και Wong (2007)18 είναι να ενισχυθεί το επίπεδο, το εύρος και οι 
λεπτοµέρειες των πληροφοριών, σύµφωνα µε την τρέχουσα λογιστική µορφή στα ξενοδοχεία 
της Κίνας. Προτείνουν ένα πλαίσιο για  έρευνα σχετικά µε την ανάπτυξη ενιαίων 
λογαριασµών στα ξενοδοχεία της χώρας.  
      Η εργασία τους αποκαλύπτει ότι υπάρχουν νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν 
παρέχουν πλήρη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση στις χρηµατοοικονοµικές τους 

                                                           
16 Nina Downie, «The Use of Accounting Information in Hotel Marketing Decisions», Int. J. Hospitality 
Management Vol. 16 No. 3, 1997, pp. 305-312 
17 Lokman Mia and Anoop Patiar, «The Use of Management Accounting Systems in Hotels: an Exploratory 
Study», Hospitality Management 20, 2001, pp. 111–128 
18 Wilco Chan and Kevin Wong, « Towards a more Comprehensive Accounting Framework for Hotels 
in China», International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 19 Iss 7 , 2007, pp. 546 - 559 
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καταστάσεις. Τα ευρήµατα τους παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε το υπάρχον πλαίσιο 
οικονοµικής αναφοράς στα ξενοδοχεία της χώρας από µια διοικητική σκοπιά. Ένα πλήρες και 
ουσιαστικό λογιστικό πλαίσιο µπορεί να παρέχει πλούσιες πληροφορίες στην διοίκηση για 
την λήψη αποφάσεων.  
 

Με τις πρακτικές της διοικητικής λογιστικής στα ελληνικά ξενοδοχεία ασχολούνται οι 
Makrigiannakis και Soteriades (2007)19. Η διοικητική λογιστική υποστηρίζει τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και κάνει εκτεταµένη χρήση του προϋπολογισµού, των συστηµάτων 
κοστολόγησης και των τεχνικών µέτρησης της απόδοσης για την υποστήριξη των 
επιχειρησιακών και των στρατηγικών αποφάσεων.  
    Τα ευρήµατα υποδεικνύουν ότι τα ελληνικά ξενοδοχεία κάνουν χρήση των τεχνικών 
διοικητικής λογιστικής µε  όλους τους παραπάνω τρόπους, αλλά υπάρχουν ορισµένες 
διαφορές, όπως η εφαρµογή της µεθόδου πλήρους κοστολόγησης. ∆ιαπιστώνεται επίσης πως 
παράγοντες όπως το µέγεθος του ξενοδοχείου επηρεάζουν κάποιες πρακτικές και τεχνικές,  
ενώ η χρήση συγκεκριµένων µεθόδων και τεχνικών καθορίζει την έµφαση που δίνεται 
σχετικά µε την εφαρµογή άλλων.  
 

Με τον κλάδο των ελληνικών ξενοδοχείων ασχολήθηκαν και οι Pavlatos και Paggios 
(2007)20. Η µελέτη τους είχε ως αντικείµενο τις πρακτικές των ελληνικών ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων στον τοµέα της αναλυτικής λογιστικής µε βάση ένα ερωτηµατολόγιο σε δείγµα 
85 επιχειρήσεων του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου.  
     Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν µια υψηλή 
διάρθρωση σταθερού κόστους και, επίσης, παρουσιάζουν µεγάλο ποσοστό έµµεσων 
δαπανών. Οδηγήθηκαν επιπλέον στο συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των ξενοδοχείων 
χρησιµοποιούν τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης. Ο ρυθµός υιοθέτησης 
συστήµατος κοστολόγησης βάση της δραστηριότητας (ABC) θεωρείται µάλλον 
ικανοποιητικός, ενώ οι παράγοντες που επηρεάζουν κυρίως τη διευθυντική απόφαση των 
ξενοδοχείων υπέρ ενός συστήµατος ABC περιλαµβάνουν τη διάρθρωση του κόστους τους και 
τον υπολογισµό του κόστους ανά κατηγορίες πελατών.  
 
     Σε άλλη έρευνα τους, οι Pavlatos και Paggios (2008)21  ασχολήθηκαν µε τις τεχνικές 
διοικητικής λογιστικής στην Ελλάδα. Ο σκοπός της µελέτης τους είναι η µελέτη του επιπέδου 
της υιοθέτησης και των οφελών που απορρέουν από τις παραδοσιακές και σύγχρονες 
πρακτικές διοικητικής λογιστικής στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, µέσω 
ερωτηµατολογίων σε ένα δείγµα 85 κορυφαίων ξενοδοχείων στην Ελλάδα.  
    ∆ιαπιστώθηκε πως το επίπεδο υιοθέτησης σύγχρονων πρακτικών διοικητικής 
λογιστικής είναι πολύ ικανοποιητικό, αν και οι παραδοσιακές τεχνικές βρέθηκε να έχουν 
υιοθετηθεί ευρύτερα. Συνολικά οι παραδοσιακές τεχνικές, όπως είναι οι πρακτικές 

                                                           
19 Georgios Makrigiannakis and Marios Soteriades, «Management Accounting in the Hotel Business», 
International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 8:4, 2007, pp. 47-76 
20 Odysseas Pavlatos and Ioannis Paggios, «Cost Accounting in Greek Hotel Enterprises: an Empirical 
Aproach», TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 2, Number 2, Autumn 
2007, pp. 39-59 
21 Odysseas Pavlatos and Ioannis Paggios, «Management accounting practices in the Greek hospitality Industry», 
Managerial Auditing Journal, Vol. 24 Iss 1, 2008, pp. 81 - 98 
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κατάρτισης του προϋπολογισµού, η µέτρηση της κερδοφορίας, η ανάλυση της 
αποδοτικότητας των προϊόντων, η κερδοφορία των πελατών, η κοστολόγηση πλήρους 
απορρόφησης, και οι µη χρηµατοοικονοµικές µετρήσεις για την αξιολόγηση των επιδόσεων  
έχουν υιοθετήσει ευρύτερα από ό, τι πιο σύγχρονες τεχνικές.  
 
 Τα συστήµατα κοστολόγησης των ελληνικών ξενοδοχείων εξέτασαν οι Pavlatos και  
Paggios (2009)22 βάση ερωτηµατολογίων  σε δείγµα 100 κορυφαίων ξενοδοχείων στην 
Ελλάδα. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι η πλειοψηφία των συστηµάτων κόστους των 
ξενοδοχείων δεν παρέχουν ποιοτικά στοιχεία κόστους, ενώ το επίπεδο λειτουργικότητας των 
συστηµάτων αυτών σχετίζεται θετικά µε τη στρατηγική χαµηλού κόστους και την έκταση της 
χρήσης των δεδοµένων κόστους. ∆εν βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ του σχεδιασµού και του 
µεγέθους του συστήµατος κοστολόγησης, του επιπέδου του ανταγωνισµού, του αριθµού των 
υπηρεσιών και  του τρόπου διοίκησης του ξενοδοχείου.  
 
     Με την λογιστική αντιµετώπιση των παρεχόµενων από ένα ξενοδοχείο ασχολείται η 
Deaconu (2011)23. Ο κύριος στόχος της οικονοµικής δραστηριότητας των ξενοδοχείων είναι 
η παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των πελατών µε τις καλύτερες συνθήκες 
και µε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. Ο τουρισµός περιλαµβάνει διάφορες 
δραστηριότητες, όπως: η µεταφορά, η διαµονή, η εστίαση και άλλες συµπληρωµατικές 
δραστηριότητες που απαιτούν διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς.  

   Η εργασία τους περιλαµβάνει µια σειρά από µελέτες περιπτώσεων που 
αναδεικνύουν τη λογιστική αντιµετώπιση των κυριότερων δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
µε την λειτουργία ενός ξενοδοχείου σε διάφορες καταστάσεις, αναδεικνύοντας την 
πολυπλοκότητα της υπηρεσίας της διαµονή και των συµπληρωµατικών υπηρεσιών σε ένα 
ξενοδοχείο 
 
    Σύµφωνα µε την Mndzebele (2012)24, τα ξενοδοχεία όπως και κάθε άλλος τοµέας 
πρέπει να εφαρµόζουν πληροφοριακά λογιστικά συστήµατα για τη βελτίωση της ποιότητας 
των υπηρεσιών. Η  πρόοδος της τεχνολογίας επέτρεψε στις εταιρείες να χρησιµοποιούν 
λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα. Όταν τα ξενοδοχεία προσαρµόζουν τους µηχανισµού 
εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα συστήµατα αυτά, είναι σε θέση να διασφαλιστεί η 
αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης τους. Ο κύριος στόχος της µελέτης 
αποτελεί η διερεύνηση αν η χρήση των λογιστικών συστηµάτων έχει βελτιώσει τα συστήµατα 
εσωτερικού ελέγχου στα ξενοδοχεία. 
      Η µελέτη αποκάλυψε ότι υπάρχει σχέση µεταξύ των λογιστικών συστηµάτων και 
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Τα λογιστικά συστήµατα έχουν πολιτικές, διαδικασίες, 
και σχεδιασµό που συµβάλλουν στη δοµή και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου. 
 
                                                           
22 Odysseas Pavlatos and Ioannis Paggios, «A Survey of Factors Influencing the Cost System Design in Hotels», 
International Journal of Hospitality Management, 28, 2009, pp. 263-271 
23 Sorin-Constantin Deaconu, «Accounting Treatments related to Accommodation and Complementary Services 
Provided by a Hotel Unit in Romania», Revista Tinerilor Economisti, 2011 
24 Nomsa Mndzebele, «The Usage of Accounting Information Systems for Effective Internal Controls in the 
Hotels», International Journal of Advanced Computer Technology, 2012 
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    Αντικείµενο της µελέτης της Zubac (2012)25 αποτελεί η διερεύνηση της σχέση της 
χρηµατοοικονοµικής και διοικητικής λογιστικής στο χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
Όντας απαραίτητες λειτουργίες στο πλαίσιο των επιχειρησιακών συστηµάτων των 
ξενοδοχείων, εξηγήθηκε η σχέση τους και τυχόν διαφορές τους.  
     Η διοίκηση ενός ξενοδοχείου παίρνει αποφάσεις µε βάση τις λογιστικές πληροφορίες 
που παρέχουν και οι δύο κλάδοι της λογιστικής. Για την υποστήριξη της διοίκησης των 
ξενοδοχείων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η χρηµατοοικονοµική λογιστική παρέχει 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για γεγονότα του παρελθόντος, ενώ η διοικητική λογιστική 
παρέχει µη χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προσανατολισµένες προς το µέλλον. Χωρίς την 
υποστήριξή τους, η διοίκηση δεν θα µπορούσε να λάβει σωστές και έγκαιρες αποφάσεις µε 
βεβαιότητα. Η σηµασία των ρόλων της χρηµατοοικονοµικής και διοικητικής λογιστικής 
αντικατοπτρίζεται µέσα από την ανάγκη για ένα ευρύ φάσµα γνώσεων στον τοµέα της 
λογιστικής αντικατοπτρίζοντας τις  συγκεκριµένες επιχειρηµατικές συνθήκες του 
ξενοδοχειακού κλάδου.  
 
    Το άρθρο των Briciu και Scorte (2012)26 επικεντρώνεται στην παρουσίαση της 
σηµασίας της διοικητικής λογιστικής και του συστήµατος κοστολόγησης στον τουριστικό 
κλάδο, εντοπίζοντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις τους για τη λογιστική. 
Η λογιστική αποτελεί την γλώσσα των επιχειρήσεων που είναι απαραίτητη  να συµβαδίζει µε 
τις αλλαγές σε κάθε τοµέα δραστηριότητας, έτσι ώστε να µπορεί να παρέχει σχετικές και 
έγκαιρες πληροφορίες που πρέπει διαχειρίζονται από ένα αποτελεσµατικό πληροφοριακό 
σύστηµα.  
 
     Σε άρθρο τους οι Urquidi και Ripoll (2013) 27 αναλύουν τις τεχνικές της διοικητικής 
λογιστικής που χρησιµοποιούνται σήµερα από τεσσάρων και πέντε αστέρων ξενοδοχεία, 
λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο που διαδραµατίζουν οι γενικότεροι παράγοντες για την επιλογή 
τους. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιούν πιο ποιοτική µεθοδολογία, µελετώντας πολλαπλές 
περιπτώσεις.  
    Η ανάγκη για επαρκείς, συνοπτικές και συγκεκριµένες πληροφορίες από µέρους των 
οικονοµικών µονάδων, στο σηµερινό περιβάλλον έχει κατευνάσει την εµφάνιση νέων 
τεχνικών. Παρατηρούν ότι όλες οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν ποιοτικά συστήµατα 
διαχείρισης, προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών και να ακολουθήσουν µια 
στρατηγική  διαφοροποίησης που επιλέγεται συχνά από αυτές.  
 
     
 
 
 
.  

                                                           
25 Ivana Zubac, «Financial Accountant Versus Managerial Accountant in the Hotel Business System», 
TURIZAM, Volume 16, Issue 1, 2012 
26 Sorin Briciu and Carmen Scorte, «The Relevance Of Management Accounting For The Hospitality Industry», 
The Journal of the Faculty of Economics – Economic, Vol.1 Issue 1, July 2012, pp. 886-893 
27 Ana C. Urquidi and Vicente M. Ripoll, «The Choice of Management Accounting Techniques in the Hotel 
Sector: The Role of Contextual Factors», Journal of Management Research, Vol. 5, No. 2, 2013 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 
 
 

 
3.1 Χαρακτηριστικά Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου  
 
Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο θεσµοθετήθηκε µε τον Ν.1041/80, ενώ το περιεχόµενο 
του προσδιορίστηκε µε σαφήνεια µε το Π.∆. 1123/80. Στηρίζεται στο δεκαδικό σύστηµα 
ανάπτυξης των λογαριασµών και περιλαµβάνει δέκα οµάδες λογαριασµών, όπου οι 
λογαριασµοί της κάθε οµάδας λαµβάνουν ως πρώτο ψηφίο τον αριθµό της οµάδας που 
ανήκουν.  
    Κάθε οµάδα αναπτύσσεται σε δέκα πρωτοβάθµιους λογαριασµούς, η αρίθµηση των 
οποίων γίνεται µε την προσθήκη στον αριθµό της οµάδας των αριθµών από το 0 έως το 9. Οι 
πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί µπορούν να αναλυθούν σε εκατό δευτεροβάθµιους. Ο 
σχηµατισµός µέχρι εκατό  δευτεροβάθµιων λογαριασµών από κάθε πρωτοβάθµιο γίνεται, είτε 
από κάθε οικονοµική µονάδα, είτε από το κατά νόµο αρµόδιο όργανο.   Κάθε δευτεροβάθµιος 
λογαριασµός αναπτύσσεται σε τριτοβάθµιους, τεταρτοβάθµιους και αναλυτικότερης 
βαθµίδας λογαριασµούς, κατά το δεκαδικό, εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο (π.χ. 
δεκαχιλιαδικό) σύστηµα.  
   Το λογιστικό αυτό σχέδιο εµφανίζει κάποια ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως 
γενικότητα εφαρµογής,  ελαστικότητα, προσαρµοστικότητα, επαρκή πληρότητα, σαφήνεια 
και ταχύτητα συγκέντρωσης των πληροφοριών. Παράλληλα βασίζεται πάνω σε τρεις αρχές: 
α) την αρχή της αυτονοµίας, β) της κατ’ είδος συγκεντρώσεως και παρακολουθήσεως στους 
οικείους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής των αποθεµάτων, των εξόδων και των εσόδων, 
και γ) της κατάρτισης του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης µε την λογιστική µεταφορά 
σε αυτόν κατ’ είδος στο τέλος της χρήσεως των αρχικών και τελικών αποθεµάτων, των 
αγορών, καθώς και των οργανικών εσόδων και εξόδων. 
   Σύµφωνα µε την αρχή της αυτονοµίας,  Το σχέδιο λογαριασµών κατανέµεται σε τρία 
µέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα. Οι 
λογαριασµοί της γενικής λογιστικής  αναπτύσσονται στις οµάδες 1-8, η αναλυτική λογιστική 
λειτουργεί στην οµάδα 9, ενώ οι λογαριασµοί τάξεως αναπτύσσονται στη δεκάτη  οµάδα. Οι 
λογαριασµοί κάθε οµάδας συνδέονται και συλλειτουργούν µεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζουν 
λογιστικά τους λογαριασµούς των άλλων δύο µερών.  
     Σύµφωνα µε την αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως και παρακολουθήσεως των 
αγορών, των εξόδων και των εσόδων, τα αντίστοιχα κονδύλια καταχωρούνται σε 
λογαριασµούς αποθεµάτων, εξόδων , εσόδων  και έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων . 
Οι λογαριασµοί αυτοί δέχονται χρεώσεις ή πιστώσεις και αντίστοιχους αντιλογισµούς, χωρίς 
να επιτρέπονται µεταφορές των κονδυλίων τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 
    Τέλος, ο λογαριασµός της γενικής εκµεταλλεύσεως εµφανίζει την συνολική κίνηση 
των λογαριασµών κυκλοφορίας ή εκµεταλλεύσεως της οικονοµικής µονάδας σε ένα 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα28. 

                                                           
28 ∆ηµήτρης Γκίνογλου, Παναγιώτης Ταχυνάκης και Σαρίνα Μωυσή, «Γενική Χρηµατοοικονοµική Λογιστική», 
Εκδοτικός Οίκος Rosili, 2005 
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3.2 Οµάδες Λογιστικού Σχεδίου (Π∆ 1123/80)  
 
Όπως τονίσθηκε και παραπάνω, το λογιστικό σχέδιο αποτελείται από δέκα οµάδες, που 
αποτελούνται από επιµέρους λογαριασµούς µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο καθένας. Οι 
οµάδες 1-8 καλύπτουν τις ανάγκες της γενικής λογιστικής, η οµάδα 9 καλύπτει τις ανάγκες 
της αναλυτικής λογιστικής εκµεταλλεύσεως και η οµάδα 0 καλύπτει τις ανάγκες των 
λογαριασµών τάξεως.  
       Από τις οµάδες 1-8, οι 1-5 περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς του ισολογισµού, εκείνους 
δηλαδή που στο τέλος κάθε χρήσεως κατά κανόνα παρουσιάζουν υπόλοιπα - χρεωστικά ή 
πιστωτικά -,τα οποία συνθέτουν την κατάσταση του ισολογισµού.  Στις οµάδες 1-3 
περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί ενεργητικού, ενώ στις οµάδες 4-5 περιλαµβάνονται οι 
λογαριασµοί παθητικού 
  Οι οµάδες 6-8 περιλαµβάνουν τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς, οι οποίοι στο 
τέλος κάθε χρήσεως µηδενίζονται, έπειτα από τη µεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά 
στους λογαριασµούς γενικής εκµεταλλεύσεως και αποτελεσµάτων χρήσεως και σε συνέχεια 
σε λογαριασµούς του ισολογισµού. Στην οµάδα 6 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί 
οργανικών εξόδων κατ' είδος, στην οµάδα 7 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί οργανικών 
εσόδων κατ' είδος, στην οµάδα 8 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί γενικής εκµεταλλεύσεως, 
έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων, αποτελεσµάτων χρήσεως, αποτελεσµάτων προς 
διάθεση και ο λογαριασµός του ισολογισµού . 
      Οι δέκα αυτές οµάδες είναι:  
 

1. Οµάδα 1: Πάγιο Ενεργητικό 
 
   Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών, δικαιωµάτων εξόδων 
πολυετούς απόσβεσης και µακροπρόθεσµων απαιτήσεων, που προορίζονται να παραµείνουν 
µακροχρόνια, µε την ίδια περίπου µορφή, στην οικονοµική µονάδα. Το πάγιο ενεργητικό 
περιλαµβάνει τα ενσώµατα πάγια στοιχεία (λογαριασµοί 10-15), τις  ασώµατες 
ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία (λογαριασµοί 16.00-16.09), τα έξοδα πολυετούς 
αποσβέσεως (λογαριασµοί 16.10-16.19), τις συµµετοχές και τις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
(λογαριασµός 18) καθώς και το πάγιο ενεργητικό υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων 
(λογαριασµός 19). 
 

2. Οµάδα 2: Αποθέµατα  
 
    Στην οµάδα 2 παρακολουθούνται τα αποθέµατα της επιχείρησης  που προέρχονται, 
είτε από απογραφή, είτε από αγορά, είτε από ιδιοπαραγωγή και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
είτε από ανταλλαγή, είτε από εισφορά σε είδος, είτε από δωρεά. Στην οµάδα αυτή 
περιλαµβάνονται οι εξής µερικότερες κατηγορίες αποθεµάτων: εµπορεύµατα (λογαριασµός 
20), έτοιµα προϊόντα (λογαριασµός 21), ηµιτελή προϊόντα (λογαριασµός 21), υποπροϊόντα 
(λογαριασµός 22), υπολείµµατα (λογαριασµός 22), παραγωγή σε εξέλιξη (λογαριασµός 23), 
πρώτες και βοηθητικές ύλες (λογαριασµός 24), υλικά συσκευασίας (λογαριασµός 24), 
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αναλώσιµα υλικά (λογαριασµός 25), ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων (λογαριασµός 26)  και 
είδη συσκευασίας (λογαριασµός 28).  
   

3. Οµάδα 3: Απαιτήσεις και ∆ιαθέσιµα  
 

Στην οµάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα 
διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας, όπως είναι οι πελάτες 
(λογαριασµός 30), τα γραµµάτια εισπρακτέα (λογαριασµός 31), οι παραγγελίες στο 
εξωτερικό (λογαριασµός 32), οι χρεώστες διάφοροι (λογαριασµός 33), τα χρεόγραφα 
(λογαριασµός 34), οι λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων (λογαριασµός 
35), οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού (λογαριασµοί 36) και τα χρηµατικά διαθέσιµα 
(λογαριασµός 38). 
   

4. Οµάδα 4: Καθαρή Θέση- Προβλέψεις –Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

 Η οµάδα αυτή παρακολουθεί   την καθαρή θέση της οικονοµικής µονάδας, τις 
προβλέψεις και τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Οι λογαριασµοί που περιλαµβάνονται 
σε αυτήν είναι το κεφάλαιο (λογαριασµός 40), τα αποθεµατικά ,οι διαφορές αναπροσαρµογής 
, οι επιχορηγήσεις επενδύσεων (λογαριασµός 41), αποτελέσµατα εις νέο (λογαριασµός 42), τα 
ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου  (λογαριασµός 43), οι προβλέψεις (λογαριασµός 
44), οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (λογαριασµός 45)  καθώς και οι  λογαριασµοί 
συνδέσµου µε τα υποκαταστήµατα (λογαριασµός 48). 
 

5. Οµάδα 5: Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
 

Στην πέµπτη οµάδα  τηρούνται οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της οικονοµικής 
µονάδας που λήγουν µέσα στην χρήση, όπως είναι οι προµηθευτές (λογαριασµός 50), τα 
γραµµάτια πληρωτέα (λογαριασµός 51), οι Τράπεζες – οι λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων (λογαριασµός 52), οι διάφοροι πιστωτές (λογαριασµός 53), οι υποχρεώσεις από 
φόρους – τέλη (λογαριασµός 54), οι ασφαλιστικοί οργανισµοί (λογαριασµός 55), οι 
µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού (λογαριασµός 56), καθώς και οι λογαριασµοί περιοδικής 
κατανοµής (λογαριασµοί 58) 
 

6. Οµάδα 6: Οργανικά Έξοδα κατ’ Είδος  
 
     Στην οµάδα αυτή απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ' είδος τα έξοδα που 
αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως (οργανικά), καθώς επίσης και οι 
ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωµατώνονται 
στο λειτουργικό κόστος. Η έκτη οµάδα περιλαµβάνει τις αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
(λογαριασµός 60), τις αµοιβές και έξοδα τρίτων (λογαριασµός 61), τις παροχές τρίτων 
(λογαριασµός 62), τους φόρους – τέλη (λογαριασµός 63), τα διάφορα έξοδα (λογαριασµός 
64), τους τόκους και συναφή έξοδα (λογαριασµός 65), τις αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 
ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (λογαριασµός 66), καθώς και τις προβλέψεις 
εκµεταλλεύσεως (λογαριασµός 68).  
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7. Οµάδα 7: Οργανικά Έσοδα κατ’ Είδος  

 
Στην έβδοµη οµάδα απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ' είδος τα έσοδα που 

προέρχονται από την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης, όπως είναι οι πωλήσεις 
εµπορευµάτων (λογαριασµός 70), οι πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών 
(λογαριασµός 71), οι πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού (λογαριασµός 72), 
οι πωλήσεις υπηρεσιών /τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών (λογαριασµός 73), οι 
επιχορηγήσεις και τα διάφορα έσοδα πωλήσεων (λογαριασµός 74), τα έσοδα παρεπόµενων 
ασχολιών (λογαριασµός 75), τα έσοδα κεφαλαίων (λογαριασµός 76), η ιδιοπαραγωγή παγίων-
τα τεκµαρτά έσοδα από αυτοπαραδόσεις ή οι καταστροφές αποθεµάτων (λογαριασµός 78) 
και τα οργανικά έσοδα κατ' είδος υποκαταστηµάτων ή άλλων κέντρων (λογαριασµός 79).  
   

8. Οµάδα 8: Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων 
 
     Στην οµάδα 8 περιλαµβάνονται οι λογαριασµοί προσδιορισµού των αποτελεσµάτων 
εκµεταλλεύσεως µικτών και καθαρών, καθώς και οι λογαριασµοί συγκεντρώσεως των µη 
προσδιοριστικών των µικτών κερδών εξόδων και εσόδων εκµεταλλεύσεως (λογαριασµός 80). 
Περιλαµβάνονται επίσης οι λογαριασµοί συγκεντρώσεως των έκτακτων και ανόργανων 
αποτελεσµάτων (λογαριασµός 81), των εξόδων και εσόδων προηγούµενων χρήσεων 
(λογαριασµός 82), των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους (λογαριασµός 83), των εσόδων 
από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων (λογαριασµός 84) και των µη ενσωµατωµένων στο 
λειτουργικό κόστος αποσβέσεων πάγιων στοιχείων (λογαριασµός 85), καθώς και οι 
λογαριασµοί προσδιορισµού (λογαριασµός 86) και διαθέσεως των αποτελεσµάτων χρήσεως 
(λογαριασµός 88), όπως και οι λογαριασµοί ανοίγµατος και κλεισίµατος του ισολογισµού 
(λογαριασµός 89).  
   

9. Οµάδα 9: Αναλυτική Λογιστική Εκµεταλλεύσεως  
 
  H οµάδα εξυπηρετεί τους σκοπούς της αναλυτικής λογιστικής και η επιχείρηση είναι 
υποχρεωµένη να αναπτύξει τους λογαριασµούς που κατά την κρίση της εξυπηρετούν τις 
ανάγκες της κάτω από τους λογαριασµούς: διάµεσοι - αντικριζόµενοι λογαριασµοί 
(λογαριασµός 90), ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων (λογαριασµός 91), κέντρα 
(θέσεις) κόστους (λογαριασµός 92), κόστος παραγωγής σε εξέλιξη (λογαριασµός 93), 
αποθέµατα (λογαριασµός 94), αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος (λογαριασµός 95), έσοδα - 
µικτά αναλυτικά αποτελέσµατα (λογαριασµός 96), διαφορές ενσωµατώσεως και 
καταλογισµού (λογαριασµός 97) και αναλυτικά αποτελέσµατα (λογαριασµός 98).  
   

10. Οµάδα 10: Λογαριασµοί Τάξεως  
 
      Στους  λογαριασµοί τάξεως παρέχονται σηµαντικές πληροφορίες και χρήσιµα 
στατιστικά στοιχεία και αφορούν λογαριασµούς ειδικής κατηγορίας, στους οποίους 
απεικονίζονται και παρακολουθούνται χρήσιµες πληροφορίες καθώς και γεγονότα που 
δηµιουργούν νοµικές δεσµεύσεις, όπως αλλότρια περιουσιακά στοιχεία (λογαριασµός 01), 
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χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών (λογαριασµός 02), 
απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις (λογαριασµός 03), διάφοροι λογαριασµοί 
πληροφοριών χρεωστικοί (λογαριασµός 04), δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 
(λογαριασµός 05), πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών 
(λογαριασµός 06), υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις (λογαριασµός 07), διάφοροι 
λογαριασµοί πληροφοριών πιστωτικοί (λογαριασµός 08) και λογαριασµοί τάξεως 
υποκαταστηµάτων (λογαριασµοί 09)29, 30  
 
 

3.3 Ξενοδοχειακό Λογιστικό Σχέδιο 
 
Όλοι σχεδόν οι κλάδοι της ελληνικής οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένου και του κλάδου των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στερούνται οργανώσεως του λογιστηρίου τους µε ειδικό 
κλαδικό λογιστικό σχέδιο, που θα παρέχει συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές 
οργάνωσης του λογιστηρίου και θα βοηθάει στην ανάπτυξη τους.  
     Συνεπώς, το ελληνικό λογιστικό σχέδιο διέπει και την λειτουργία των ξενοδοχείων 
στην χώρα, αφού γίνουν οι κατάλληλες προσαρµογής σε αυτό έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες και την λειτουργία των σύγχρονων ξενοδοχειακών µονάδων31.  
    Ενδεικτικά παρουσιάζεται παρακάτω µια αποτύπωση των λογαριασµών που 
συνθέτουν το ξενοδοχειακό λογιστικό σχέδιο:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 ∆ηµήτρης Γκίνογλου, Παναγιώτης Ταχυνάκης και Σαρίνα Μωυσή, «Γενική Χρηµατοοικονοµική Λογιστική», 
Εκδοτικός Οίκος Rosili, 2005 
30 Π.∆. 1123/1980, «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», 15.12.80 
31 Άγγελος Παπαδηµητρόπουλος, «Λογιστικό Σχέδιο Ελληνικών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Λ.Σ.Ε.Ξ.Ε), 
Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, 1986 
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Πίνακας 3 .2: Ξενοδοχειακό λογιστικό σχέδιο32 

                                                           
32 Σωτηρία Ι. Ελευθερίου, «Ξενοδοχειακό Λογιστικό Σχέδιο», www.sotele.gr  
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3.4 Λογιστικό Σχέδιο και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  
 
 
Η  νοµοθεσία  (Ν. 4308/2014) θεσπίζει ένα νέο Λογιστικό Σχέδιο  για να χρησιµοποιηθεί από 
1/1/2015 ως µέρος του λογιστικού συστήµατος από τις οικονοµικές οντότητες. Το σχέδιο 
αυτών των λογαριασµών παρέχει µια ευελιξία για προσαρµογή στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
χρηστών. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα οι οντότητες να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν το 
υπάρχον σχέδιο λογαριασµών που τηρούσαν µέχρι 31.12.2014 µε τις απαραίτητες 
προσαρµογές στο τέλος της χρήσης. 
     Όλοι οι λογαριασµοί κατηγοριοποιούνται σε 8 οµάδες αναλόγως της φύσης των 
λογιστικών γεγονότων που καταχωρούνται σε αυτούς. Οι οµάδες 1-5 περιλαµβάνουν τους 
λογαριασµούς του ισολογισµού. Συγκεκριµένα, οι οµάδες 1 έως 3 περιλαµβάνουν τα 
περιουσιακά στοιχεία, η οµάδα 4 την καθαρή θέση και η οµάδα 5 τις υποχρεώσεις µιας 
οικονοµικής οντότητας. οι οµάδες 1 έως 3 περιλαµβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία, η οµάδα 
4 την καθαρή θέση και η οµάδα 5 τις υποχρεώσεις µιας οντότητας. Οι οµάδες 6 και 7 
περιλαµβάνει τους λογαριασµούς των αποτελεσµάτων χρήσης. Συγκεκριµένα  η οµάδα 6 
περιλαµβάνει τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζηµίες ενώ 
η οµάδα 7 περιλαµβάνει τα λειτουργικά έσοδα καθώς και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και 
κέρδη. Τέλος, η οµάδα 8 περιλαµβάνει τις δαπάνες για ιδιοπαραγωγή, τους δοσοληπτικούς 
λογαριασµούς των υποκαταστηµάτων και τα κέρδη και τις ζηµίες της χρήσης. 
    Η οικονοµική οντότητα έχει την δυνατότητα να προσθέτει λογαριασµούς ή 
υπολογαριασµούς ή µπορεί να χρησιµοποιεί το ευρύτερο λογιστικό-πληροφοριακό της 
σύστηµα για την παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών, ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών 
και αναγκών της.  
     Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το σχέδιο των λογαριασµών σύµφωνα µε τα 
νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα33:  
 

                                                           
33 Νόµος 4308/2014, «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 
251/24.11.2014 
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Πίνακας 3.3: Σχέδιο λογαριασµών µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Οµάδα 1: Ενσώµατα και άυλα 
µη κυκλοφορούντα (πάγια) 
περιουσιακά στοιχεία Οµάδα 2: Αποθέµατα 

Οµάδα 3: Χρηµατοοικονοµικά 
και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Οµάδα 4: Καθαρή θέση 

10 Γη 20 Εµπορεύµατα 30 Πελάτες 40 Κεφάλαιο 
11 ∆ιαµορφώσεις γης υποκείµενες 
σε απόσβεση 21 Προϊόντα 

31 Αξιόγραφα εµπορικών 
απαιτήσεων 41 Υπέρ το άρτιο 

12 Κτήρια - τεχνικά έργα 
22 Βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία (κυκλοφορούντα) 32 Χορηγηθέντα δάνεια 42 Καταθέσεις ιδιοκτητών 

13 Μηχανολογικός εξοπλισµός 23 Παραγωγή σε εξέλιξη 33 Λοιπές απαιτήσεις 43 Ίδιοι τίτλοι 
14 Μεταφορικά µέσα 24 Πρώτες ύλες και υλικά 34 Επενδύσεις 44 ∆ιαφορές εύλογης αξίας 

15 Λοιπός εξοπλισµός 25 Υλικά συσκευασίας 
35 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
για αντιστάθµιση 45 Συναλλαγµατικές διαφορές 

16 Επενδύσεις σε ακίνητα 26 Ανταλλακτικά παγίων 36 Συµµετοχές 46 Αποθεµατικά νόµων 
17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά 
στοιχεία 27 Λοιπά αποθέµατα 

37 Προπληρωµένα έξοδα και 
δουλευµένα έσοδα περιόδου 47 Αφορολόγητα αποθεµατικά 

18 Άυλα 
38 Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 

48 Αποθεµατικά καταστατικού 
και λοιπά αποθεµατικά 

39 Αναβαλλόµενοι φόροι 
ενεργητικού 49 Αποτελέσµατα εις νέο 
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Οµάδα 5: Υποχρεώσεις Οµάδα 6: Έξοδα και ζηµιές Οµάδα 7: Έσοδα και κέρδη 

Οµάδα 8: Ιδιοπαραγωγή, 
υποκαταστήµατα και 
αποτελέσµατα περιόδου 

50 Προµηθευτές 60 Παροχές σε εργαζόµενους 
70 Πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών 80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή 

51 Αξιόγραφα εµπορικών 
υποχρεώσεων 

61 Ζηµιές επιµέτρησης 
περιουσιακών στοιχείων 71 Λοιπά συνήθη έσοδα 

81 ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί 
υποκαταστηµάτων αυτοτελούς 
παρακολούθησης 

52 Τραπεζικά δάνεια 
62 Χρεωστικές συναλλαγµατικές 
διαφορές 

72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή 
έσοδα 

82 Αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµίες) 
περιόδου 

53 Λοιπές υποχρεώσεις 

63 Ζηµιές από διάθεση-απόσυρση 
µη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 

73 Πιστωτικές συναλλαγµατικές 
διαφορές 

54 Υποχρεώσεις από φόρους και 
τέλη 64 ∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα 74 Έσοδα συµµετοχών 

55 Υποχρεώσεις σε 
ασφαλιστικούς οργανισµούς 

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 
έξοδα 

75 Κέρδη από διάθεση µη 
κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

56 ∆ουλευµένα έξοδα και έσοδα 
εποµένων χρήσεων 66 Αποσβέσεις 

76 Κέρδη από αναστροφή 
προβλέψεων και αποµειώσεων 

57 Προβλέψεις 
67 Ασυνήθη έξοδα, ζηµιές και 
πρόστιµα 

77 Κέρδη από επιµέτρηση στην 
εύλογη αξία 

58 Κρατικές επιχορηγήσεις 
68 Προβλέψεις (εκτός από 
προβλέψεις για το προσωπικό) 78 Φόρος εισοδήµατος έσοδο 

59 Αναβαλλόµενοι φόροι 
παθητικού 69 Φόρος εισοδήµατος 79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
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4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 
 

 
4.1 Τηρούµενα Βιβλία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
 
Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί τα βιβλία και να εκδίδει τα στοιχεία που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και αυτών που επιβάλλονται για τις 
οργανωτικές ανάγκες της. Λογιστικά αρχεία τηρούνται από όλες τις οικονοµικές µονάδες 
ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή ή το µέγεθος τους ως µέρος του λογιστικού συστήµατος . 
Συγκεκριµένα, µια επιχείρηση τηρεί, ως µέρος του λογιστικού συστήµατός της, αρχείο κάθε 
συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγµατοποιείται στη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζηµιών, 
αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών 
και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.   
     Τα λογιστικά αρχεία που τηρούνται είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά µέσα, στα οποία 
περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαµβάνουν βάσεις πρωτογενών 
πληροφοριακών δεδοµένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά 
στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται δεδοµένα 
των συναλλαγών και γεγονότων. 
     Με βάση τον Ν. 4308/2014, στην λογιστική πρακτική παρατηρούνται δύο κατηγορίες 
λογιστικών βιβλίων : α) τα απλογραφικά βιβλία (εσόδων – εξόδων) και β) τα διπλογραφικά 
βιβλία. Κριτήριο για την τήρηση βιβλίων βάσει του διπλογραφικού συστήµατος είναι η 
σύνταξη ή µη ισολογισµού.  
     Όταν µια οντότητα συντάσσει ισολογισµό, χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο 
διπλογραφικό σύστηµα για την παρακολούθηση των στοιχείων και τηρεί:   

� αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ηµερολόγιο) 
� αρχείο µε τις µεταβολές κάθε τηρούµενου λογαριασµού (αναλυτικό καθολικό) 
� σύστηµα συγκέντρωσης του αθροίσµατος των αυξήσεων και µειώσεων (χρεώσεων και 

πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούµενου λογαριασµού (ισοζύγιο) 
     Προβλέπονται και άλλα βιβλία για την αναλυτική καταγραφή της περιουσίας, όπως 
είναι το αρχείο ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, το αρχείο 
επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους, το αρχείο 
ιδιόκτητων αποθεµάτων και των αποθεµάτων τρίτων, το αρχείο λοιπών περιουσιακών 
στοιχείων, το αρχείο λογαριασµών καθαρής θέσης, και το αρχείο λογαριασµών 
υποχρεώσεων. Πρέπει να τονισθεί πως η ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την απαλλαγή των 
ξενοδοχείων από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης. 
     Όταν, από την άλλη, µια επιχείρηση δεν συντάσσει ισολογισµό, µπορεί να 
χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία εσόδων – εξόδων) για 
την παρακολούθηση των στοιχείων της, τα οποία συµπεριλαµβάνουν:   
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� τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριµένα σε έσοδα από πώληση εµπορευµάτων, από 
πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα 

� τα πάσης φύσεως κέρδη 
� τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριµένα σε αγορές 

εµπορευµάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων 

� τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριµένα σε αµοιβές προσωπικού 
συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, αποσβέσεις, έξοδα 
από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα 

� τις πάσης φύσεως ζηµίες 
� τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος34 

      Με διευκρινήσεις της, η ΠΟΛ. 1003/2014, ορίζει ότι οι προσωπικές εταιρείες , οι 
ατοµικές επιχειρήσεις, οι πρώην ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.λπ., εφόσον εντάσσονται στις 
«πολύ µικρές οντότητες» (κύκλος εργασιών έως 1.500.000 ευρώ), τηρούν απλογραφικά 
βιβλία (εσόδων – εξόδων), ενώ όλες οι άλλες νοµικές µορφές οικονοµικών οντοτήτων, 
ανεξαρτήτως του µεγέθους τους, τηρούν διπλογραφικά βιβλία. 
    Ορίζεται ότι µια πολύ µικρή οντότητα( ετερόρρυθµη εταιρεία, οµόρρυθµη εταιρεία, 
ατοµική επιχείρηση, κλπ),  µε ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερων των 1.500.000€ η οποία 
σύµφωνα µε το νόµο επιλέγει να συντάξει µόνο (συνοπτική) κατάσταση αποτελεσµάτων, 
δύναται να µην παρακολουθεί τα στοιχεία ισολογισµού και µεταβολές αυτών, αλλά µόνο τα 
στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων 
     Παρέχεται η δυνατότητα στην οντότητα που, σύµφωνα µε το νόµο αυτό, έχει το 
δικαίωµα να συντάσσει µόνο κατάσταση αποτελεσµάτων απαλλασσόµενη από την 
υποχρέωση σύνταξης και ισολογισµού, να χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό 
λογιστικό σύστηµα για να παρακολουθεί τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων (βιβλία 
εσόδων-εξόδων).  Η οντότητα αυτή µπορεί να χρησιµοποιεί προαιρετικά ένα διπλογραφικό 
σύστηµα, αντί απλογραφικού, χωρίς ωστόσο να υποχρεούται να συντάσσει και ισολογισµό 
(συντάσσει µόνο κατάσταση αποτελεσµάτων)35.  
 
 

4.2 Main Courante 
 
Η φύση των ξενοδοχειακών µονάδων µε την παραµονή των πελατών σε αυτά για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα και την ύπαρξη πολλών διαφορετικών λειτουργικών τµηµάτων καθιστά 
δύσκολη την παρακολούθηση των χρεώσεων και πιστώσεων των πελατών. Στην πράξη, οι 
πελάτες καταναλώνουν και δέχονται υπηρεσίες κατά την διάρκεια της παραµονής τους σε ένα 
ξενοδοχείο, αλλά πληρώνουν κατά την αναχώρηση τους.  

                                                           
34 Νόµος 4308/2014, «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 
251/24.11.2014 
35 ΠΟΛ 1003/2014,  «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί 
των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις»», 31.12.2014 
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    Οι συνθήκες αυτές επιβάλλουν την παρακολούθηση των χρεώσεων και πιστώσεων 
των πελατών και την έκδοση του λογαριασµού τους µέσω ενός αξιόπιστου και ακριβούς 
συστήµατος που χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τα ελβετικά ξενοδοχεία, του main courante. Ο 
όρος αυτός σηµαίνει ουσιαστικά «τρεχούµενος λογαριασµός» και αποτελεί τον πρώτο 
εσωτερικό έλεγχο των υπαλλήλων και των δραστηριοτήτων.  
 Το βιβλίο αυτό ηµερήσιας κίνησης (χρέωσης και πίστωσης) πελατών παρέχει 
πληροφορίες, που αφορούν τις χρεώσεις και τις πιστώσεις των πελατών, τα έσοδα, τον 
αριθµό των πελατών, τις διανυκτερεύσεις κα.  
    Η τήρηση των λογαριασµών δεν αποτελεί συνήθως ξεχωριστό τµήµα του 
ξενοδοχείου, αλλά αποτελεί λειτουργία του τµήµατος υποδοχής και στα µεγάλα ξενοδοχεία 
είναι στελεχωµένο µε ειδικό προσωπικό υπεύθυνο για αυτό το αντικείµενο. Στόχος είναι: 

� η δηµιουργία και διατήρηση σωστών αρχείων λογαριασµών για τους πελάτες ή µη 
πελάτες του ξενοδοχείου  

� η καταχώρηση των οικονοµικών συναλλαγών κατά την παραµονή των πελατών  
� η διασφάλιση του εσωτερικού ελέγχου στις χρεωστικές και µετρητοίς καταχωρήσεις 
� η τακτοποίηση των οφειλών για τα παρεχόµενα αγαθά και υπηρεσίες και  
� η δηµιουργία αναφορών µε οικονοµικά και στατιστικά στοιχεία 

    Η παρακολούθηση των λογαριασµών των πελατών γίνεται σε βιβλίο ή κινητά φύλλα 
που ονοµάζονται ηµερήσια κατάσταση κίνησης πελατών, βιβλίο χρεοπιστώσεων, βιβλίο 
τρεχούµενων λογαριασµών ή αναλυτικό καθολικό του λογαριασµού πελάτες. Η 
γραµµογράφηση του συστήµατος δηµιουργεί σειρές που αντιστοιχούν σε κάθε πελάτη και 
στήλες που αντιστοιχούν στα τµήµατα εκµετάλλευσης για τις χρεώσεις, ενώ υπάρχουν και 
στήλες για τις πιστώσεις και τα αποτελέσµατα. Υπάρχει και µια τελευταία στήλη για τις 
παρατηρήσεις στις οποίες σηµειώνονται τυχόν επεξηγήσεις.  
   Η εργασία της main courante αρχίζει κάθε πρωί και ολοκληρώνεται το βράδυ µετά το 
κλείσιµο των τµηµάτων εκµετάλλευσης. Κάθε εργασία σε αυτήν θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί ως τις 6 το πρωί, οπότε και αρχίζει η νέα ηµέρα και η νέα main courante. Η 
σειρά εργασιών είναι συνήθως η εξής:  

i. αναγραφή της ηµεροµηνίας 
ii.  µεταφορά από την προηγούµενη µέρα όλων των λογαριασµών των πελατών που 

παραµένουν κατά απόλυτη σειρά αριθµού δωµατίου 
iii.  µεταφορά από την προηγούµενα όλων των λογαριασµών των χρεώσεων κατά 

απόλυτη αλφαβητική σειρά 
iv. καταχώρηση όλων των µεταβολών, όπως αφίξεις, αναχωρήσεις, µε την σειρά που 

πραγµατοποιήθηκαν 
v. καταχώρηση των χρεώσεων των πελατών στις αντίστοιχες γραµµές και στήλες µε 

βάση τα σχετικά παραστατικά των αντίστοιχων τµηµάτων 
vi. καταχώρηση των πιστώσεων, όπως προκαταβολές και εκπτώσεις, στις αντίστοιχες 

σειρές και στήλες των πιστώσεων µε βάση τα σχετικά παραστατικά 
vii.  καταχώρηση των εισπράξεων των τµηµάτων µε βάση τις συγκεντρωτικές καταστάσεις 

των τµηµάτων και της αποδείξεις είσπραξης 
viii.  κλείσιµο και συµφωνία της main courante µετά την διακοπή λειτουργίας των 

επιµέρους τµηµάτων 
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Το νυχτερινό κλείσιµο επαληθεύει τις εγγραφές στους λογαριασµούς των πελατών και 
µη πελατών, ισοσκελίζει τους λογαριασµούς main courante και διορθώνει ασυµφωνίες στην 
κατάσταση δωµατίων. Συµφωνεί όλα τα τµήµατα µε βάση τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί 
και τις καταχωρήσεις αυτών στους λογαριασµούς main courante. Για τον έλεγχο της τιµής 
των δωµατίων που καταχωρήθηκε στους λογαριασµούς, συµπληρώνεται µια αναφορά 
απόκλισης των τιµών δωµατίων που παρέχει ένα µέσο ελέγχου και ανάλυσης των εσόδων, 
καθώς δείχνει την τιµή πόρτας και την τιµή που πραγµατικά νοικιάστηκε το δωµάτιο.  

Με οποιοδήποτε τρόπο νυχτερινού κλεισίµατος, όλα τα στοιχεία πρέπει να 
παραδίδονται στο λογιστήριο για έλεγχο. Είναι πιθανό µια συµφωνία στους λογαριασµούς 
των πελατών και των συνόλων των τµηµάτων να µην σηµαίνει ότι όλες οι εγγραφές 
καταχωρήθηκαν στους σωστούς λογαριασµούς.  
        Τα σύνολα των στηλών του συστήµατος αυτού στο τέλος του µήνα αποτυπώνουν το 
σύνολο των εσόδων του ξενοδοχείου κατά τµήµατα και συνολικά και δίνουν µια εικόνα των 
πωλήσεων. Ανάλογα µε την συγκεντρωτική main courante του µήνα, µπορεί να συντάσσεται 
και ετήσια µε τα αποτελέσµατα των επιµέρους µηνών 36. 
    Εποµένως, γίνεται κατανοητό πως οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν την 
δυνατότητα τµηµατικής χρέωσης του πελάτη, σε ηµερήσια βάση, πριν την έκδοση του 
σχετικού παραστατικού, που θα εκδοθεί κατά την αναχώρησή του. Αυτή η τµηµατική 
ηµερήσια χρέωση  µεταφέρεται σε ένα βοηθητικό ηµερολόγιο main courante, ενώ στην 
συνέχεια θα γίνεται η έκδοση του παραστατικού µε την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. 

 Η συνολική πληροφόρηση για τα έσοδα κάθε τµήµατος του ξενοδοχείου δίνεται από 
το τελικό ισοζύγιο main courante. Η κατάσταση συνοψίζει όλες τις οικονοµικές συναλλαγές 
του ξενοδοχείου κατά την διάρκεια µιας ηµέρας. Οι  ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µπορούν να 
καταχωρούν τα έσοδα τους στα τηρούµενα βιβλία, από το ηµερήσιο ισοζύγιο main courante 
που τηρείται. 
 Στην περίπτωση διηµέρευσης, δηλαδή της ολιγόωρης παραµονής του πελάτη σε ένα 
ξενοδοχείου κατά την διάρκεια της ηµέρας, η χρέωση της συµφωνηθείσας τιµής από την 
main courante γίνεται κατά την άφιξη του πελάτη και το άνοιγµα του λογαριασµού, ώστε η 
απόδειξη παροχής υπηρεσιών να είναι έτοιµα ανά πάσα στιγµή ζητηθεί από τον πελάτη προς 
τακτοποίηση.  
 Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις, όπου οι πελάτες προπληρώνουν τις χρεώσεις του 
ξενοδοχείου κατά την άφιξη τους και  δεν έχουν την δυνατότητα χρεωστικών καταναλώσεων 
κατά την διάρκεια της παραµονής τους.   
   Το ηµερολόγιο πωλήσεων συγκεντρώνει στοιχεία από τιµολογούµενα έσοδα από 
πελάτες που έχουν αναχωρήσει από το ξενοδοχείο και έχουν εξοφλήσει τον λογαριασµό τους 
µετρητοίς ή επί πιστώσει. Το ηµερολόγιο πωλήσεων αναφέρει µεταξύ των άλλων τον 
αύξοντα αριθµό της εγγραφής, τον αριθµό δωµατίου, το είδος, τον αριθµό και την αξία του 
παραστατικού, το όνοµα του πελάτη, τον τρόπο πληρωµής, την ένδειξη λιανικής ή χονδρικής 
πώλησης. 

                                                           
36 Νικόλαος Γ. Κοµίνης, «Τήρηση Λογαριασµών Πελατών», Εκδόσεις Interbooks, 1997 
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     Τέλος σηµαντικό µέρος του συστήµατος main courante αποτελεί η ταµειακή 
κατάσταση, η οποία αποτελεί µία αναλυτική απεικόνιση των ηµερήσιων µετρητών 
(εισπράξεων και πληρωµών ) του ξενοδοχείου37. 
 
   
 

4.3 Εκδιδόµενα Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
 
Ο λογαριασµός του πελάτη, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών είναι το πιο σηµαντικό έντυπο 
του ξενοδοχείου, αφού σε αυτό καταχωρούνται οι καταναλώσεις και οι προσφερθείσες 
υπηρεσίες στους πελάτες, που δεν εξοφλήθηκαν άµεσα.  

Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών τηρούνται αθεώρητες βάσει του νόµου και 
εκδίδονται σε δύο ή τρία αντίτυπα, όπου το πρώτο δίνεται στον πελάτη, το δεύτερο στο 
λογιστήριο ή στην διαχείριση και το τρίτο παραµένει στο στέλεχος για αρχείο. Εκτός των 
στοιχείων του ξενοδοχείου, όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ∆ΟΥ , η απόδειξη 
παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του πελάτη, όπως ο αριθµός του 
δωµατίου, το όνοµα του και η διεύθυνση του38. 
     Για κάθε πώληση αγαθών σε ιδιώτες καταναλωτές, όπως για παράδειγµα στην 
περίπτωση του εστιατορίου ή του µπαρ του ξενοδοχείου, µπορεί να εκδίδεται στοιχείο 
λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης). Η απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να 
φέρει µεταξύ των άλλων την ηµεροµηνία έκδοσης,  τον αύξοντα αριθµό για µία ή 
περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, τον ΑΦΜ, το όνοµα και την διεύθυνση του 
ξενοδοχείου.  
    Τα ξενοδοχεία εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης φορολογικής ταµειακής 
µηχανής για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών,, εφόσον στις χειρόγραφες ή 
µηχανογραφικά εκδιδόµενες σηµειώνουν το ονοµατεπώνυµο και την διεύθυνση του πελάτη. 
Όσα ξενοδοχεία διαθέτουν καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µπορούν να εκδίδουν 
τις αποδείξεις τους µε ταµειακή µηχανή ή φορολογικό µηχανισµό39.  
    Στην περίπτωση όµως που ο συναλλασσόµενος είναι επιτηδευµατίας, το ξενοδοχείο 
οφείλει να εκδώσει τιµολόγιο αντί για απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Η ξενοδοχειακή 
επιχείρηση έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιµολόγιο για κάθε πώληση και 
παροχή υπηρεσιών. Μεταξύ των στοιχείων που θα πρέπει να αναφέρονται στο τιµολόγιο 
περιλαµβάνονται η ηµεροµηνία έκδοσης και ο αύξων αριθµός αυτού, ο ΑΦΜ της 
ξενοδοχειακής επιχείρησης και του πελάτη, καθώς η πλήρης επωνυµία και η πλήρης 
διεύθυνση του ξενοδοχείου και του πελάτη. 
 Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιµολόγιο) εκδίδεται σε περίπτωση 
παροχής υπηρεσιών, µε την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, ενώ σε περίπτωση 
πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής.  
     Επίσης µια ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει την δυνατότητα έκδοσης πιστωτικού  
τιµολογίου που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, λαθών  ή άλλων διαφορών στην 

                                                           
37 Τάνια Καπίκη-Πιβεροπούλου, «Τήρηση λογαριασµών πελατών», Εκδόσεις Κριτική, 2004 
38 Νικόλαος Γ. Κοµίνης, «Τήρηση Λογαριασµών Πελατών», Εκδόσεις Interbooks, 1997 
39 ΠΟΛ 1001/2014, «Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιµοποίηση 
φορολογικών ταµειακών µηχανών του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄)», 2/01/2014 



35 
 

συναλλαγή µε τον πελάτη. Επιπλέον, εκδίδεται ακυρωτικό στοιχείο στην περίπτωση που κατά 
την έκδοση του οποιοδήποτε φορολογικού στοιχείου γίνει κάποιο λάθος, ενώ ταυτόχρονα το 
λανθασµένο φορολογικό στοιχείο δεν έχει παραληφτεί από τον πελάτη40. 
    Τέλος, πρέπει να τονισθεί πως µε βάση τον Ν. 4172/2013, οι ξενοδόχοι και γενικά οι 
επιτηδευµατίες θα πρέπει να εξοφλούν κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή 
λήψη υπηρεσιών αξίας ποσού 500-2.999,99€ µε τη χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής, 
προκειµένου η δαπάνη να εκπέσει από τα έσοδα τους. Αντίστοιχα, η εξόφληση λογαριασµών 
διαµονής ιδιωτών άνω των 1.500€ πρέπει να γίνεται µέσω τραπεζικού συστήµατος.41  
 
 
 

4.4 Πρόσθετα Βιβλία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
    
Τα ξενοδοχεία, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν, µπορούν να τηρούν 
και βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), στο οποίο καταχωρούν το ονοµατεπώνυµο του πελάτη, 
το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία εκείνου κατ΄ εντολή του οποίου διαµένει ο πελάτης 
(ένοικος), την ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησής του και τον αριθµό του δωµατίου. Σε 
περίπτωση παροχής υπηρεσιών «πακέτο», καταχωρούνται και οι περιλαµβανόµενες στο 
«πακέτο» υπηρεσίες και αγαθά.  
     Ωστόσο, από 1/1/2014 καταργείται η υποχρέωση των ξενοδοχείων για παροχή 
ασφαλών πληροφοριών (τήρηση πρόσθετων βιβλίων) βάσει των αλλαγών στον Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η απαλλαγή αυτή ισχύει µόνο τα τουριστικά 
καταλύµατα και ξενοδοχεία που διατηρούν ηλεκτρονικό αρχείο πελατών. Τα ξενοδοχεία ως 
τις 31/12/2013 τηρούσαν θεωρηµένο από την εφορία βιβλίο πελατών και έτσι κάλυπταν και 
τις δύο υποχρεώσεις, δηλαδή τόσο προς την εφορία όσο και προς την αστυνοµία.  
    Πλέον τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να τηρούν το προβλεπόµενο βιβλίο πόρτας, το 
οποίο θα θεωρείται από την κατά τόπο αστυνοµική αρχή. Από την υποχρέωση αυτή 
εξαιρούνται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο πελατών. 
 Επιπλέον, ένα ξενοδοχείο µπορεί να τηρεί δελτία άφιξης και αναχώρησης των 
πελατών όπου αναγράφονται τα στοιχεία των πελατών καθώς και οι ηµεροµηνίες άφιξης και 
αναχώρησης τους. Κάθε µήνα, το ξενοδοχείο συµπληρώνει για στατιστικούς λόγους το 
µηνιαίο δελτίο τουριστικής κίνησης όπου αποτυπώνεται η κίνηση του ξενοδοχείου και οι 
συνολικές διανυκτερεύσεις σε αυτόν κατά την διάρκεια του εκάστοτε µήνα.  
 Τέλος σε ένα ξενοδοχείο µπορεί να υπάρχει βιβλίο εντυπώσεων των πελατών, που 
βρίσκεται στην υποδοχή του και σε αυτό καταγράφονται οι παρατηρήσεις, τα παράπονα και 
τα σχόλια των πελατών, καθώς και πλάνο δωµατίων όπου απεικονίζονται τα ελεύθερα και 
κατειληµµένα δωµάτια όπως και καρτέλες πελατών µε τα στοιχεία των πελατών που 
διαµένουν σε αυτό.  
 
 

                                                           
40 Νόµος 4308/2014, «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 
251/24.11.2014 
41 Νόµος 4172/2013, «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 167/23-7-2013 
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4.5 Φορολόγηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
 
∆ιεθνώς πολλές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ότι η ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχει θετικές επιδράσεις στον τουριστικό τοµέα και την 
οικονοµία καθώς συµβάλλει σε περισσότερα έσοδα και στη δηµιουργία περισσότερων 
θέσεων εργασίας. Παρόλο αυτά παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις στην φορολογία των 
ξενοδοχείων µεταξύ των χωρών, γεγονός που επηρεάζει σηµαντικά το µερίδιο αγοράς του 
κάθε προορισµού42.  
    Το κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 47, 57 και 58 του Ν. 4172/2013 
(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος).  
      Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που  
αναφέρονται θεωρούνται έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τα κέρδη από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα  και οι νοµικές οντότητες 
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται µε συντελεστή 26%. Για ξενοδοχεία που 
τηρούν απλογραφικά βιβλία, υπάρχει  συντελεστής φόρου 26% έως 50.000€ κέρδη και 
συντελεστής φόρου 33% από 50.001€ και άνω.  
       Εκτός από το φόρο εισοδήµατος οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιβαρύνονται και µε 
τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Τα ξενοδοχεία υπόκεινται στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησία 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Ο τρόπος  υπολογισµού  του  κύριου  φόρου στα ξενοδοχεία  είναι  ο  
ίδιος  ανεξαρτήτως  εάν  ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και εξαρτάται από  την 
γεωγραφική  θέση, την επιφάνεια, τη χρήση και  την παλαιότητα του κάθε κτίσµατος. 
    Ο κύριος φόρος  για τα ξενοδοχεία ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας, του  
βασικού  φόρου,  του  συντελεστή  ειδικών  κτιρίων,  του  συντελεστή  παλαιότητας  
κτίσµατος,  του  συντελεστή  αποµείωσης  επιφάνειας, του  συντελεστή  βοηθητικών  χώρων 
και  του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά περίπτωση. Για τα ειδικά κτίρια µεταξύ 
αυτών και τα ξενοδοχεία προβλέπονται µειωτικοί του φόρου συντελεστές όπως είναι ο 
συντελεστής αποµείωσης επιφάνειας  και  ο  συντελεστής  ειδικών  κτιρίων, ενώ δεν  
εφαρµόζονται και οι   συντελεστές ορόφου  και πρόσοψης . Επιπλέον, επιβάλλεται  
συµπληρωµατικός  φόρος  επί  του  συνόλου  της  αξίας  της  ακίνητης  περιουσίας  των  
νοµικών προσώπων  που υπολογίζεται µε ενιαίο συντελεστή 5%. 
     Ο τουρίστας επιβαρύνεται επίσης µε τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), αλλά 
και µια άλλη σειρά φόρων που επιβάλλονται από τους δήµους και τις κοινότητες ή άλλες 
δηµόσιες υπηρεσίες. 
      Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1161/2015, από 20.07.2015 έως και 30.09.2015 η διαµονή σε 
ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος 
διακοπών και της µίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάµπινγκ για τροχόσπιτα υπάγονται 
στον υπερµειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, ενώ από 01.10.2015 και εφεξής στο µειωµένο 
συντελεστή 13%. Προκείµενου για νησιωτικές περιοχές για τις οποίες προβλέπεται η κατά 
30% µείωση των συντελεστών ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ 

                                                           
42 Βασίλειος Πατσουράτης, «Η Φορολογική Επιβάρυνση του Τουριστικού Προϊόντος», Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Κέντρο Έρευνας, Αθήνα 2000 
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(Ν.2859/2000), ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ από 20.07.2015 έως και 30.09.2015 είναι 
4%. 
    Με βάση την νέα νοµοθεσία, οι υπηρεσίες εστίασης υπάγονται στον κανονικό 
συντελεστή ΦΠΑ (23% και 16% για τα νησιά). Οι ρυθµίσεις αυτές αφορούν και τις 
υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα λοιπά 
καταλύµατα στους ειδικούς χώρους εστίασης που διαθέτουν, καθώς και στα δωµάτια ως 
υπηρεσία εξυπηρέτησης δωµατίου .  
    Ωστόσο για την αποφυγή της ουσιαστικής επιβάρυνσης του ξενοδοχειακού τοµέα, 
λόγω και της σηµασίας του για την ανάπτυξη του τουρισµού, και λαµβάνοντας υπόψη και το 
γεγονός ότι τα τουριστικά πακέτα συµφωνούνται σε χρόνο προγενέστερο της εκτέλεσής τους, 
στην περίπτωση που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες διαµονής και 
εστίασης ή άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιµής, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχωρισµός 
στους επί µέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, γίνεται δεκτό η διάκριση, κατά συντελεστή 
φόρου, από 20.07.2015, να γίνεται ως εξής: 

i. διαµονή µε πρωινό: 5% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, 
ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό 

ii.  διαµονή µε ηµιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή, 
ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύµα 

iii.  διαµονή µε πλήρη διατροφή (full bord): 25% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον 
κανονικό συντελεστή, ως αντιπαροχή για πρωινό και δύο γεύµατα 

iv. διαµονή µε το σύστηµα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαµβανοµένης της 
κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στην 
ενιαία τιµή, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση οµπρελών, δραστηριότητες 
διασκέδασης, απασχόλησης παιδιών (animation), αθλητικές υπηρεσίες κ.α.): 30% της 
ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που 
καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή µη 
ποτών και για τις λοιπές παροχές που ενδεχοµένως περιλαµβάνει το πακέτο43. 

    Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί πως τα ξενοδοχεία επιβαρύνονται φορολογικά όχι µόνον 
από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και από τους δήµους και τις κοινότητες. Συγκεκριµένα, 
προβλέπεται τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων, εφ' όσον η διαµονή διαρκεί λιγότερο από έξι 
µήνες,  το οποίο ορίζεται στο 0,5 % επί του καταβαλλοµένου µισθώµατος κλίνης, 
ενοικιαζοµένου δωµατίου, διαµερίσµατος, χώρου ή θέσεως σε οργανωµένη κατασκήνωση 
camping44.  
     Το τέλος αυτό βαρύνει τον µισθωτή και εισπράττεται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη 
της ξενοδοχειακής επιχείρησης και µε ευθύνη  αυτού αποδίδεται στον δικαιούχο δήµο ή 
κοινότητα. Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας, το 
τέλος εισπράττεται απ` αυτές και καταβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή το δηµοτικό ταµείο 
υπέρ του δικαιούχου δήµου ή κοινότητας µέσα στην ίδια προθεσµία απόδοσης του φόρου 
προστιθέµενης αξίας, εφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται στον φόρο αυτόν. Οι ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας, που απαλλάσσονται από την 

                                                           
43 ΠΟΛ.1161/2015, «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τον εφαρµοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των 
ξενοδοχείων», 21.7.2015 
44 Νόµος 3756/2009, «Σύστηµα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέµατα και λοιπές 
διατάξεις.», Φ.Ε.Κ. 53 /τ.Α'/31.03.2009 
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υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., καταβάλλουν το τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 
στην ταµειακή υπηρεσία του δικαιούχου Ο.Τ.Α. ή στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., που διεξάγεται η 
ταµειακή του υπηρεσία, κάθε ηµερολογιακό  τρίµηνο και µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που 
ακολουθεί το τρίµηνο45.  
 

4.6 Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
 
Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία µιας 
οικονοµικής µονάδας, πρέπει να ενσωµατώνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 
περιόδου. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν 
εύλογα, τα αναγνωριζόµενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις 
υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζηµιών, καθώς και 
τις χρηµατοροές της κάθε περιόδου. 
     Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλά και µε τα νέα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, πέντε είναι οι προβλεπόµενες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, που καταρτίζουν 
οι ελληνικές επιχειρήσεις, ανάλογα µε το µέγεθος τους46:  
 

i. o ισολογισµός ή κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης  
 
 

Ο σκοπός του ισολογισµού είναι να παρέχει σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή µια 
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης µιας επιχειρηµατικής οντότητας σε σχέση µε τα 
περιουσιακά της στοιχεία, το παθητικό και την καθαρή θέση της ιδιοκτησίας. Μετρά την αξία 
της επιχείρησης σε µια δεδοµένη στιγµή.  
    Ο ισολογισµός µπορεί να παρουσιαστεί είτε σε οριζόντια είτε σε κάθετη µορφή. 
Ανεξάρτητα από τη µορφή όµως, το σύνολο του ενεργητικού πρέπει πάντα να ισούται µε το 
σύνολο των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης. Η µια πλευρά του ισολογισµού 
αποτελείται από τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία πρέπει να ισούνται µε 
την άλλη πλευρά του ισολογισµού, που περιλαµβάνει τις υποχρεώσεις (µακροπρόθεσµες και 
βραχυπρόθεσµες) και τα ίδια κεφάλαια.  
     Η παρουσίαση του ισολογισµού διαφέρει ελάχιστα από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο. 
Αντίστοιχα, η παρουσίαση των ισολογισµών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι 
παρόµοια µε τους ισολογισµούς άλλων επιχειρήσεων άλλων κλάδων47 .  
 
 

ii.  η κατάσταση αποτελεσµάτων 
 

                                                           
45 Νόµος 3491/2006, «Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  και Αυτοδιοίκησης και 
λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης», ΦΕΚ 
207Α/2.10.2006 
46 Νόµος 4308/2014, «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 
251/24.11.2014 
47 Martin G. Jagels and Michael M. Coltman, «Hospitality Management Accounting», John Wiley & Sons, Inc., 
8th Edition, 2004 
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Ο σκοπός της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης µιας επιχείρησης είναι να δείξει τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα των εργασιών της  σε µια συγκεκριµένη περίοδο λειτουργίας της. 
Η κατάσταση των  αποτελεσµάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της λειτουργίας 
µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης για µια περίοδο αναφοράς και µετράει την οικονοµική 
επίδοση της.  
      Το ποσό της λεπτοµέρειας σχετικά µε τα έσοδα και τα έξοδα που πρέπει να 
εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εξαρτάται από το είδος και το µέγεθος της 
ξενοδοχειακής επιχείρησης και τις ανάγκες της διοίκησης για περισσότερες ή λιγότερες 
πληροφορίες.  
    Οι περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αποτελούνται από αρκετά διαφορετικά 
τµήµατα, και οι καταστάσεις αποτελεσµάτων τους µπορεί να απεικονίζουν τα λειτουργικά 
αποτελέσµατα κάθε τµήµατος από την υπηρεσία, καθώς και για την λειτουργία συνολικά του 
ξενοδοχείου. Το πώς ακριβώς µια τέτοια κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων θα 
προετοιµαστεί και θα εµφανιστεί υπαγορεύεται από τις ανάγκες της διοίκησης κάθε 
ξενοδοχείου.  
     Η συνολική καταστάσεων αποτελεσµάτων χρήσης ενός ξενοδοχείου παρέχει 
συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε τις οικονοµικές πράξεις αυτού, συµπεριλαµβανοµένων 
των συνολικών εσόδων, δαπανών και κερδών κάθε τµήµατος που οργανώνεται από τα κέντρα 
εσόδων, κέντρα κέρδους, κέντρα εξόδων.  Οι καταστάσεις αποτελεσµάτων των επιµέρους 
τµηµάτων παρέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες για τη λειτουργία αυτών. Η διοίκηση του 
ξενοδοχείου χρησιµοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να µετρήσει την οικονοµική απόδοση 
των εσόδων, των κερδών και των εξόδων και ως εργαλείο διαχείρισης προκειµένου τα 
τµήµατα να λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά και παραγωγικά48. 
     Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων για 
ένα ξενοδοχείο µπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από ένα άλλο, και οι καταστάσεις 
αποτελεσµάτων για άλλους κλάδους της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας (θέρετρα, αλυσίδες 
ξενοδοχείων, µικρά ξενοδοχεία, µοτέλ) κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ διαφορετικές, 
γιατί η καθεµία  έχει προετοιµαστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τα λειτουργικά αποτελέσµατα, 
οι οποίες θα επιτρέψουν στη διοίκηση να προβεί σε ορθολογικές αποφάσεις για το µέλλον της 
επιχείρησης

49.  
     
 
iii.  η κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης 

 
Η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών 

ως προς τις µεταβολές που παρουσιάζουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης µιας οικονοµικής 
µονάδας. Αποτυπώνονται όλοι τα γεγονότα που οδήγησαν σε µεταβολή των λογαριασµών  
που συνθέτουν την καθαρή θέση, όπως είναι το µετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεµατικά, τα 
αποτελέσµατα εις νέον, οι διαφορές αναπροσαρµογή και τα ποσά προορισµένα για αύξηση 
κεφαλαίου.  
 

                                                           
48 Jonathan A. Hales, «Accounting and Financial Analysis in the Hospitality Industry», Elsevier Inc, 2005 
49 Martin G. Jagels and Michael M. Coltman, «Hospitality Management Accounting», John Wiley & Sons, Inc., 
8th Edition, 2004 
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iv. η κατάσταση χρηµατοροών   

 
Η κατάσταση ταµειακών ροών προσδιορίζει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο 

λογαριασµό µετρητών κατά τη διάρκεια µιας ορισµένης περιόδου λειτουργίας. Μετρά την 
ποσότητα των ρευστών διαθεσίµων και προσδιορίζει πώς αυτά χρησιµοποιούνται.  
     Η κατάσταση χρησιµοποιείται για να µετατρέψει το δεδουλευµένο καθαρό  εισόδηµα 
(ή την καθαρή ζηµία) σε ταµειακή βάση. Η διαδικασία µετατροπής προσδιορίζει τις πηγές και 
τις χρήσεις των µετρητών, και χρησιµοποιείται συνήθως για την αξιολόγηση της ρευστότητας 
και της φερεγγυότητας µιας επιχειρηµατικής οντότητας.  
       Σε γενικές γραµµές, η κατάσταση χωρίζει σε τρεις ξεχωριστές περιοχές τις 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες, στις οποίες οι καθαρές ταµειακές ροές εµφανίζουν µια 
αύξηση ή µείωση. Οι δραστηριότητες µιας επιχείρησης διακρίνονται σε λειτουργικές, 
επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες50. Η διοίκηση των ξενοδοχειακών 
µονάδων συµµετέχει κατά κύριο λόγο στις λειτουργικές δραστηριότητες, καθώς διοικούν τα 
τµήµατα τους.  
     Η ρευστότητα είναι µια σηµαντική µέτρηση των ταµειακών ροών. Είναι το ποσό των 
µετρητών ή ταµιακών ισοδύναµων που µια εταιρία διαθέτει για να καλύψει τις καθηµερινές 
λειτουργικές της δαπάνες51.  
 
 

v. το προσάρτηµα ή σηµειώσεις 
 
    

Το προσάρτηµα ή οι σηµειώσεις αποτελούν συµπλήρωµα των οικονοµικών 
καταστάσεων , µέσω του οποίου παρέχονται πρόσθετες συµπληρωµατικές και 
επεξηγηµατικές πληροφορίες, που διευκολύνουν την κατανόηση των οικονοµικών αυτών 
καταστάσεων. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να αφορούν για παράδειγµα τις µεθόδους 
αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων, τις συµµετοχές, τον αριθµό και την ονοµαστική 
αξία των µετοχών, την ανάλυση του κύκλου εργασιών, τα οφειλόµενα ποσά φόρων, τις 
οικονοµικές δεσµεύσεις και γενικά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται από την 
νοµοθεσία ή κρίνεται αναγκαία για την πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων µερών52. 
 
 

4.7 Εσωτερικός Έλεγχος Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
 
Στα πλαίσια του τρέχοντος επιχειρησιακού περιβάλλοντος, προκύπτει η ανάγκη θέσπισης 
µέτρων και διαδικασιών µε τις οποίες θα διασφαλίζεται η εύρυθµη, αποτελεσµατική και 

                                                           
50 Martin G. Jagels and Michael M. Coltman, «Hospitality Management Accounting», John Wiley & Sons, Inc., 
8th Edition, 2004 
51 Jonathan A. Hales, «Accounting and Financial Analysis in the Hospitality Industry», Elsevier Inc, 2005 
52 ∆ηµήτρης Γκίνογλου, Παναγιώτης Ταχυνάκης και Σαρίνα Μωυσή, «Γενική Χρηµατοοικονοµική Λογιστική», 
Εκδοτικός Οίκος Rosili, 2005 
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αποδοτική λειτουργία µιας επιχείρησης. Σε αυτό συµβάλλει η αποτελεσµατική λειτουργία του 
εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου53.  

O εσωτερικός έλεγχος διαδραµατίζει καίριο ρόλο για την επιτυχία των επιχειρήσεων 
και παρουσιάζει όλο και αυξανόµενη σηµασία στον τοµέα των ξενοδοχείων. Μια σηµαντική 
πτυχή της κάθε επιχείρησης είναι η διαφύλαξη των περιουσιακών της στοιχείων. Ένα καλό 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου θα το επιτύχει αυτό και θα παρέχει στη διοίκηση πληροφορίες 
στις οποίες θα βασιστούν οι επιχειρηµατικές αποφάσεις. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 
πρέπει να περιλαµβάνει µεθόδους και διαδικασίες που θα ακολουθούν οι εργαζόµενοι και 
αξιόπιστες µορφές και εκθέσεις για την παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών. 
   Μετά την καθιέρωσή του, το σύστηµα ελέγχου πρέπει να παρακολουθείται τακτικά 
για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί καλά και να συνεχίσει να παρέχει έγκυρη και έγκαιρη 
πληροφόρηση. Είναι σηµαντικό να θεσπιστούν σαφείς αρµοδιότητες για τις διάφορες θέσεις 
εργασίας που πρέπει να εκτελούνται έτσι ώστε ένας συγκεκριµένος υπάλληλος να µπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν λάθη ή ζηµιές. 
     Μια σηµαντική αρχή του καλού εσωτερικού ελέγχου είναι να διαχωριστούν, όπου 
είναι δυνατόν, η τήρηση των λογιστικών αρχείων και ο πραγµατικός έλεγχος των στοιχείων 
του ενεργητικού. Πολλές είναι οι περιοχές όπου σε ένα ξενοδοχείο, ο εσωτερικός έλεγχος 
µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο. Τέτοιες περιοχές είναι τα έσοδα και τα έξοδα των 
επιµέρους τµηµάτων, οι αγορές, η διαχείριση του ταµείου και των επιταγών, το κάθε είδους 
απόθεµα, η µισθοδοσία, η διαχείριση των τραπεζικών συναλλαγών κα54.   
     Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου διακρίνεται από πέντε συστατικά στοιχεία: το 
περιβάλλον ελέγχου, την εκτίµηση των κινδύνων, τις δραστηριότητες του ελέγχου, την 
πληροφόρηση και την επικοινωνία, καθώς και την παρακολούθηση. Η αποτελεσµατική 
λειτουργία όλων των συνιστωσών του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου παίζει καθοριστικό 
ρόλο στην αποτελεσµατική λειτουργία και, κατά συνέπεια, την επιτυχία των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων.  
      
 

4.8 Ενιαίο Σύστηµα Λογαριασµών 
 
H εξάπλωση των αµερικανικών ξενοδοχείων διεθνώς έχει ως αποτέλεσµα την δεσπόζουσα 
επιρροή διεθνώς του Ενιαίου Συστήµατος Λογαριασµών για Ξενοδοχεία (USALI). Σύµφωνα 
µε αυτό το σύστηµα, τα ξενοδοχεία αναπτύσσουν λογιστικά συστήµατα που βασίζονται σε 
τµηµατικές λογιστικές αρχές, αντανακλώντας το γεγονός ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
παράγονται στα τµήµατα και όχι στις γραµµές παραγωγής. Το USALI αντικατοπτρίζει µια 
οριακή προσέγγιση κοστολόγησης, σύµφωνα µε την οποία τα έσοδα και τα έξοδα 
αντιστοιχίζονται άµεσα µε τα αντίστοιχα τµήµατα, ενώ µη συναφή  στοιχεία κόστους, όπως 
το µάρκετινγκ, η διοίκηση, τα πάγια τέλη, κλπ, δεν κατανέµονται σε αυτές.  
     Το σύστηµα σχεδιάστηκε για την ταξινόµηση, την οργάνωση και παρουσίαση των 
οικονοµικών πληροφοριών έτσι ώστε να υπάρχει οµοιοµορφία  και να είναι δυνατή η 

                                                           
53 Χρήστος Νεγκάκης και Παναγιώτης Ταχυνάκης, «Σύγχρονα Θέµατα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», 
Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, Αθήνα 2013, σελ. 100 
54 Martin G. Jagels and Michael M. Coltman, «Hospitality Management Accounting», John Wiley & Sons, Inc., 
8th Edition, 2004 
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σύγκριση των οικονοµικών στοιχείων ανάµεσα στα ξενοδοχεία. Ένα από τα πλεονεκτήµατα 
της λογιστικής οµοιοµορφίας είναι ότι οι πληροφορίες µπορούν να συλλέγονται σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο από παρόµοιες επιχειρήσεις εντός του ξενοδοχειακού κλάδου. 
Αυτή η πληροφόρηση µπορεί στη συνέχεια να αναπαραχθεί µε τη µορφή µέσου όρου και 
στατιστικών.  

  Μόνο ένα µικρό ποσοστό των ξενοδοχείων στην Ελλάδα χρησιµοποιούν το Ενιαίο 
Σύστηµα Λογαριασµών , η πλειοψηφία των οποίων αποτελούν µέρος πολυεθνικών αλυσίδων 
και οµίλων. Λίγες είναι οι  ιδιωτικές εταιρείες ή τα µέλη εθνικών αλυσίδων που 
χρησιµοποιούν αυτό το σύστηµα55.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Odysseas Pavlatos and Ioannis Paggios, «Cost Accounting in Greek Hotel Enterprises: an Empirical 
Aproach», TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 2, Number 2, Autumn 
2007, pp. 39-59 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 
 

5.1 ∆ιοικητική Λογιστική και Λήψη Αποφάσεων  
 
Λόγω της σηµασίας του τουρισµού, της εξέλιξης του τοµέα αυτού, αλλά λαµβάνοντας υπόψη  
την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις εθνικές οικονοµίες που έχουν πληγεί από την 
παγκόσµια οικονοµική κρίση, η ανάπτυξη και διατήρηση µιας οικονοµικής οντότητας στον 
ξενοδοχειακό κλάδο περιλαµβάνει την εναρµόνιση των ευκαιριών της αγοράς µε τους ιδίους 
πόρους και τις ικανότητές της, τις στρατηγικές χρηµατοδότησης της που βασίζονται σε 
πληροφορίες κόστους και νέα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε 
οικονοµικά και λογιστικά στοιχεία,  λαµβάνοντας υπόψη και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 
     Στα ξενοδοχεία, η διοίκηση έχει δύο κύριες πηγές πληροφόρησης για την λήψη 
αποφάσεων, την έρευνας αγοράς και τις λογιστικές πληροφορίες. Παραδοσιακά, η έρευνα της 
αγοράς χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των αναγκών των πελατών και την ικανοποίηση 
τους, και την πρόβλεψη των µελλοντικών δραστηριοτήτων και ενεργειών, ενώ οι λογιστικές 
πληροφορίες χρησιµοποιούνται για την ανάλυση προηγούµενων επιδόσεων,  την αξιολόγηση 
ευκαιριών και την κατάρτιση προϋπολογισµών. Υπάρχει σαφώς µια ισχυρή αλληλεξάρτηση 
µεταξύ των δύο αυτών πηγών πληροφόρησης.  
   Η ανάλυση του κλάδου και των δυνάµεων και αδυναµιών των ανταγωνιστών  
χρησιµοποιούνται συχνά από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Οι πρακτικές αυτές 
αντανακλούν τον αυξηµένο ανταγωνισµό και τις ρυθµιστικές πιέσεις που αντιµετωπίζουν τα 
ξενοδοχεία. Η ευρεία υιοθέτηση της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής είναι σύµφωνη µε 
τον σχετικά οµοιογενή χαρακτήρα της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας και τον υψηλό βαθµό 
ανταγωνιστικότητας.  
      Η διοίκηση των ξενοδοχείων απαιτεί πρόσθετες εσωτερικές πληροφορίες. Η 
διοικητική λογιστική έχει την ευθύνη για αυτήν την εσωτερική πληροφόρηση. Εκτός από τη 
γενική γνώση της λογιστικής, ο λογιστής είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει τις εσωτερικές 
διαδικασίες στις ειδικές συνθήκες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε αντίθεση µε την 
χρηµατοοικονοµική λογιστική, για την οποία τα αντικειµενικά και αξιόπιστα δεδοµένα είναι 
τα πιο σηµαντικά, ενώ για την διοικητική λογιστική είναι σηµαντικό τα δεδοµένα να έχουν τα 
χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της συνάφειας, µε την έννοια ότι είναι σηµαντικά για την 
λήψη αποφάσεων. Η διοικητική λογιστική πρέπει να είναι προσανατολισµένη στην πρόβλεψη 
των πληροφοριών, στις οποίες στηρίζεται η λήψη αποφάσεων για το µέλλον. Οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει να προσαρµόζονται  στις απαιτήσεις των εσωτερικών χρηστών για την λήψη 
λειτουργικών και στρατηγικών επιχειρηµατικών αποφάσεων.  
    Η διοικητική λογιστική πρέπει να έχει την απάντηση για την κερδοφορία της 
εισαγωγής νέων υπηρεσιών σε ένα ξενοδοχείο, ποιο το ποσό των δαπανών που προκαλείται 
από κάθε αποτέλεσµα, ποιο τµήµα στο ξενοδοχείο επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσµατα 
κτλ. Η εργασία του λογιστή αναφέρεται στις λειτουργίες του σχεδιασµού και ελέγχου. Με τον 
προγραµµατισµό των εσόδων και των δαπανών, τον έλεγχο των επιτευχθέντων περιοδικών 
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αποτελεσµάτων  και τη σύγκριση των προγραµµατισµένων και των πραγµατικών 
αποτελεσµάτων,  οι τυχόν αποκλίσεις παρατηρούνται και αξιολογούνται. 
    Η διοικητική λογιστική παρέχει λεπτοµερή εσωτερική πληροφόρηση προς τη 
διοίκηση του ξενοδοχείου.  Οι γενικοί διευθυντές και οι  διευθυντές τµηµάτων κάνουν χρήση 
των συστηµάτων διοικητικής λογιστικής τόσο για βραχυπρόθεσµες όσο και για 
µακροπρόθεσµες αποφάσεις56.  
     Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα συστήµατα διοικητικής λογιστικής έχουν σχεδιαστεί για 
να αντανακλούν τις δραστηριότητες µιας επιχείρησης. Κατά τη διερεύνηση των συστηµάτων 
αυτών  στον κλάδο των ξενοδοχείων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη  βασικές περιπλοκές στις 
λειτουργίες του ξενοδοχείου. Τα  ξενοδοχεία περιλαµβάνουν τρία διαφορετικά είδη  
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, δηλαδή εκείνη των υπηρεσιών, του λιανικού εµπορίου και 
της παραγωγής. Ο συνδυασµός ενός ενιαίου συστήµατος πληροφόρησης για τις τρεις αυτές 
δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα δύσκολος57 
     Τα ποσοστά υιοθέτησης πιο σύγχρονων πρακτικών διοικητικής λογιστικής είναι 
ικανοποιητική. Συνολικά, παραδοσιακές τεχνικές διοικητικής λογιστικής ,όπως οι πρακτικές 
κατάρτισης του προϋπολογισµού, τα µέτρα της κερδοφορίας, η ανάλυση  της αποδοτικότητας 
του προϊόντος και της κερδοφορίας των πελατών, η κοστολόγηση πλήρους απορρόφησης, και 
τα µη οικονοµικά µέτρα για την αξιολόγηση των επιδόσεων βρέθηκαν υιοθετηθεί ευρύτερα 
να υιοθετούνται ευρέως. Ωστόσο, πολλά ξενοδοχεία δίνουν όλο και µεγαλύτερη έµφαση σε 
πιο σύγχρονες τεχνικές, όπως η συγκριτική αξιολόγηση, η κοστολόγηση βάσει 
δραστηριοτήτων, οι προϋπολογισµοί βάσει δραστηριοτήτων και η διοίκηση βάσει 
δραστηριοτήτων. 
      Τα ξενοδοχεία αντιµετωπίζουν υψηλό ποσοστό έµµεσων δαπανών. Αυτός µπορεί να 
είναι ένας λόγος για τον οποίο τα ξενοδοχεία θα πρέπει να δίνουν µικρότερη έµφαση στα 
παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης και περισσότερη έµφαση σε συστήµατα ABC που 
παρέχουν πληροφόρηση η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά για τη λήψη 
αποφάσεων, την αξιολόγηση των επιδόσεων και τους προϋπολογισµούς58.  
 
 

5.2 Συστήµατα Κοστολόγησης 
 
Η κοστολόγηση και διοικητική λογιστική στον κλάδο των ξενοδοχείων αποτελεί µια 
πρόκληση για τις διοικήσεις αυτών, ένα υποκινητή της επιτυχίας τους και της δύναµη τους 
στην αγορά. Η λογιστική κόστους µετρά και παρέχει χρηµατοοικονοµικές και µη 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που σχετίζονται µε την απόκτηση ή την ανάλωση των 
πόρων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  Αποτελούν ένα σύνολο εννοιών και  τεχνικών που 
έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την  ανάλυση και αξιοποίηση του ιστορικού και 
προβλεπόµενου ανά µονάδα κόστους για λήψης διοικητικών αποφάσεων.  

                                                           
56 Ivana Zubac, «Financial Accountant Versus Managerial Accountant in the Hotel Business System», 
TURIZAM, Volume 16, Issue 1, 2012 
57 Georgios Makrigiannakis and Marios Soteriades, «Management Accounting in the Hotel Business», 
International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 8:4, 2007, pp. 47-76 
58 Odysseas Pavlatos and Ioannis Paggios, «Management accounting practices in the Greek hospitality Industry», 
Managerial Auditing Journal, Vol. 24 Iss 1, 2008, pp. 81 - 98 
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      Η βιβλιογραφία προσδιορίζει τουλάχιστον πέντε κρίσιµα χαρακτηριστικά του 
σχεδιασµού του συστήµατος κόστους:  

� το παρεχόµενο επίπεδο λεπτοµέρειας, που αναφέρεται στην ικανότητα του 
συστήµατος να παρέχει δεδοµένα σχετικά µε τα αντικείµενα κόστους  

� την δυνατότητα διαχωρισµού των στοιχείων κόστους σύµφωνα µε τη συµπεριφορά 
τους, που συνδέεται µε την ικανότητα του συστήµατος να παρέχει χρήσιµες 
λεπτοµερείς πληροφορίες για το κόστος. Βασικές ταξινοµήσεις κόστους 
περιλαµβάνουν το σταθερό και κυµαινόµενο κόστος, τις άµεσες  και έµµεσες δαπάνες 

� τη συχνότητα µε την οποία οι πληροφορίες διαβιβάζονται, που επιτρέπει στην 
διοίκηση να αντιµετωπίσει κατάλληλα τα προβλήµατα που προκύπτουν και να 
εντοπίσουν ευκαιρίες για βελτίωση. Η συχνότητα των αναφορών κόστους παρέχει 
στην διοίκηση µε ανατροφοδότηση σχετικά µε τις αποφάσεις και τις πληροφορίες ως 
προς τα πρόσφατα γεγονότα 

� την ακρίβεια των στοιχείων κόστους, καθώς οι ανακριβείς πληροφορίες δεν είναι 
σχετικές ή χρήσιµες για τη λήψη αποφάσεων. Οι σχεδιαστές των συστηµάτων 
κόστους πρέπει να αναπτύξουν ένα σύστηµα που οδηγεί στην όσο το δυνατόν 
ακριβέστερη πληροφόρηση 

� τον βαθµό στον οποίο οι αποκλίσεις υπολογίζονται, που επισηµαίνει τις διαφορές 
µεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγµατικών αποτελεσµάτων και προσπαθεί να 
εξηγήσει τέτοιες διαφορές59. 
    Η φύση των δραστηριοτήτων των ξενοδοχείων (πχ σταθερή δυναµικότητα, εύρος 

των προϊόντων και υπηρεσιών, δραστηριότητες σε πραγµατικό χρόνο, ένταση εργασίας και 
κεφαλαίου, διάρθρωση  κόστους) καθιστά τα συστήµατα κοστολόγησης που 
χρησιµοποιούνται σε µεταποιητικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις ανεφάρµοστα.  

    Tα αποτελέσµατα ερευνών στην Ελλάδα δείχνουν ότι το επίπεδο της 
λειτουργικότητας των συστηµάτων κόστους που χρησιµοποιούνται είναι χαµηλό. Η 
πλειοψηφία των συστηµάτων κόστους που ακολουθείται από τα ξενοδοχεία δεν παρέχουν 
ποιοτικά στοιχεία κόστους. Τα εν λόγω συστήµατα κόστους ταξινοµούν το κόστος µε βάση 
τις δράσεις των ξενοδοχείων.  Επίσης, δεν υπολογίζουν τις αποκλίσεις µεταξύ 
προϋπολογισθέντων και πραγµατικών αποτελεσµάτων και δεν αναφέρουν λεπτοµερείς 
πληροφορίες για το κόστος ανά αντικείµενο κόστους. Παρέχουν στους χρήστες εκθέσεις  
κόστους σε ετήσια βάση, αν και τα στοιχεία κόστους δεν χαρακτηρίζονται από µεγάλη 
ακρίβεια. Αυτά τα συστήµατα παρέχουν πληροφορίες για το κόστος που είναι πιο χρήσιµες 
για την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύονται παρά για τη λήψη 
αποφάσεων, την κατάρτιση του προϋπολογισµού, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
επιδόσεων. 
     Το χαµηλό επίπεδο της λειτουργικότητας των συστηµάτων κόστους των ελληνικών 
ξενοδοχείων θα µπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα ξενοδοχεία δεν έχουν ακόµη 
προσαρµόσει τα συστήµατα αυτά στις αυξηµένες πληροφοριακές ανάγκες που 
δηµιουργούνται από τις σαρωτικές αλλαγές του περιβάλλοντος τους. Το επίπεδο 

                                                           
59 Odysseas Pavlatos and Ioannis Paggios, «A Survey of Factors Influencing the Cost System Design in Hotels», 
International Journal of Hospitality Management, 28, 2009, pp. 263-271 
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λειτουργικότητας των συστηµάτων αυτών σχετίζεται θετικά µε τη στρατηγική χαµηλού 
κόστους και την έκταση της χρήσης των δεδοµένων κόστους60. 
     Ως προς την σύνθεση του κόστους, τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν ένα υψηλό 
ποσοστό  σταθερού κόστους µε περίπου τα τρία τέταρτα του συνολικού κόστους ενός 
ξενοδοχείου να αποτελείται από σταθερές δαπάνες. Τα υψηλά πάγια έξοδα σηµαίνουν υψηλά 
περιθώρια µικτού κέρδους και αυτό, µε τη σειρά του, σηµαίνει ότι κάθε πρόσθετο έσοδο 
συµβάλλει σε σηµαντική άνοδο του καθαρού κέρδους. Επιπλέον, οι ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν υψηλό ποσοστό έµµεσων δαπανών, ενώ έρευνες δείχνουν ότι τα 
τουριστικά θέρετρα αντιµετωπίζουν υψηλότερο έµµεσο κόστος από ό, τι τα ξενοδοχεία των 
πόλεων.  
    Ιστορικά, δύο συστήµατα κοστολόγησης, η κοστολόγηση εξατοµικευµένης 
παραγωγής (job order costing) και η κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής (process costing) 
χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ πολλές εταιρείες  
συνεχίζουν να χρησιµοποιούν αυτά τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης.  Από τα µέσα 
της δεκαετίας του 1980, όµως, εταιρείες έχουν υιοθετήσει την κοστολόγηση βάσει 
δραστηριοτήτων (ABC) για την κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.  
    Στην Ελλάδα, το µεγαλύτερο µέρος των ξενοδοχείων χρησιµοποιούν παραδοσιακά 
συστήµατα κοστολόγησης. Η πλειοψηφία των ξενοδοχείων στην χώρα που χρησιµοποιούν 
παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης χρησιµοποιούν κοστολόγηση εξατοµικευµένης 
παραγωγής, ενώ µικρότερο ποσοστό κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Τα ξενοδοχεία που 
ακολουθούν παραδοσιακά συστήµατα καταλογίζουν το κόστος στα αντικείµενα κόστους 
χρησιµοποιώντας ως βάση καταλογισµού τον αριθµό των πωλήσεων και το κόστος της 
άµεσης εργασίας.  
    Μικρό είναι και το ποσοστό των ξενοδοχείων που έχουν υιοθετήσει την ABC, αν και 
σταδιακά χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο η τεχνική της κοστολόγηση βάσει 
δραστηριοτήτων. Οι  δραστηριότητες που παρακολουθούνται από την πλειοψηφία των 
ξενοδοχείων που κάνουν χρήση της ABC περιλαµβάνουν την καθαριότητα , το check 
in/check out, τις κρατήσεις , το µάρκετινγκ, την γενική διοίκηση , την παραγωγή και παροχή 
τροφίµων / υπηρεσιών και ποτών. Τα συστήµατα ABC στην ξενοδοχειακή αγορά δεν είναι 
υπερβολικά λεπτοµερή, καθώς δεν περιλαµβάνουν ένα µεγάλο αριθµό  οδηγών κόστους 
(µέση τιµή 6,55) και υπολογίζουν το κόστος ενός µάλλον µικρού αριθµού δραστηριοτήτων. 
Ως  οδηγοί κόστους χρησιµοποιούνται κυρίως ο αριθµός των διανυκτερεύσεων , ο αριθµός 
των ηµερών διαµονής , οι πωλήσεις , ο αριθµός των καλυµµάτων και ο αριθµός των πελατών  
    Υπάρχουν  στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην διάρθρωση του κόστους, καθώς και 
στο µέγεθος, ως προς το ύψος των εσόδων µεταξύ των εταιριών που υιοθετούν την ABC και 
αυτών που δεν την υιοθετούν. Τα ξενοδοχεία που χρησιµοποιούν την ABC έχουν υψηλότερο 
ποσοστό έµµεσου κόστους και υψηλότερες πωλήσεις σε σχέση µε εκείνα που δεν 
χρησιµοποιούν την τεχνική αυτή61.  

                                                           
60 Odysseas Pavlatos, and Ioannis Paggios, «A Survey of Factors Influencing the Cost System Design in Hotels», 
International Journal of Hospitality Management, 28, 2009, pp. 263-271 
61 Odysseas Pavlatos and Ioannis Paggios, «Cost Accounting in Greek Hotel Enterprises: an Empirical 
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     Η παραδοσιακή κοστολόγηση πλήρους απορρόφησης είναι η  τεχνική που 
χρησιµοποιείται πιο συχνά από τα ελληνικά ξενοδοχεία, ακολουθούµενη  από την µεταβλητή 
κοστολόγηση, της οποίας η χρήση σχετίζεται µε τη χρήση της ανάλυσης κόστους-όγκου 
παραγωγής-κέρδους που έχει υιοθετηθεί από αρκετά ξενοδοχεία. Το υψηλό ποσοστό της 
χρήσης της κοστολόγησης πλήρους απορρόφησης µπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός 
ότι η µέθοδος αυτή απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την προετοιµασία των 
ετήσιων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. Η µεταβλητή κοστολόγηση από την 
άλλη χρησιµοποιείται κυρίως για την  βραχυπρόθεσµη λήψη αποφάσεων. Τα ξενοδοχεία 
χρησιµοποιούν σπάνια την πρότυπη κοστολόγηση, η οποία ανταποκρίνεται περισσότερο στις 
ανάγκες και τις δραστηριότητες βιοµηχανικών επιχειρήσεων62.  
 
 

5.3 Προϋπολογισµοί 
 
Οι προϋπολογισµοί παίζουν έναν κρίσιµο ρόλο στην επιτυχία της κάθε επιχείρησης, καθώς 
συνδέουν τις πραγµατικές λειτουργίες µε τις οικονοµικές ανάγκες και τα αποτελέσµατα. 
Πρόκειται για το ετήσιο επίσηµο χρηµατοοικονοµικό σχέδιο  για το  επόµενο έτος 
λειτουργίας. Η πραγµατική απόδοση  αξιολογείται σε σχέση µε τα δεδοµένα του 
προϋπολογισµού για να καθοριστεί αν έχουν επιτευχθεί τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.  

Οι λειτουργικοί προϋπολογισµοί προετοιµάζονται για κάθε τµήµα σε ένα ξενοδοχείο 
είτε σε µηνιαία είτε σε ετήσια βάση. Ένας προϋπολογισµός τµήµατος περιλαµβάνει  τον 
αναλυτικό προϋπολογισµό εσόδων για το τµήµα, το προϋπολογισθέν ποσό για τις δαπάνες, 
καθώς και λεπτοµερείς λειτουργικές πληροφορίες  που χρησιµοποιούνται ως εργαλείο 
διαχείρισης. 
     Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών σε ένα ξενοδοχείο  έχει την κύρια ευθύνη για τη 
σύνταξη του προϋπολογισµού.  Οι προϋπολογισµοί όλων των τµηµάτων προστίθενται µαζί 
για να προκύψει ο ενοποιηµένος προϋπολογισµός του ξενοδοχείου, που συνοψίζει όλα τα 
έσοδα και τα κέρδη,  καθώς και τις δαπάνες και το κόστος των λειτουργικών τµηµάτων και 
των τµηµάτων υποστήριξης του.  
    Στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι προϋπολογισµοί χρησιµοποιούνται κυρίως για σκοπούς 
ελέγχου, ενώ εκτεταµένη χρήση γίνεται επίσης για σκοπούς προγραµµατισµού. Επιπλέον, η 
χρήση των προϋπολογισµών για λόγους επικοινωνίας µπορεί να συσχετίζεται  µε το µέγεθος 
της επιχείρησης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι προϋπολογισµοί χρησιµοποιούνται για 
περισσότερους από ένα σκοπό. 
    Οι προϋπολογισµοί των δραστηριοτήτων των περισσότερων ξενοδοχείων 
αναφέρονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Οι  διευθυντές ξενοδοχείων πιστεύουν πως 
οποιαδήποτε πρόβλεψη, µεγαλύτερη του ενός έτους είναι αναπόφευκτα υποκειµενική.  Η 
αστάθεια των πωλήσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι ο κύριος λόγος για τη σχετικά 
χαµηλή χρήση των µακροπρόθεσµων προϋπολογισµών.  
    Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας των προϋπολογισµών, πολλά ξενοδοχεία 
χρησιµοποιούν στόχους, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις εκφράζονται σε όρους 
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48 
 

κερδοφορίας, ενώ συχνά χρησιµοποιούνται στόχοι  παραγωγικότητας και απόδοσης του 
κεφαλαίου. Το πρώτο στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισµού περιλαµβάνει τις 
προβλέψεις των πωλήσεων. Ένα ευρύ φάσµα τεχνικών  χρησιµοποιούνται για την πρόβλεψη 
του όγκου των πωλήσεων. Τα ιστορικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται συχνά ενώ άλλοι 
παράγοντες όπως τα τοπικά και εθνικά στοιχεία και οι εκτιµώµενες επιπτώσεις των 
µεταβολών των τιµών λαµβάνονται επίσης υπόψη.  
    Ο χρόνος προετοιµασίας του προϋπολογισµού κυµαίνεται µεταξύ τριών και πέντε 
µηνών και  προϋποθέτει τη συνεργασία πολλών διαφορετικών τµηµάτων του ξενοδοχείου. 
Μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων µε διάφορα επίπεδα διοίκησης µπορούν να χρειάζονται 
µεγαλύτερη περίοδο προετοιµασίας. Απαιτούνται συχνές αναθεωρήσεις αυτών των 
προϋπολογισµών, οι οποίες  χρησιµοποιούνται για  τον εντοπισµό των προβληµάτων, τον 
σχηµατισµό προβλέψεων και την εκτίµηση των επιδόσεων.  
       Ο  προϋπολογισµός σε ένα ξενοδοχείο χρησιµοποιείται από τα ανώτερα διοικητικά 
στελέχη και τους ιδιοκτήτες να πάρετε για µια γρήγορη περίληψη των προβλεπόµενων 
οικονοµικών αποτελεσµάτων. Όταν ο προϋπολογισµός ετοιµάζεται, αναθεωρείται, και 
εγκρίνεται, γίνεται το επίσηµο επιχειρησιακό σχέδιο για το επόµενο έτος63. 
    Παράγοντες όπως το µέγεθος του ξενοδοχείου, τα επίπεδα διοίκησης, η αβεβαιότητα 
και η προβλεψιµότητα του περιβάλλοντος και ο ανταγωνισµός ασκούν σηµαντικές επιδράσεις 
στα χαρακτηριστικά των συστηµάτων προϋπολογισµού.  
     Σχεδόν όλα τα ελληνικά ξενοδοχεία χρησιµοποιούν παραδοσιακούς 
προϋπολογισµούς για το σχεδιασµό των ετήσιων λειτουργιών τους, για τον έλεγχο του 
κόστους και για το συντονισµό των δραστηριοτήτων των διαφόρων τµηµάτων τους. Πολλές 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  χρησιµοποιούν προϋπολογισµούς µηδενικής βάσης. Οι 
προϋπολογισµό αυτοί είναι σχετικά ακριβείς και εξετάζουν όλα τα στοιχεία των δαπανών. 
     Αντιθέτως, λιγότερα ξενοδοχεία προβαίνουν στην ανάπτυξη ευέλικτων 
προϋπολογισµών.  Η σχετικά χαµηλή χρήση των ευέλικτων  προϋπολογισµών υποστηρίζεται 
από την φύση των δαπανών των ξενοδοχείων . Τα ξενοδοχεία παρουσιάζουν σχετικά υψηλό 
σταθερό κόστος. Είναι πιθανό να υπάρχουν λίγα οφέλη από τη χρήση ευέλικτων 
προϋπολογισµών, καθώς η τεχνική αυτή είναι καλύτερη σε καταστάσεις υψηλού µεταβλητού 
κόστους

64 
    Σε αντίθεση µε τη διεθνή πρακτική, η χρήση των ευέλικτων προϋπολογισµών είναι 
συχνό φαινόµενο στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο.  Η εποχικότητα µπορεί να είναι ο 
λόγος για αυτό, δεδοµένου ότι αναγκάζει τα ξενοδοχεία στην κατάρτιση προϋπολογισµών 
αρκετούς µήνες πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους, που παρατηρείται συνήθως τον 
Απρίλιο.  
    Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό της χρήση µακροχρόνιων προϋπολογισµών είναι 
χαµηλότερο στην Ελλάδα. Οι προϋπολογισµοί αυτοί  καλύπτουν συνήθως µια περίοδο ενός 
έτους, ενώ χρησιµοποιούνται κυρίως για σκοπούς ελέγχου. Παράγοντες που λαµβάνονται 
υπόψη κατά την εκτίµηση του όγκου των πωλήσεων, είναι οι εκτιµώµενες επιπτώσεις των 
µεταβολών των τιµών, τα ιστορικά δεδοµένα λειτουργίας, τα εθνικά οικονοµικά δεδοµένα και 
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οι δαπάνες µάρκετινγκ. Τα περισσότερα από τα ξενοδοχεία εξετάζουν τοπικά οικονοµικά 
δεδοµένα, ενώ αρκετά από αυτά λαµβάνουν υπόψη και διεθνή δεδοµένα65.  
 

5.4 Μέτρηση Απόδοσης  
 
 Για να έχει πιο ικανοποιηµένους και πιστούς πελάτες, ένα ξενοδοχείο πρέπει να είναι σε 
θέση να παρέχει ένα ευρύ φάσµα των υπηρεσιών και  προϊόντων, έτσι ώστε οι πελάτες να  
µπορούν να κάνουν τις επιλογές τους ανάλογα µε τις προτιµήσεις τους  

Το γεγονός αυτός οδηγεί την απόδοση µιας επιχείρησης, εφόσον αυτή καταφέρνει να 
ικανοποιήσει τους πελάτες της και να προσελκύσει νέους, γεγονός που θα πρέπει να  αυξήσει 
τις πωλήσεις, το µερίδιο αγοράς και την κερδοφορία της. Η µέτρηση της επίδοσης είναι µια 
δύσκολη διαδικασία και µπορεί να γίνει είτε µε οικονοµικούς δείκτες είτε µε µη οικονοµικούς 
δείκτες.  
     Η  πλειοψηφία των ξενοδοχείων χρησιµοποιούν παραδοσιακά χρηµατοοικονοµικά 
µέτρα, όπως δείκτες της κερδοφορίας για την αξιολόγηση των επιδόσεων τους (ROI, ROA 
κ.α.). Η µέτρηση των οικονοµικών επιδόσεων διεξάγεται συχνά µέσω της παρακολούθησης 
των προϋπολογισµών , του όγκου των πωλήσεων και του κόστους. Η παρακολούθηση αυτή 
διεξάγεται κυρίως σε µηνιαία βάση, µε την εξαίρεση του όγκου των πωλήσεων, που 
ελέγχεται συχνότερα. Επιπλέον, τα ξενοδοχεία  παρακολουθούν συχνά τις ταµειακές ροές 
τους

66.  
     Η σύγκριση της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης µε την απόδοση του προηγούµενου 
έτους έχει µεγάλη σηµασία για όλα τα ξενοδοχεία. Η  πλειονότητα αυτών  χρησιµοποιούν 
επίσης τεχνικές συγκριτικής αξιολόγησης, που συγκρίνονται µε τις µέσες τιµές του κλάδου 
και τους κύριους ανταγωνιστές. 
    Ενώ οι παραδοσιακοί οικονοµικοί δείκτες εξακολουθούν να έχουν µια σηµαντική 
θέση για την αξιολόγηση των επιδόσεων, τα ξενοδοχεία έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούν και 
µη οικονοµικούς δείκτες, που αναφέρονται στους πελάτες, την καινοτοµία, την ποιότητα, το 
µερίδιο αγοράς, τους εργαζοµένους κ.α. Τα ξενοδοχεία προβαίνουν σε τακτική βάση στην 
αξιολόγηση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης του πελάτη και της ποιότητας. Η 
πλειοψηφία των ξενοδοχείων κάνει εκτεταµένη χρήση  προτύπων ποιότητας67. 
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6o  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ 

 
 

6.1 Παρουσίαση Ξενοδοχείου 
 
 
Το ξενοδοχείο «Hotel Nikopolis Thessaloniki» ξεκίνησε να λειτουργεί στις 01/05/2003 µε 
την ονοµασία Kempinski Nikopolis, αποτελώντας µέρος στην αλυσίδα Kempinski Hotels & 
Resorts, διεθνή εταιρία ,η παλαιότερη στον τοµέα των ξενοδοχειακών µε 100 χρόνια 
ιστορίας, που εδρεύει  στην Γενεύη της Ελβετίας. 
    Η ιδιοµορφία της εταιρίας Kempinski έγκειτο στο γεγονός ότι ασχολούνταν µόνο µε 
την διοίκηση-management πολυτελών ξενοδοχείων χωρίς τα ξενοδοχεία να αποτελούν 
ιδιοκτησία της    
     Από το 2007, το ξενοδοχείο  µετά τη διακοπή της συνεργασίας του µε την εταιρία  
Kempinski Hotels & Resorts διοικείται αποκλειστικά από την ελληνική ιδιοκτησία, σύµφωνα 
µε  όλα τα υψηλά διεθνή standards που στοιχειοθετούν τους κανόνες λειτουργίας ενός 
πεντάστερου ξενοδοχείου.  
   Σήµερα το ξενοδοχείο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» µε τον διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ» αποτελεί ένα Boutique City 
Resort 5 αστέρων, χτισµένο σε  έκταση 25 στρεµµάτων. Βρίσκεται στην ανατολική είσοδο 
της πόλης, σε µια περιοχή αναπτυσσόµενης περιοχής εµπορικής δραστηριότητας, 3 χλµ. από 
το αεροδρόµιο «Μακεδονία» και 20 λεπτά  από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
    Το ξενοδοχείο διαθέτει 99 υπερπολυτελή δωµάτια και σουίτες που προσφέρουν 
πλήθος παροχών στους πελάτες, ικανοποιώντας τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους. Tα 
δωµάτια εκτείνονται σε 2 ορόφους σε κάθε πτέρυγα, ενώ το ξενοδοχείο διαθέτει όροφο  µη 
καπνιζόντων καθώς και δωµάτια για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν 5 διαφορετικοί 
τύποι δωµατίων. Συγκεκριµένα, υπάρχουν superior δωµάτια, deluxe δωµάτια, junior σουίτες, 
executive σουίτες, και προεδρική σουίτα.  
      Παράλληλα , οι πελάτες µπορούν να απολαύσουν πλήθος άλλων υπηρεσιών εντός 
του χώρου του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο διαθέτει εκτός των άλλων εστιατόριο, µπαρ, 
πισίνα, αίθουσα γυµναστηρίου και σάουνα. Επιπλέον, το ξενοδοχείο έχει την δυνατότητα να 
φιλοξενήσει επαγγελµατικές συναντήσεις, ηµερίδες,  συνέδρια και κοινωνικές εκδηλώσεις 
συνολικής χωρητικότητας 1.000 ατόµων, προσφέροντας τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό.  
    Η λειτουργία του ξενοδοχείου βασίζεται στο κατάλληλο προσωπικό που έχει την 
ευθύνη να αναµένει και να ξεπερνά τις ανάγκες των πελατών δηµιουργώντας µια θετική, 
αυθεντική αλληλεπίδραση και  ένα επίπεδο εµπιστοσύνης ανάµεσα στους πελάτες και τους 
υπαλλήλους. 
   Στόχος του ξενοδοχείου αποτελεί η ικανοποίηση των πελατών που επιτυγχάνεται 
όταν αυτό και το προσωπικό του έχουν  την ικανότητα και την θέληση να τους 
εξυπηρετήσουν, να ικανοποιήσουν τις επιθυµίες τους και να υπερβούν τις προσδοκίες τους. 
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       Οι πελάτες απαιτούν και περιµένουν διαφορετικές υπηρεσίες από ότι παλαιότερα. Για 
αυτό υπάρχει η ανάγκη διαφοροποίησης των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών 
σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών προκειµένου η εταιρία να επιβιώσει και να αυξήσει την 
απόδοση της. 
  
  

6.2 Τµήµατα Ξενοδοχείου 
 
Όπως συµβαίνει µε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αυτές αποτελούνται από 
διαφορετικά τµήµατα που εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες αυτών. Στην περίπτωση του 
ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ παρατηρείται η εξής διάρθρωση τµηµάτων:  
 

i. τµήµα διαχείρισης δωµατίων 
 

Το τµήµα διαχείρισης δωµατίων είναι υπεύθυνο για τον χαιρετισµό και την 
τακτοποίηση των πελατών και διακρίνεται από τρία υποτµήµατα :  

1. την ρεσεψιόν που αποτελεί το σηµείο επαφής ανάµεσα στους πελάτες και τους 
υπαλλήλους. Μέσω των υπαλλήλων στη ρεσεψιόν, γίνεται η καταχώρηση και η 
εξυπηρέτηση των πελατών, διευθετούνται πληρωµές και διεκπεραιώνονται άλλου 
είδους υπηρεσίες και παρέχεται κάθε δυνατή πληροφορία στους πελάτες,  

2. το housekeeping που διατηρεί το ξενοδοχείο καθαρό και τακτοποιηµένο καθώς είναι 
υπεύθυνο για  την καθαριότητα και την τάξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
του ξενοδοχείου, όπως  των δωµατίων και των κοινόχρηστων χώρων και των 
αποθηκών και  

3. τις κρατήσεις των δωµατίων, τα οποία διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες και 
τύπους. Συγκεκριµένα διακρίνονται 5 διαφορετικοί τύποι δωµατίων που ικανοποιούν 
τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. Το τµήµα αυτό διαχειρίζεται τις κρατήσεις 
των πελατών ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται (τηλεφωνικά, 
ηλεκτρονικά, γραπτά κτλ), έχοντας ως στόχο την επίτευξη της µέγιστης πληρότητας 
κατά την διάρκεια όλου του έτους. Κάθε κράτηση αναφέρεται σε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά, όπως τα στοιχεία του πελάτη, το διάστηµα παραµονής στο 
ξενοδοχείο, η συµφωνηθείσα τιµή ανά διανυκτέρευση καθώς και το είδος της 
περιλαµβανόµενης διατροφής.  

   
ii.  τµήµα τροφίµων και ποτών  

 
   Το τµήµα αυτό είναι υπεύθυνο για την τροφοδοσία των εστιατορίων, των συνεδρίων 
και των συµποσίων και περιλαµβάνει την µονάδα προετοιµασίας φαγητού για τα εστιατόρια, 
την καφετέρια των υπαλλήλων και τους υπόλοιπους χώρους εστίασης του ξενοδοχείου καθώς 
και το τµήµα Συνεδρίων και ∆εξιώσεων το οποίο είναι υπεύθυνο για το σερβίρισµα και την 
εξυπηρέτηση των πελατών σε συνέδρια και ∆εξιώσεις. Επιπλέον, περιλαµβάνει το τµήµα της 
λάντζας που είναι υπεύθυνο για τον καθαρισµό, την τακτοποίηση, την φύλαξη και την 
διανοµή του υλικού για τα τραπέζια καθώς για τον καθαρισµό όλων των χώρων 
προετοιµασίας φαγητού και του εξοπλισµού.  
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    Για την αποτελεσµατική λειτουργία του τµήµατος απαιτείται η συνεργασία των 
µονάδων τροφοδοσίας του ξενοδοχείου, των µονάδων προετοιµασίας του φαγητού καθώς και 
των χώρων εστίασης για την καλύτερη ικανοποίηση της ζήτησης και την εξυπηρέτηση των 
πελατών. 
  Υπάρχει πρόβλεψη της ζήτησης και προγραµµατισµός της παραγωγής µε τον 
εφοδιασµό των αναγκαίων πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την µετατροπή τους σε 
προϊόντα έτοιµα προς κατανάλωση και την διάθεση τους στους πελάτες του ξενοδοχείου.  
     Το τµήµα του επισιτισµού και των ποτών ελέγχει το κόστος των παρεχόµενων 
προϊόντων καθώς και τις πωλήσεις, τις καταναλώσεις και τα έσοδα.  Το τµήµα αυτό τµήµα 
οφείλει να καταγράφει και να ελέγχει κάθε κατανάλωση που γίνεται στο ξενοδοχείο µε βάση 
τα δελτία παραγγελίας, τις εκδοθέντες αποδείξεις λιανικής πώλησης και τις χρεώσεις των 
πελατών.  Η πληρωµή των πελατών µπορεί να γίνει είτε απευθείας µέσω µετρητών ή καρτών 
είτε µε χρέωση του λογαριασµού του πελάτη στο ξενοδοχείο και µε εξόφληση κατά την 
αναχώρηση του.  
 
iii.  τµήµα πωλήσεων και µάρκετινγκ 

 
   Αποστολή του τµήµατος πωλήσεων και µάρκετινγκ αποτελεί : α) η προώθηση του 
ξενοδοχείου, β)  η  προσέγγιση νέων πελατών είτε αυτοί είναι µεµονωµένοι, είτε σε γκρουπ, 
από εταιρίες ή ταξιδιωτικά γραφεία και γ) η οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων στο 
ξενοδοχείο 
   
iv. τµήµα φύλαξης 

 
    Η  ασφάλεια και η φύλαξη του ξενοδοχείου έχει ανατεθεί σε εταιρία security,  που 
είναι υπεύθυνη για την ακεραιότητα των πελατών ,των εργαζοµένων αλλά και τη διαφύλαξη 
των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού της επιχείρησης. 
 

v. τµήµα προµηθειών  
 
    Στόχος του τµήµατος προµηθειών αποτελεί η προµήθεια όλων των υλικών που 
χρειάζεται το ξενοδοχείο για να λειτουργήσει, επιλέγοντας τα καλύτερα υλικά στις καλύτερες 
τιµές. Η προµήθεια όλων των αναγκαίων προϊόντων γίνεται σε τακτική βάση, έτσι ώστε να 
µην παρουσιάζονται ελλείψεις που εµποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ξενοδοχείου.  
    Απαιτείται η στενή συνεργασία του τµήµατος προµηθειών µε τα υπόλοιπα τµήµατα 
της επιχείρησης, έτσι ώστε το καθένα να διατυπώνει µέσω ειδικών εντύπων τις ανάγκες του 
σε αναλώσιµα υλικά και προϊόντα. Τα έντυπα αιτήσεως προµηθειών χρησιµοποιούνται για το 
σκοπό αυτό, έτσι ώστε κάθε τµήµα να διατυπώνει εγγράφως στο ξενοδοχείο τις ανάγκες και 
τις ελλείψεις του σε υλικά και αναλώσιµα.  
     Η προµήθεια αυτών γίνεται µε βάση  συγκεκριµένες προδιαγραφές που ορίζονται και 
αγοράζονται µε διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε το είδος του προϊόντος και τη διάρκεια 
της αποθηκευτικής του ζωής. Κατά την παραλαβή τους, συγκρίνονται τα δελτία παραγγελίας 
µε τα σχετικά παραστατικά των προµηθευτών, ελέγχεται η ποιότητα των προϊόντων σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί καθώς και η ποσότητα τους και αφού συµπληρωθούν 
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όλα τα απαραίτητα έντυπα, η εταιρία παραλαµβάνει στους χώρους της τα νέα προϊόντα και 
στην συνέχεια φροντίζει για την διανοµή τους στα αντίστοιχα τµήµατα που αφορούν. Στις 
περιπτώσεις αυτές, εκδίδεται δελτίο διακίνησης των προϊόντων εντός του ξενοδοχείου και 
συγκεκριµένα στο εκάστοτε τµήµα που αφορούν τα προϊόντα. 
 
vi. τµήµα πληροφοριών και τεχνολογίας    

 
      Η αποτελεσµατική λειτουργία του ξενοδοχείου βασίζεται σε ένα σύνολο 
υπολογιστών και δικτύων. Το τµήµα πληροφοριών και τεχνολογίας ευθύνεται για την σωστή 
λειτουργία αυτών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων του ξενοδοχείου. 
   
vii.  τµήµα συντήρησης 
 
    Η διατήρηση της λειτουργικότητας του ξενοδοχείου προϋποθέτει την συντήρηση του. 
Στόχος του τµήµατος συντήρησης αποτελεί η συντήρηση και η βελτίωση όλων των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του ξενοδοχείου. 
   
viii.  λογιστήριο  
 
   Το λογιστήριο αποτελεί το τµήµα του ξενοδοχείου που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο 
και την αποτύπωση της ροής χρήµατος, των εσόδων και των εξόδων αυτού. Επιπλέον 
προετοιµάζει εκθέσεις σχετικά µε τον προϋπολογισµό, τους φόρους, και αποτυπώνει όλη την 
οικονοµική εικόνα της επιχείρησης µε βάση την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία. 
 
ix. τµήµα διοίκησης προσωπικού 

 
     Το τµήµα αυτό είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση, την επιλογή και την 
πληροφόρηση του προσωπικού καθώς επίσης και για τον καθορισµό των αναγκών ανάπτυξης 
και εκπαίδευσης κάθε εργαζοµένου. Είναι επίσης υπεύθυνο, για τον υπολογισµό και την 
καταχώρηση των µισθών καθώς και την επίλυση εργασιακών προβληµάτων που ενδεχόµενα 
προκύπτουν, διατηρώντας λεπτοµερέστατο αρχείο µε τα στοιχεία κάθε υπαλλήλου. 
   

x. manager on duty  
 

Σε περίπτωσης απουσίας του Γενικού ∆ιευθυντή από το ξενοδοχείο, υπάρχει 
Επικεφαλής που τον αντικαθιστά σε περιπτώσεις που η παρουσία της διοίκησης του 
ξενοδοχείου κρίνεται απαραίτητη. Ο Επικεφαλής διαµένει στο ξενοδοχείο κατά την διάρκεια 
της υπηρεσίας του και ελέγχει τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου για να εξετάσει το επίπεδο τους 
και να προτείνει τυχόν βελτιώσεις. 
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6.3 Τηρούµενα Βιβλία και Εκδιδόµενα Στοιχεία Ξενοδοχείου  
 
Βασικό τµήµα του ξενοδοχείου ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ  αποτελεί το λογιστήριο του, το οποίο έχει 
αρµοδιότητα τον έλεγχο και την αποτύπωση της ροής χρήµατος, των εσόδων και των εξόδων 
σε αυτό, συντάσσει εκθέσεις που αφορούν τον προϋπολογισµό, τους φόρους, και  αποτυπώνει 
όλη την οικονοµική εικόνα του  σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα, το 
ξενοδοχείο τηρεί τα βιβλία και εκδίδει τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία καθώς και αυτά που επιβάλλονται για τις οργανωτικές ανάγκες της, όπως αυτά 
παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.  
     Το λογιστικό σύστηµα της εταιρίας παρακολουθεί τη λογιστική και φορολογική βάση 
των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής 
θέσης, µε σκοπό την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και  τη συµµόρφωση 
µε τη φορολογική νοµοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 
      Το ξενοδοχείο έχει την νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας και συνεπώς κατά την 
λειτουργία και την λογιστική αντιµετώπιση και διαχείριση των εργασιών της εφαρµόζει την 
νοµοθεσία που διέπει τον συγκεκριµένο νοµικό τύπο εταιριών.  
        Ως προς τα τηρούµενα βιβλία, η εταιρία τηρεί λογιστικά βιβλία διπλογραφικής 
µεθόδου σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Εξάλλου, µε βάση τα νέα 
Ελληνικά Λογιστικά Βιβλία, οι Ανώνυµες Εταιρίες, ανεξαρτήτως µεγέθους τηρούν πάντα 
διπλογραφικά βιβλία.  
       Το ξενοδοχείο καταχωρεί στο ηµερολόγιο αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός 
που λαµβάνει χώρα κατά την διάρκεια µιας περιόδου, παρακολουθεί τις µεταβολές κάθε 
τηρούµενου λογαριασµού στο αναλυτικό καθολικό της, ενώ στο ισοζύγιο της συγκεντρώνει 
τα αθροίσµατα των χρεώσεων και πιστώσεων καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούµενου 
λογαριασµού που προβλέπεται µε βάση το ισχύον λογιστικό σχέδιο.   
     Εκτός των υποχρεωτικών βιβλίων που προβλέπονται από την νοµοθεσία, του βιβλίου 
απογραφών και ισολογισµού  και του βιβλίου main courante, τηρούνται και πρόσθετα βιβλία,  
όπως το βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), όπου καταχωρούνται οι πελάτες που διαµένουν 
στο ξενοδοχείο.  
       Η ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων του ξενοδοχείου για όλα  τα εκδιδόµενα ή 
λαµβανόµενα παραστατικά του κάθε µήνα θα πρέπει να γίνει το αργότερο µέχρι το τέλος του 
επόµενου µήνα. 
     Ως προς τα εκδιδόµενα παραστατικά του ξενοδοχείου, αυτά διαφέρουν ανάλογα µε 
την φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας και τον αντισυµβαλλόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 
Ο λογαριασµός του πελάτη, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών είναι το πιο σηµαντικό έντυπο 
του ξενοδοχείου, αφού σε αυτό καταχωρούνται οι καταναλώσεις και οι προσφερθείσες 
υπηρεσίες στους πελάτες. Στην περίπτωση όµως που ο συναλλασσόµενος είναι 
επιτηδευµατίας, το ξενοδοχείο οφείλει να εκδώσει τιµολόγιο αντί για απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών. 
     Εκτός της υπηρεσίας διαµονής που προσφέρει το ξενοδοχείο στους πελάτες, παρέχει 
και ένα µεγάλο εύρος άλλων αγαθών και υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες εστίασης, για τα 
οποία οφείλει να εκδώσει την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής συναλλαγής.  
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    Για κάθε συναλλαγή, που η επιχείρηση  πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες προς τους 
πελάτες της έχει την ευθύνη έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι έχει εκδοθεί το σχετικό 
παραστατικό που προβλέπεται από τον νόµο.  
    Πρέπει να τονισθεί πως η ελληνική νοµοθεσία ορίζει πως τα ξενοδοχεία εξαιρούνται 
από την υποχρέωση χρήσης φορολογικής ταµειακής µηχανής για την έκδοση αποδείξεων 
λιανικών συναλλαγών, εφόσον στις χειρόγραφες ή µηχανογραφικά εκδιδόµενες σηµειώνουν 
το ονοµατεπώνυµο και την διεύθυνση του πελάτη. Επιπλέον, όσα ξενοδοχεία διαθέτουν 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις τους µε 
ταµειακή µηχανή ή φορολογικό µηχανισµό. 
 
 

6.4 Φορολογικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ξενοδοχείου  
 
Αντίστοιχα µε τα παραπάνω, η εταιρία τηρεί την φορολογική νοµοθεσία που διέπει την 
λειτουργία των ανώνυµων εταιριών και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, απολαµβάνοντας 
την όποια ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση παρέχεται στις επιχειρήσεις αυτές λόγω της 
συµβολής τους στον τουριστικό κλάδο.  
    Τα κέρδη του ξενοδοχείου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος  φορολογούνται µε συντελεστή 26%. Ο φόρος επιβάλλεται για τα 
εισοδήµατα που αποκτώνται από κάθε πηγή από το οικονοµικό έτος 2014 ( χρήση 2013).  
Επιπλέον, στα µερίσµατα ή κέρδη που κεφαλαιοποιεί ή διανέµει η εταιρία,  υπάρχει 
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%. 
   Εκτός του φόρου εισοδήµατος, το ξενοδοχείο επιβαρύνεται και µε τον φόρο ακίνητης 
περιουσίας ( Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησία Ακινήτων). Ως ειδικό κτίριο, για το ξενοδοχείο 
προβλέπονται µειωτικοί του φόρου συντελεστές όπως είναι ο συντελεστής αποµείωσης 
επιφάνειας  και  ο  συντελεστής  ειδικών  κτιρίων, ενώ δεν  εφαρµόζονται οι   συντελεστές 
ορόφου  και πρόσοψης. 
    Επίσης το ξενοδοχείο υποχρεούται να καταβάλλει σε µηνιαία βάση τον Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) µε τον οποίο επιβαρύνονται οι πελάτες κατά την παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών προς αυτούς. Οι υπηρεσίες και τα αγαθά που προσφέρει στους 
πελάτες τους το ξενοδοχείο υπόκειται στους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές που 
καθορίζονται από του Υπουργείο Οικονοµικών. Κάθε µήνα το ξενοδοχείο υποβάλλει 
περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τις συναλλαγές της κατά τον προηγούµενο ηµερολογιακό µήνα, 
όπου περιλαµβάνονται χωριστά ανά συντελεστή τα ποσά των εισροών και εκροών που 
υπάγονται στον φόρο.  
    Με βάση τις πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγές, από 20.07.2015 έως και 30.09.2015 η 
διαµονή στο ξενοδοχείο υπάγεται στον υπερµειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, ενώ µετά την 
01.10.2015 στο µειωµένο συντελεστή 13%. οι  υπηρεσίες εστίασης που προσφέρονται πλέον 
υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%). Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών 
διαµονής και εστίασης ή άλλων υπηρεσιών έναντι ενιαίας τιµής, ο ΦΠΑ της εστίασης 
υπολογίζεται κλιµακωτά σε ποσοστό από 5% έως και 30% επί της ενιαίας τιµής των πακέτων 
του ξενοδοχείου, ανάλογα µε το αν περιλαµβάνει πρωινό, ή και γεύµατα. Το υπόλοιπο της 
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ενιαίας τιµής υπολογίζεται µε ΦΠΑ 6% έως και το τέλος Σεπτεµβρίου, και 13% από 1η 
Οκτωβρίου.  
 
 

6.5 Οικονοµικές Καταστάσεις Ξενοδοχείου  
 
Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία του 
ξενοδοχείου πρέπει ενσωµατώνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της κάθε 
περιόδου αναφοράς.  

Το ξενοδοχείο καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπονται από τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα προκειµένου αυτές να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά µε την 
οικονοµική θέση, την επίδοση και τις ταµιακές ροές της οντότητας και να αποτυπώσουν τα 
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα, τις δαπάνες, τις 
µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές που λαµβάνουν χώρα κατά την 
διάρκεια µιας περιόδου.  
   Συγκεκριµένα, οι οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει το ξενοδοχείο 
περιλαµβάνουν : 

� την κατάσταση οικονοµικής θέσης 
� την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
� την κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων 
� την κατάσταση ταµειακών ροών  
� τις σηµειώσεις 

      Εφόσον οι καταστάσεις του ξενοδοχείου καταρτίζονται σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται αυτές να 
υποβάλλονται σε έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Παράλληλα, η εταιρία υποχρεούνται 
στη σύνταξη Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιαχειριστών της εταιρείας, µε 
περιεχόµενο αυτό που προβλέπεται από την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία.  
     Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησης τους, µέσα σε είκοσι  
ηµέρες από την τροποποίηση, καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. 
     Πρέπει να σηµειωθεί πως η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών του 
ξενοδοχείου, που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, δεν 
συνοδεύει τη δηµοσίευση αυτή, αλλά πρέπει να γνωστοποιείται αν η γνώµη του ελεγκτή 
εκφράσθηκε µε ή χωρίς επιφυλάξεις ή αν ήταν αντίθετη ή αν οι ορκωτοί ελεγκτές δεν ήταν σε 
θέση να εκφράσουν τη γνώµη τους.  
       Πρέπει, επίσης, να γνωστοποιείται αν η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών περιλαµβάνει 
παραποµπές σε θέµατα στα οποία οι ελεγκτές επιθυµούν να επιστήσουν την προσοχή, χωρίς 
να διατυπώσουν επιφυλάξεις στη γνώµη τους.  
    Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την µελέτη της δηµοσίευσης της σειράς 
οικονοµικών καταστάσεων του ξενοδοχείου όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα αυτού.  
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 7o  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ –  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
Στην χώρα µας ο τουριστικός κλάδος αντιπροσωπεύει σηµαντικό µέρος του ετήσιου ΑΕΠ, 
αποτελώντας τον σηµαντικότερο και δυναµικότερο κλάδο της ελληνικής οικονοµίας, 
συνεισφέροντας σε µεγάλο βαθµό στο ΑΕΠ και την απασχόληση της.   Ο τουρισµός 
περιλαµβάνει διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι η µεταφορά, η διαµονή, η αναψυχή και η 
εστίαση. Η Ελλάδα, ως χώρα, παρουσιάζει σηµαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, που της 
έχουν επιτρέψει να αναπτύξει τον τουρισµό ως αναπόσπαστο τµήµα της εγχώριας οικονοµίας.  
       Ως σηµαντικό µέρος της τουριστικής βιοµηχανίας και γενικότερης της οικονοµίας, ο 
ξενοδοχειακός κλάδος στην χώρα υποστηρίζει ένα ολόκληρο σύνολο λειτουργιών, καθώς 
εκτός από τα πάσης φύσης καταλύµατα, περιλαµβάνει ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία 
ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις µεταφοράς ατόµων, επισιτιστικές µονάδες, µονάδες 
αναψυχής κτλ.  
      Στη σύγχρονη εποχή τόσο η τουριστική βιοµηχανία όσο και ο ξενοδοχειακός κλάδος 
γνωρίζουν δυναµική ανάπτυξη, παρόλο τις προκλήσεις λόγω της παγκόσµιας κρίσης, τις 
αλλαγές της αγοράς, της συµπεριφοράς των καταναλωτών και των τεχνολογικών τάσεων. 
    Λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων και της σηµασίας τους για τον τουρισµό και την οικονοµία, η ξενοδοχειακή 
λογιστική ως κλάδος της λογιστικής έχει αποτελέσει αντικείµενο ποικίλων µελετών διεθνώς.   
    Τα ξενοδοχεία αποτελούν οικονοµικές οντότητες που παρέχουν καθηµερινά ένα ευρύ 
φάσµα αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες τους. Η φύση των ξενοδοχειακών µονάδων µε 
την παραµονή των πελατών σε αυτά για µεγάλο χρονικό διάστηµα και την ύπαρξη πολλών 
διαφορετικών λειτουργικών τµηµάτων καθιστά δύσκολη και περίπλοκη την καταχώρηση και 
αποτύπωση κάθε συναλλαγής και γεγονότος που πραγµατοποιείται στο λογιστικό σύστηµα 
τους.  
      Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί αρκετές µελέτες και εργασίες πάνω στο θέµα της 
ξενοδοχειακής λογιστικής. Η µελέτη αυτή έρχεται να προσθέσει χρήσιµα συµπεράσµατα και 
διαπιστώσεις ως προς την λειτουργία της λογιστικής κατά τις δραστηριότητες των 
ξενοδοχείων στην χώρα λαµβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές που έχουν λάβει χώρα στο 
νοµικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια και αφορούν την εισαγωγή των Ελληνικών Λογιστικών 
Προτύπων ή την κατάργηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.   
     Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αποτέλεσε η µελέτη του ξενοδοχειακού 
κλάδου στην Ελλάδα ως προς την οργάνωση τους, το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που διέπει 
την λειτουργία τους καθώς και την λογιστική και φορολογική αντιµετώπιση τους που 
προβλέπεται από την ελληνική νοµοθεσία.   
     Τα παραπάνω διερευνούνται περαιτέρω µέσω µιας µελέτης περίπτωσης. 
Συγκεκριµένα, µελετώνται οι λογιστικές ιδιαιτερότητες, η εφαρµογή του ισχύοντος 
λογιστικού και φορολογικού πλαισίου και η λογιστική αντιµετώπιση των καθηµερινών 
λειτουργιών και συναλλαγών του ξενοδοχείου «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ».  
      Λόγω της πρόσφατης αλλαγής του λογιστικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των 
εταιριών στην Ελλάδα, επηρεάζοντας ανάλογα και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι 
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διαπιστώσεις της παρούσας εργασίας µπορούν να ενισχυθούν µέσω µιας έρευνας που θα έχει 
ως αντικείµενο την εξέταση της τήρησης του νοµικού πλαισίου και των λογιστικών προτύπων 
από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα.  
    Παρόλο αυτά, διαπιστώνονται οι ιδιαιτερότητες του ξενοδοχειακού κλάδου, η ευνοϊκή 
φορολογική κυρίως µεταχείριση που απολαµβάνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου και ο 
λογιστικός χειρισµός των καθηµερινών συναλλαγών και λειτουργιών τους.  
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