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Δπραξηζηίεο 

Μεηά θαη ην πέξαο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί γηα κέλα 

πξνζσπηθφ επίηεπγκα θαη είλαη απνηέιεζκα θνπηαζηηθήο κειέηεο θαη πξνζπάζεηαο, 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ ζηάζεθαλ ζην πιεπξφ κνπ θαη κε 

ζηήξημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζήο ηεο. 

ζα ήζεια ινηπφλ, λα επραξηζηήζσ ηνλ επνπηεχνληαθαζεγεηή κνπ θχξην 

Ησάλλε ψξξν γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζεξκή ηνπ ζπκπαξάζηαζε φιν απηφ ην 

δηάζηεκα. Οη ππνδείμεηο  θαη νη ζπκβνπιέο ηνπ κε βνήζεζαλ λα βειηηψζσ πνιιά 

ζεκεία ηεο εξγαζίαο. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα CactusBachθαη 

ηδηαίηεξα ην ηκήκα ηνπ ινγηζηεξίνπ γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ κνπ δηέζεζε. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ, γηα ηελ πιηθή, 

ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ φια απηά ηα ρξφληα γηα 

ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

 

 

αο επραξηζηψ!!! 
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Πεξίιεςε 

Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο θαη ησλ πνιιψλ 

θιάδσλ εθκεηάιιεπζεο, ππνδηαηξνχληαη ζε πνιιά ηκήκαηα γηα λα γίλεηαη ζσζηή 

νξγάλσζε θαη έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  Γηα ηε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξάμεσλ θαη θηλήζεσλ κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζεζπίζηεθε έλαο ηδηαίηεξνο 

θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο, ε μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή. Ζ κειέηε ηεο μελνδνρεηαθήο 

ινγηζηηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα κηα εκπεξηζηαησκέλε θαη ιεπηνκεξή 

παξαθνινχζεζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο. Ζ 

μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή είλαη ε ζπγθέληξσζε, ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζπζρέηηζε 

ζηνηρείσλ ε νπνία δίλεη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηε ιήςε ζνβαξψλ κειινληηθψλ απνθάζεσλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά :Ξελνδνρεηαθή Λνγηζηηθή, Οηθνλνκηθή Οξγάλσζε, Ξελνδνρεηαθέο 

Δπηρεηξήζεηο, Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή  

 

Αbstract 

Due to its large size and the many branches of exploitation, hotel business is divided 

into several sections so that it is organized properly and that its activities are managed 

correctly. In order to investigate the financial transactions and movements of a hotel 

business a special brand of accounting was introduced, named hotel accounting. The 

study of hotel accounting is essential to monitor in depth and detail the income and 

expenses of a hotel business. Hotel accounting is the collection, monitoring and 

correlation of data and it provides information which is necessary for those who are 

responsible for making serious future decisions.  

 

Keywords : Hotel Accounting, Economic Organization, Hotel Enterprises, Cost 

Accounting 
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Δηζαγσγή 

ε κηα επξχηεξα θξίζηκε νηθνλνκηθά ζπγθπξία, θπξίσογηα ην κέιινλ ηεο 

ρψξαο καο , ππάξρνπλ θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

ππιψλεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο γηα ην κέιινλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα  είλαη αλακθίβνια ν μελνδνρεηαθφο ηνκέαο, ν νπνίνο 

πξνζθέξεη έζνδα, ζέζεηο εξγαζίαο θαη έρεη γεληθφηεξα ζεηηθή επίδξαζε θαη ζε άιινπο 

ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.  

Ζ Διιάδα απνηειεί έλα απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

δηεζλψο, θαζψο δέρεηαη εηεζίσο πεξηζζφηεξνπο απφ 16 εθ. ηνπξίζηεο. Γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ έληνλσλ ξπζκψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ 

εζφδσλ, είλαη αλαγθαία ε πεξαηηέξσ νξγάλσζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

Αθφκε, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ επηιέγνληαη  

γηα ηελ δηνηθεηηθή ινγηζηηθή θαη ηελ θνζηνιφγεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ.Ζ 

θνζηνιφγεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα κε ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε, θαηάηαμε, θαηαγξαθή θαη 

επηκεξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ δαπαλψλ έηζη ψζηε λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ, πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο. πλεπψο, ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα 

απνηειεί έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εζσηεξηθήο ρξήζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνζηνιφγεζεο. 

 Δίλαη απαξαίηεην ζε απηφ ην ζεκείν  λα νξηζηεί ε ζρέζεηεο ινγηζηηθήο κε ηηο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.H μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή απνηειεί θιάδν ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο  ινγηζηηθήοπηνζεηεί ηηο ίδηεο αξρέο γηα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα μελνδνρείν θαη αλαιχεηαη 

εθηελψο παξαθάησ. 
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πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο κειέηεο  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή κειέηε έρεη ηίηιν « Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ – ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ » 

θαη απνηειείηαη απφ θεθάιαηα ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη ηα αθφινπζα : 

 

ην Κεθάιαην 1
Ο
 αλαιχεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ βαζίδεηαη ε μελνδνρεηαθή 

ινγηζηηθή.  

ην Κεθάιαην2
Ο
γίλεηαη επηζθφπεζε αξζξνγξαθίαο εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ 

ηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα κε παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο. 

ην Κεθάιαην 3
Ο
αλαιχεηαη ν μελνδνρεηαθφο ηνκέαο, παξνπζηάδνληαο νξηζκέλα 

πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

ην Κεθάιαην 4
Ο
γίλεηαη εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 

CactusBeachκε ηελ ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ. 
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Κεθάιαην 1
νΔλλνηνινγηθό πιαίζην μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο 

1.1 Δηζαγσγή ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν θαη ζηελ ινγηζηηθή 

δηαρείξηζε ησλ μελνδνρείσλ  

Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί πφξνπο, 

θαη αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ελψ επεξεάδεη νηθνλνκίεο θαη ην πεξηβάιινλ. Αθνξά ηε 

θπζηθή θίλεζε ηνπξηζηψλ ζε άιιεο πεξηνρέο απφ εθείλεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα. Ο 

ηνπξηζκφο έρεη ζαλ βαζηθφ ζθνπφ ηελ αλαςπρή, αλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ εξγαζία ή ηελ πγεία
3
.  

ηελ αγνξά ηνπ ηνπξηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη πνιινί θιάδνη θαη νξγαληζκνί, 

νη νπνίνη πξνζθέξνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ηνπξηζηψλ. Οη θπξηφηεξνη θιάδνη πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη νη κεηαθνξέο, ηα 

μελνδνρεία ή ρψξνη δηακνλήο, νη πφινη έιμεο, νη κεζάδνληεο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα
4
. 

Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ηαμηδηψλ, είλαη αλαπφθεπθην νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ λα εκθαλίδνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην κέγεζνο ή ε κνξθή ηεο ηδηνθηεζίαο. Αθφκε, ν ηδηαίηεξα 

δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θιάδνπ πξνθαιεί ζπρλέο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ
5
. 

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ηνπξηζηψλ ζε δηακνλή θαη εζηίαζε. Δίλαη επνκέλσο, ζαθέο φηη νη μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γεγνλφο πνπ ηηο 

θαζηζηά πνιχπινθνπο νξγαληζκνχο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ εκθαλίδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ. 

                                                 
3
AndrianBull, «Τουριςτική οικονομία», Ακινα, εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, 2002. 

4
AndrianBull, op.cit. 

5
AndrianBull, op.cit. 
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Δίλαη απαξαίηεην, ζε απηφ ην ζεκείν λα νξηζηεί ε έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο θαη ε 

ζρέζε ηεο κε ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.  Ζ ινγηζηηθή νξίδεηαη σο ε ηερληθή ηεο 

θαηαρψξεζεο, ηεο ηαμηλφκεζεο, ηεο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο, θαηά εχιεπην ηξφπν 

θαη ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ, πνπ είλαη, ελ κέξεη 

ηνπιάρηζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, θαη ηεο επεμεγήζεσο ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά
6
. Μηα απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

ινγηζηηθήο είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο γηα ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ, νη νπνίνη αληινχλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

1.2 Κιαδηθή μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή 

H μελνδνρεηαθή  ινγηζηηθή είλαη εηδηθφο θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο θαη βξίζθεη 

εθαξκνγή ζηηο θάζε κνξθήο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

πξντφληνο „μελνδνρείν‟, ην νπνίν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ινγηζηηθή ηνπ δηαρείξηζε 

είλαη ην γεγνλφο φηη απνηειεί έλα παθέην απφ εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη ν επηζθέπηεο 

απφ ηε δηακνλή, ηελ εζηίαζε, ηε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ θηι
7
. Ζ πνηθηιία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα μελνδνρείν θαζηζηνχλ δχζθνιν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ γηα ηα επηκέξνπο θφζηε, ψζηε λα έρεη ε δηνίθεζε κηα ζαθή εηθφλα γηα 

ηε ζπλεηζθνξά θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ο ξφινο ηεο 

μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, αθνχ επεξεάδεη ηφζν ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία, φζν θαη ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ, κε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

Ζ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή, πνπ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα (φπσο ζα 

δνχκε θαη παξαθάησ), πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ηηο γεληθέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο 

ζηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Αιιά θαη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ 

μελνδνρεηαθή κνλάδα. Με άιια ιφγηα ε μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή πξνηείλεη γεληθνχο 

                                                 
6
 A.I.C.P.A., “Accounting Terminology Bulletins”, n. 1, 1941. 

7
 Victor  T.C. Middleton, et al., Marketing in travel and tourism, 4

th
 edition, Routledge, 2009. 
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θαλφλεο ινγηζηηθήο ηερληθήο, νη νπνίνη φκσο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη  θάζε θνξά, 

αλάινγα κε ηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πνπ εθαξκφδνληαη.  

Ζ ζεζκνζέηεζε θιαδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ (παξνπζηάδεηαη παξαθάησ), ζα 

επηιχζεη βαζηθά πξνβιήκαηα ινγηζηηθήο. 

1.3 Βαζηθέο μελνδνρεηαθέο θαη ινγηζηηθέο αξρέο 

 

Ζ ινγηζηηθή νξγάλσζε κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο πξέπεη λα απνβιέπεη 

ηφζν ζηελ πιεξφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα κε 

δηαθεχγεη θακηά δνζνιεςία ησλ πειαηψλ, φζν θαη ζηελ απφιπηε ελεκεξφηεηα ησλ 

θαηαρσξήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο. ηηο ππφινηπεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο νη 

ινγαξηαζκνί γηα είζπξαμε παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο, ζε ρξφλν πνπ επηιέγεη ν 

επηρεηξεκαηίαο. ηα μελνδνρεία φκσο, ν πειάηεο είλαη εθείλνο πνπ έρεη ηελ 

πξσηνβνπιία ηεο εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ καθξφρξνλεο 

δηακνλήο ζην μελνδνρείν.  

Ζ φιε δηάξζξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα κελ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ απνηχπσζε ησλ δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο, αιιά λα 

παξέρεη ηελ επρέξεηα εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ ηέηνηνπ είδνπο, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη 

ε πνξεία ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, γηα λα είλαη ζε ζέζε ν επηρεηξεκαηίαο λα 

θαζνξίδεη  ηελ νξζή θαηεχζπλζε.
8
 

 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ χπαξμε ηεο 

μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο : 

1. Η αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο                          

Ζ αξρή απηή ππνζέηεη φηη ε επηρείξεζε ζα ζπλερίζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο γηα αφξηζην ρξφλν, φηη ζα κπνξέζεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηα ζρέδηα ηεο ζην κέιινλ, φηη δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο ξεπζηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη φηη ην 

παξφλ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην κέιινλ. 

2. Η ρξεκαηηθή αξρή 

Ζ ρξεκαηηθή αξρή ζεκαίλεη φηη ε ινγηζηηθή δέρεηαη ην ρξήκα ζαλ 

ηε κνλάδα κέηξεζεο θαη έθθξαζεο φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

                                                 
8
Δ. Καρααχοντηίτθσ – Κ. Σαρλισ « Ξενοδοχειακι Λογιςτικι», ςελ.21, Ακινα, εκδόςεισ Interbooks,1989 
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ζπλαιιαγψλ. Απνηειεί ηνλ θνηλφ παξαλνκαζηή νιφθιεξεο ηεο 

ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ θαηάιιειε βάζε γηα ηελ ινγηζηηθή 

κέηξεζε, αλάιπζε θαη παξάζηαζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θεθαιαίνπ 

ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θ.ιπ. 

3. Η αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ  

Ζ αξρή απηή ππνζηεξίδεη φηη δελ πξέπεη λα αλαθαηεχνληαη ηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη νη πεξηνπζηαθέο κεηαβνιέο κεηαμχ 

ησλ ρξήζεσλ. Γελ πξέπεη έλα έμνδν ή έζνδν κηαο ρξήζεο λα 

πεγαίλεη ζε άιιε ρξήζε θ.ιπ. 

4. Η αξρή ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο  

Χο δηαρεηξηζηηθή ρξήζε νξίδεηαη ην έηνο, εηδηθά φκσο ε πξψηε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε κπνξεί λα θηάζεη ηα δχν ρξφληα. 

5. Η αξρή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζόδσλ θαη ν ζπζρεηηζκόο 

ηνπο κε ηα έμνδα 

Σα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ ζπζρεηίδνληαη ζε θάζε εθκεηάιιεπζε 

ζα πξέπεη λα είλαη νκαιά, θαλνληθά, νξγαληθά θαη δεδνπιεπκέλα. 

6. Η αξρή ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο θαη ην επαιεζεύζηκν ησλ 

ινγηζηηθώλ θαηαρσξήζεσλ  

Με ηελ αξρή απηή ε ινγηζηηθή θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο (ηζνινγηζκφο, απνηειέζκαηα ρξήζεο θ.ιπ) ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ αληηθεηκεληθά 

λα θαζνξηζηνχλ θαη κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ ζε νπνηνδήπνηε 

ρξφλν. 

7. Η αξρή ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ  

Με ηελ αξρή απηή, φηη γξάθεηαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη πάλσ ζε έλα δηθαηνινγεηηθφ – παξαζηαηηθφ. 

8. Η αξρή ηεο ζπλέπεηαο ησλ ινγηζηηθώλ κεζόδσλ 

Ζ αξρή απηή νξίδεη φηη θαηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

γεγνλφησλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ θ.ιπ., νη δηάθνξεο 

κέζνδνη κέηξεζεο, θαηαρψξεζεο, απφζβεζεο θαη άιιεο ζα πξέπεη 

λα αθνινπζνχληαη κφληκα θαη πάγηα, θαη λα κελ αιιάδνπλ απφ ηε 

κηα ρξήζε ζηελ άιιε. 

9. Η αξρή ηεο αλαθνίλσζεο  

10. Η αξρή ηνπ νπζηώδνπο ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ  
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11. Η αξρή ηεο ζπληεξεηηθόηεηαο  

χκθσλα κε απηή, φηαλ ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ή κέζνδνη 

αληηκεηψπηζεο ελφο δεηήκαηνο, φπσο π.ρ. απνηίκεζε, απφζβεζε, 

θαζνξηζκφο θαη δηαλνκή απνηειεζκάησλ, ηφηε ε επηρείξεζε ζα 

εθαξκφζεη απηφλ πνπ ηε ζπκθέξεη θαη είλαη θαιχηεξνο γη‟απηήλ 

(γηα παξάδεηγκα, φηαλ εθαξκφδεη κεγάιν πνζνζηφ απφζβεζεο, ηα 

θέξδε ηεο ειαηηψλνληαη θαη ν θφξνο είλαη κηθξφηεξνο). 

12. Η αξρή ηεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ν ηζνινγηζκφο, ε θαηάζηαζε 

δηάζεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ε θαηάζηαζεο 

κεηαβνιήο θεθαιαίνπ θαη ε ηακεηαθή θαηάζηαζε εηζξνψλ – 

εθξνψλ . ιεο απηέονη θαηαζηάζεηο δείρλνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο. ηελ Διιάδα κφλν ν ηζνινγηζκφο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη. 
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1.4 Κιαδηθό μελνδνρεηαθό ινγηζηηθό ζρέδην –  Οκαδνπνίεζε 

θπξηνηέξσλ ινγαξηαζκώλ 

Ζ ζχλζεζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα κε δεκηνπξγεί γεληθνχο 

ινγαξηαζκνχο ζε ηέηνηα πεξηιεπηηθή έθηαζε, ψζηε λα κελ κπνξεί λα γίλεη ε επί 

κέξνπο αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην γεληθφ ινγαξηαζκφ.Οχηε θαη λα δεκηνπξγνχληαη πνιινί γεληθνί – 

πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί πνπ λα εκθαλίδνπλ ηφζν αλαιπηηθά ηηο ζπλαιιαγέο ψζηε 

λα δηαζπάηαη ε ηθαλφηεηα ζχλζεζεο ησλ νκνεηδψλ πξάμεσλ. 

Σν ηδεψδεο, βέβαηα είλαη ε δεκηνπξγία εληαίνπ ζπζηήκαηνο ινγαξηαζκψλ κε 

εηδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην, ην νπνίν ζα πξνζαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο, αλεμάξηεηα απ‟ηελ έθηαζε ηεο επηρείξεζεο, ην είδνο ηνπ 

μελνδνρείνπ, ηε δνκή θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ, φπσο έρεη γίλεη ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, φπνπ ε Έλσζε Ξελνδφρσλ ηεο Νέαο Τφξθεο θαηάξηηζε θαη 

εθάξκνζε ην εληαίν ζχζηεκα ινγηζηηθήο γηα μελνδνρεία απφ ην 1927, ην νπνίν 

πηνζέηεζε θαη ε Έλσζε Ξελνδφρσλ ησλ ΖΠΑ ζηνλ Καλαδά απφ ην 1928. Σν 

ζχζηεκα απηφ απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία εληαίνπ απινχ ηχπνπ θαηάηαμεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, θαηά ηξφπν πνπ λα θαζηζηά επρεξή ηε 

ζχγθξηζε θαη δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. Ο ηχπνο απηφο ησλ 

ινγαξηαζκψλ είλαη θαηαξηηζκέλνο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ κπνξεί λα 

πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε θαηεγνξία θαη ζε θάζε κέγεζνο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο 

θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1927. Ζ Γεξκαλία είρε ζεζπίζεη θιίκαθα πξσηνβάζκησλ, 

δεπηεξνβάζκησλ, ηξηηνβάζκησλ, θ.ιπ. ινγαξηαζκψλ κε θσδηθνχο αξηζκνχο φπσο 

πξνβιέπεη θαη ην δηθφ καο Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην.
9
,
10

 

 

 

                                                 
9Ο νόμοσ 1041/1980 (Φ.Ε.Κ 75

Α
 2-4-1980 με τα άρκρα 47,48,49 ειςάγει και κακιερώνει το κεςμό του 

Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου τθν ζννοια, το ςκοπό και το περιεχόμενο αυτοφ.) 

10Δ. Καρααχοντηίτθσ – Κ. Σαρλισ « Ξενοδοχειακι Λογιςτικι», ςελ.19-20, Ακινα, εκδόςεισ 

Interbooks,1989 
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 Οκάδεο Λνγαξηαζκώλ 

Σν ζρέδην ινγαξηαζκψλ πεξηιακβάλεη δέθα (10) νκάδεο, ζε θάζε κία απφ ηηο 

νπνίεο αληηζηνηρνχλ νη αξαβηθνί αξηζκνί 1-9 θαη 0. 

Οη νκάδεο 1-8 θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ε νκάδα 9 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εθκεηαιιεχζεσο θαη ε νκάδα 0 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο.
11

 

1
ε
 νκάδα : Πάγην Δλεξγεηηθό 

2
ε
 νκάδα : Απνζέκαηα 

3
ε
 νκάδα : Απαηηήζεηο θαη Γηαζέζηκα 

4
ε
 νκάδα : Καζαξή Θέζε – Πξνβιέςεηο – Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

5
ε
 νκάδα : Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

6
ε
 νκάδα : Οξγαληθά έμνδα θαη’είδνο 

7
ε
 νκάδα : Οξγαληθά έζνδα θαη’είδνο  

8
ε
 νκάδα : Λνγαξηαζκνί απνηειεζκάησλ 

9
ε
 νκάδα :Αλαιπηηθή ινγηζηηθή εθκεηαιιεύζεσο 

10
ε
ή 0

ε
νκάδα :Λνγαξηαζκνί ηάμεσο 

 

Οη νκάδεο 1-5 πεξηιακβάλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ, εθείλνπο 

δειαδή πνπ ζην ηέινο θάζε ρξήζεσο θαηά θαλφλα παξνπζηάδνπλ ππφινηπα 

(ρξεσζηηθά ή πηζησηηθά), ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

                                                 
11Κάκε μια απ’τισ ομάδεσ του Γ.Λ.Σ περιλαμβάνει λογαριαςμοφσ, οι οποίοι κωδικοποιοφνται με τουσ 

αρικμοφσ 1-9 και 0. Κάκε ομάδα υποδιαιρείται ςε πρωτοβάκμιουσ λογαριαςμοφσ κωδικοποιθμζνουσ 

με τουσ αρικμοφσ 0-9. Κάκε πρωτοβάκμιοσ λογαριαςμόσ υποδιαιρείται ςε δευτεροβάκμιουσ που 

κωδικοποιοφνται με τουσ αρικμοφσ 00-09. Κάκε δευτεροβάκμιοσ υποδιαιρείται ςε τριτοβάκμιουσ 

που κωδικοποιοφνται από 00 -99, κ.ο.κ.  
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Δηδηθφηεξα ζηηο νκάδεο 1-3 πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ θαη ζηηο 

νκάδεο 4-5 πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ. 

Οη νκάδεο 6-8 πεξηιακβάλνπλ ηνπο απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο, νη 

νπνίνη ζην ηέινο θάζε ρξήζεσο κεδελίδνληαη, έπεηηα απφ ηε κεηαθνξά ησλ 

ππνινίπσλ ηνπο αξρηθά ζηνπο ινγαξηαζκνχο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο θαη 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ζε ζπλέρεηα ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

ηελ νκάδα 8 πεξηιακβάλνληαη νη ινγαξηαζκνί γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, 

εθηάθησλ θαη αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ, απνηειεζκάησλ ρξήζεο, απνηειεζκάησλ 

πξνο δηάζεζε θαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 Οκαδνπνίεζε ησλ θπξηνηέξσλ ινγαξηαζκώλ 
12

 

Οκάδα 1. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  

10.Δδαθηθέο εθηάζεηο 

 10.00 Γήπεδα – Οηθφπεδα 

 

11.Κηίξηα – Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Σερληθά έξγα 

 11.00 Κηίξηα – Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ 

 11.99 Απνζβεζκέλα θηίξηα – εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ 

 

12. Μεραλήκαηα 

 12.00 Μεραλήκαηα 

 12.99 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα 

13. Μεηαθνξηθά κέζα                                                                                  

 13.99 Απνζβεζκέλα κεηαθνξηθά κέζα 

14. Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 

 14.99 Απνζβεζκέλα έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 

 

                                                 
12Δ. Καρααχοντηίτθσ – Κ. Σαρλισ « Ξενοδοχειακι Λογιςτικι», ςελ.36-38, Ακινα, εκδόςεισ 

Interbooks,1989 
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15. Αθηλεηνπνηήζεηο ππφ εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο θηήζεσο παγίσλ 

16. Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 

 16.00 Τπεξαμία επηρείξεζεο (GoodWill) 

 16.10 Έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο 

18. πκκεηνρέο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

 

Οκάδα 2. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

20. Δκπνξεχκαηα  

 20.00 Αγνξέο 

   20.00.00 Απνζέκαηα 

 

25. Αλαιψζηκα πιηθά 

25.05 Γηάθνξα αλαιψζηκα πιηθά 

            25.05.00 Σξφθηκα-Πνηά 

            25.05.01 Τιηθά θαζαξηφηεηαο 

            25.00.00 Απνζέκαηα 

 

Οκάδα 3. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

30. Πειάηεο 

 30.00 Πειάηεο εζσηεξηθνχ 

 30.01 Πειάηεο εμσηεξηθνχ 

 

31. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 

 31.06 Με δεδνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ 

33. Υξεψζηεο δηάθνξνη 

34. Υξεφγξαθα 

36. Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ 

 36.00 Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 
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38. Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 

 38.00 Σακείν 

 38.03 Καηαζέζεηο φςεσο 

 

Οκάδα4.ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ-ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

40. Κεθάιαην 

41. Απνζεκαηηθά-Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο-Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 

 41.02 Σαθηηθά απνζεκαηηθά 

 41.05 Έθηαθηα απνζεκαηηθά 

42. Απνηειέζκαηα ζε λέν  

44. Πξνβιέςεηο 

45. Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 

Οκάδα 5. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

50. Πξνκεζεπηέο 

51. Γξακκάηηα πιεξσηέα 

 51.03 Με δνπιεπκέλνη ηφθνη γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ 

52. Σξάπεδεο-Λνγαξηαζκνί βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

53. Πηζησηέο δηάθνξνη 

 53.00 Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 

54. Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε 

 54.00 Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) 

55. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 

56. Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 
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Οκάδα 6. ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΣ‟ ΔΗΓΟ 

60. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

61. Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

61.02 Λνηπέο πξνκήζεηεο ηξίησλ 

62. Παξνρέο ηξίησλ 

 62.05 Αζθάιηζηξα 

63. Φφξνη-ηέιε  

 63.04 Γεκνηηθνί θφξνη-ηέιε 

64. Γηάθνξα έμνδα 

 64.08 Τιηθά Άκεζεο Αλάισζεο 

65. Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 

66. Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

 

Οκάδα 7.ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣ‟ ΔΗΓΟ 

73. Πσιήζεηο Τπεξεζηψλ 

 73.00 Πσιήζεηο ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ 

   73.00.00 Έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

75. Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 

 

Οκάδα 8. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

81. Έθηαθηα θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα 

 81.00 Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 

 81.01 Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 

 81.02 Έθηαθηεο δεκηέο 

 81.03 Έθηαθηα θέξδε 
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86. Απνηειέζκαηα ρξήζεο 

88. Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε 

89. Ηζνινγηζκφο 

 

Οκάδα 9.ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ (ή Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή 

Δθκεηάιιεπζεο) 

90. Γηάκεζνη-Αληηθξηδφκελνη ινγαξηαζκνί 

92. Κέληξα (ζέζεηο) θφζηνπο 

96. Έζνδα-Μηθηά αλαιπηηθά απνηειέζκαηα 

 

Οκάδα 10. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΑΞΔΧ 

02. Υξεσζηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ 

06. Πηζησηηθνί ινγαξηαζκνί εγγπήζεσλ θαη εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ 

 

 

1.5 Πξνβιήκαηα μελνδνρεηαθήο ινγηζηηθήο 

Ζ νξγάλσζε ηεο ινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο παξνπζηάδεη πνιιά εηδηθά 

πξνβιήκαηα φπσο: 

1) Ζ παξάιιειειεηηνπξγίαπνιιώλθιάδσλεθκεηάιιεπζεο 

δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζην δηαρσξηζκφ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ αλά θιάδν, 

π.ρ. πειάηεο ελνηθηάδεη δσκάηην κε ζπκθσλία fullboard.
13

 Ο ινγηζηήο πξέπεη 

                                                 
13Συμφωνία fullboard (FB) – θ τιμι περιλαμβάνει δωμάτιο και πλιρθ διατροφι. 

(Συνοπτικικατθγοριοποίθςθκεφ. 3) 
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λα δηαρσξίζεη ην έζνδν ελνηθίαζεο ηνπ δσκαηίνπ απφ ην έζνδν ηνπ 

εζηηαηνξίνπ. 

Ο ζσζηφο κεξηζκφο ησλ εμφδσλ θαηά θιάδν πξνυπνζέηεη απφ ηνλ 

ινγηζηή ηε γλψζε ηεο δνκήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη γίλεηαη 

βάζεη ππνινγηζκψλ, πνζνζηψλ ή αλαινγηψλ. Π.ρ. γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κφλν ζε έλα ηκήκα, δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα. Γηα ηα άηνκα φκσο ηνπ ινγηζηεξίνπ ή ηνπο ζπληεξεηέο πνπ 

εξγάδνληαη γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ, πξέπεη λα κεξηζηεί ην έμνδν 

ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηνπ μελνδνρείνπ. 

Ο ινγηζηήο θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν κεξηζκνχ. Ζ 

ζπλεξγαζία ησλ θιάδσλ εθκεηάιιεπζεο κεηαμχ ηνπο ζεκαίλεη θαη ζπλερή 

δηαθίλεζε ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ αγαζψλ απφ ην έλα ηκήκα ζην άιιν. Απηφ 

αληηκεησπίδεηαη κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ εληχπσλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

2) Δπηβάιιεηαη ε ηαρύηαηε θαη ζσζηή θαηαρώξεζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξάμεσλ θαη θαηαλαιψζεσλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε, ψζηε 

ζε πεξίπησζε άκεζεο αλαρψξεζήο ηνπ λα κε δηαθχγεη θάπνην πνζφ θαη λα 

εηζπξαρζεί ην πξαγκαηηθφ ρξεσζηηθφ ππφινηπφ ηνπ. ηα μελνδνρεία ηελ 

πξσηνβνπιία εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηελ έρεη ν πειάηεο, ζε αληίζεζε κε 

ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο. Δάλ π.ρ. ν πειάηεο πάξεη ην πξσηλφ ηνπ, αλαρσξήζεη 

ακέζσο θαη δελ έρεη ελεκεξσζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ, ζα ππάξρνπλ δηαθπγφληα 

έζνδα. 

3) Ζ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη εληάζεσο παγίσλ ζηνηρείσλ. 

πλεπψο νη απνζβέζεηο είλαη πςειέο θαη πξέπεη λα κεξηζηνχλ ζσζηά ζηνπο 

επηκέξνπο θιάδνπο εθκεηάιιεπζεο π.ρ. νη απνζβέζεηο θηηξίσλ αλάινγα κε ηα 

ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ θαηαιακβάλεη θάζε εθκεηάιιεπζε. 

4) Ζ θνζηνιόγεζε πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ θαη πιηθψλ αγαζψλ 

παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιεο δπζρέξεηεο. Ζ αληηκεηψπηζή ηεο είλαη δπλαηή κφλν 

ζε κεγάιεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, φπνπ ηεξείηαη πιήξεο αλαιπηηθή 

ινγηζηηθή θαη ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε. πλήζσο ε θνζηνιφγεζε γίλεηαη 

κε εκπεηξηθφ εμσινγηζηηθφ ηξφπν. Π.ρ. Ζ ηηκή ζηελ νπνία ζα ελνηθηάδεηαη 

θάζε δσκάηην ζηνλ πειάηε, πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα θαιχπηεη φιν ην 

θφζηνο θαη λα επηθέξεη θαη θάπνην θέξδνο. Δάλ ε ηηκή απηή δελ ππνινγίδεηαη 

απφ πξηλ, εάλ δειαδή δελ ππάξμεη αθξηβήο πξνυπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο, ηφηε 
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ε πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη δεκηά απμάλεηαη. Ζ ηειηθή ηηκή πξνζθνξάο ζα 

πξνζδηνξηζζεί απφ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο πνπ επηηξέπεη ν λφκνο, αλάινγα κε 

ηελ θαηεγνξία πνπ εληάζζεηαη ην μελνδνρείν, αιιά θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν. 

Ζ απφθαζε ελφο μελνδνρείνπ λα ηηκνινγήζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

πςειφηεξα απφ ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο, εμαξηάηαη απφ ην πφζν 

δηαθνξνπνηεκέλεο είλαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην ίδην ζε ζρέζε κε ηηο 

αληαγσληζηηθέο. 

5) Κιηκάθσζε ηηκώλ ηνπ ίδηνπ πξντόληνο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή δηακνξθψλεηαη πάληνηε ππφ ηνλ λφκν ηεο ζρέζεο «αλαινγία 

αμίαο θαη ηηκήο» (valueformoney). 

Ζ ηηκή ελφο πξντφληνο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε. Οη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε είλαη γεχζε, παξνπζίαζε, εμππεξέηεζε, 

αηκφζθαηξα, πεξηβάιινλ θ.ιπ. π.ρ. ε εκθηαισκέλε πνξηνθαιάδα ζην 

minimarket ηνπ μελνδνρείνπ θνζηίδεη 1€, ζην beachbar 2€ θαη ζην nightclub 

5€. 

Ζ πνξηνθαιάδα είλαη έλα ηππνπνηεκέλν πξντφλ κε αθξηβψο ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά φπνπ θαη λ‟ αγνξαζηεί-ζεξβηξηζηεί. Ζ δηαθνξά ζηελ ηηκή ηεο 

ινηπφλ, απιψο είλαη ζέκα απαηηήζεσλ. ην minimarket ν πειάηεο ηελ 

αγνξάδεη απφ ην ξάθη κφλνο ηνπ δεζηή, ζην beachbar παγσκέλε, ελψ ζην 

nightclub ν πειάηεο απαηηεί λα ηνπ ηε ζεξβίξεη θάπνηνο εκθαλίζηκνο, 

θαινληπκέλνο, ρακνγειαζηφο ζεξβηηφξνο ζ‟ έλα γπάιηλν πνηήξη κε αξθεηά 

παγάθηα, θάπνηα δηαθφζκεζε θαη λα ηελ θαηαλαιψζεη ζ‟ έλα άλεην 

πεξηβάιινλ φζνλ αθνξά ην θάζηζκα, κε θψηα, κνπζηθή θαη θιηκαηηζκφ. 

Σν πξφβιεκα ηνπ ινγηζηεξίνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο δηαθνξεηηθψλ 

ηηκψλ ζην ίδην πξντφλ ζε ζρέζε κε ηελ επηκέξνπο εθκεηάιιεπζε ηνπ 

μελνδνρείνπ πνπ ζα γίλεη ε θαηαλάισζε.
14

 

 

 

 

                                                 
14Κ. Λεκαράκου « ΞενοδοχειακιΛογιςτικι», ςελ.64-66, Ακινα, 2011 



 

 
26 

Κεθάιαην 2
νΒηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Δηζαγσγή 

Καζψο αλαπηχζζνληαη νη ηνπξηζηηθνί, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, νη μελνδνρεηαθνί 

νξγαληζκνί, νη κέζνδνη κάξθεηηλγθ, αιιά θαη ηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γίλνληαη πην πεξίπινθα. ηελ ελ ιφγσ κειέηε, ζα γίλεη κηα 

ελδειερήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ πηπρψλ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, κε έκθαζε ζηε ινγηζηηθή ηνπο δηαρείξηζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ: 

 ηα έζνδα ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, είηε κε εμέηαζε ησλ ηξφπσλ 

πξνζέιθπζεο πειαηψλ, είηε κε εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 ηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, κε εμέηαζε ησλ 

ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο θαη θνζηνιφγεζεο 

πνπ εθαξκφδνπλ, αιιά θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηππνπνίεζεο ηεο 

ινγηζηηθήο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

 ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηδφζεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, ηα 

νπνία κεηξψληαη θαη αμηνινγνχληαη ηφζν ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, 

φζν θαη ζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο. 

 Σηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ μελνδνρεηαθή αγνξά, αιιά θαη ηελ 

αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν  

Ζ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε βαζίδεηαη ζηα ζπζηαηηθά ηεο βαζηθήο 

ινγηζηηθήο ηζφηεηαο, πνπ νξίδεη φηη ην απνηέιεζκα ηζνχηαη κε ηα έζνδα κείνλ ηα 

έμνδα. πλεπψο, εμεηάδνληαη φια ηα ζπζηαηηθά ηεο παξαπάλσ ηζφηεηαο, φπσο ε ηηκή 

θαη ε πσινχκελε πνζφηεηα, ηα θφζηε, θαη ηα απνηειέζκαηα. ια απηά ηα ζηνηρεία 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ινγηζηηθή δηαρείξηζε.  

Αθφκε, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ επηιέγνληαη 

γηα ηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή θαη ηελ θνζηνιφγεζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Ζ 

θνζηνιφγεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κηα 

νηθνλνκηθή κνλάδα κε ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε, θαηάηαμε, θαηαγξαθή θαη 
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επηκεξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ δαπαλψλ έηζη ψζηε λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ, πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο. πλεπψο, ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα 

απνηειεί έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εζσηεξηθήο ρξήζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνζηνιφγεζεο. 

 

2.1Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα μελνδνρεία γηα ηελ 

αύμεζε ησλ εζόδσλ 

Μηα ζεκαληηθή απφθαζε πνπ θαινχληαη λα πάξνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ 

μελνδνρείσλ είλαη πψο ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο. Μηα ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη νη ππεξβάιινπζεο 

θξαηήζεηο. Ζ κειέηε ησλ Wangenheim θαη Bayon γηα ηελ αληίδξαζε ησλ πειαηψλ 

ζηηο ππεξβνιηθέο θξαηήζεηο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

πειάηεο είλαη ζχκαηα ησλ ηερληθψλ αχμεζεο ησλ εζφδσλ, ηείλνπλ λα κεηψζνπλ ηελ 

θαηαλάισζε
15

. 

Πνιιέο θνξέο, ηα μελνδνρεία πξνρσξνχλ ζε ηερληθέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή πιεξφηεηά ηνπο. Οη επηπιένλ θξαηήζεηο είλαη κηα ζπλήζεο 

ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα κεησζνχλ νη δεκίεο απφ ηηο αθπξψζεηο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, αθφκε θαη αλ ππάξμνπλ αθπξψζεηο ην μελνδνρείν γεκίδεη. 

Πξνβιήκαηα  δεκηνπξγνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμνπλ αξθεηέο αθπξψζεηο, 

νπφηε ε δηεχζπλζε ηνπ μελνδνρείνπ αλαγθάδεηαη λα πξνζθέξεη δηακνλή ζηνπο 

πιενλάδνληεο επηζθέπηεο ζε θάπνην άιιν μελνδνρείν ηεο πεξηνρήο ή λα πιεξψζεη 

απνδεκίσζε ζηνπο πειάηεο πνπ δελ θαηάθεξε λα εμππεξεηήζεη. Έλαο αθφκε θίλδπλνο 

πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ε θαθή θήκε πνπ απνθηά ην 

μελνδνρείν
16

. 

                                                 
15

 Florian V. Wagenheim, and Tomas Bayon, “Behavioral consequences of overbooking service 

capacity”, Journal of Marketing, v. 71, no. 4, 2007, pp. 36-47. 

16
 Johye Hwang and Li Wen, “The effect of perceived fairness toward hotel overbooking and 

compensation practices on customer loyalty”, International Journal of Contemporary Hospitality 

Management, v. 21, no. 6, 2009, pp. 659-675. 
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Απηφ ην θαηλφκελν εμέηαζαλ νη Hwangetal.
17

, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε 

ζελαξίσλ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη πειάηεο πνπ ππφθεηληαη ζην θαζεζηψο 

ησλ ππεξβαιινπζψλ θξαηήζεσλ, αηζζάλνληαη ηελ αδηθία θαη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ 

λα παξακείλνπλ πηζηνί ζην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν. πλεπψο, απηή ε πξαθηηθή έρεη 

αθαλή θφζηε γηα ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα πνπ ηελ εθαξκφδεη, θαη είλαη απαξαίηεην 

λα έρνπλ πξνβιεθζεί απνδεκηψζεηο γηα ηνπο δπζαξεζηεκέλνπο πειάηεο. 

Σελ αλάγθε κηαο ζηξαηεγηθήο απνδεκηψζεσλ ησλ πειαηψλ πνπ δελ κπνξνχλ 

λα εμππεξεηήζνπλ ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ θξαηήζεσλ ζεκεηψλνπλ θαη νη Noone θαη 

Lee
18

. Παξφηη ν ζηφρνο ησλ ππεξβνιηθψλ θξαηήζεσλ είλαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα 

νκαινπνηήζνπλ ηα έζνδα γηα ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα, είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί 

αθξηβψο εθείλν ην επίπεδν ππεξβνιηθψλ θξαηήζεσλ πνπ λα κελ δπζαξεζηείηαη 

θαλέλαο πειάηεο θαη λα κελ κέλνπλ άδεηα δσκάηηα γηα ην μελνδνρείν. Απηή ε ηερληθή 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο. Μηα ζηξαηεγηθή απνδεκηψζεσλ ζα κπνξνχζε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο ηαθηηθήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε κεγαιχηεξνπ χςνπο ηεο αξρηθήο θξάηεζεο 

επηθέξεη κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε απφ ηελ απνδεκίσζε κε 

ηε κνξθή λέαο θξάηεζεο. 

 

2.2Οη ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα μελνδνρεία 

Οη πεξηζζφηεξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο έρνπλ ζηαζεξή πξνζθνξά δσκαηίσλ, 

επνκέλσο, γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ην θέξδνο, ηνλ φγθν ή ηα έζνδα, επηζπκνχλ λα 

επηηχρνπλ έλα πνζνζηφ πιεξφηεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 100%. Καηά θαλφλα, νη μελνδφρνη 

επηζπκνχλ λα γεκίζνπλ φια ηα δσκάηηα κε ηε κέγηζηε πιεξφηεηα θιηλψλ θαη κέγηζηε 

πιεξφηεηα εζφδσλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί ε δνκή ηνπ 

θφζηνπο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ απνηειείηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ην 

                                                 
17

 Johye Hwang and Li Wen, op.cit. 

18
 Breffni M. Noone, and Chung Hun Lee, “Hotel overbooking. The effect of overcompensation on 

customers’ reaction to denied service”, Journal of Hospitality & Tourism Research, v. 35, no. 3, 2011, 

pp. 334-357. 
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ζηαζεξφ θφζηνο. Χζηφζν, θάπνηεο θνξέο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ μελνδνρείσλ 

επηιέγνπλ λα δηαζέζνπλ ιηγφηεξα δσκάηηα ζηελ θαλνληθή ηηκή ή πεξηζζφηεξα 

δσκάηηα κε έθπησζε. Έηζη, αθφκε θαη αλ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο επί ηνλ αξηζκφ ησλ 

δσκαηίσλ είλαη ίζν ζε δχν πεξηπηψζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ λνηθηάζηεθαλ 

πεξηζζφηεξα δσκάηηα ζε ρακειφηεξε ηηκή ην θέξδνο είλαη ρακειφηεξν αθνχ 

απμάλνληαη ηα κεηαβιεηά έμνδα
19

. 

πλεπψο, κηα απφθαζε πνπ επεξεάδεη ηα έζνδα ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ 

είλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ζα πσιείηαη ην πξντφλ ηνπο. Ο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο δηαθέξεη 

απφ μελνδνρείν ζε μελνδνρείν. Γηα παξάδεηγκα, ζηα μελνδνρεία πνιπηειείαο, ε 

πςειή ηηκή κπνξεί λα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα δηαηεξείηαη ε 

αίζζεζε ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο ησλ πξνλνκίσλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

ηνπξηζηψλ
20

.  

Δθηφο, φκσο απφ ηελ εηθφλα θαη ηε θήκε πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ζε 

έλα μελνδνρείν, ππάξρνπλ θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. ε 

ν,ηη αθνξά ηα μελνδνρεία, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ είλαη κεηξήζηκα θαη κπνξνχλ λα 

ηηκνινγεζνχλ αληηθεηκεληθά, φπσο ην κέγεζνο ησλ δσκαηίσλ, ε ηνπνζεζία θηι, 

ηαπηφρξνλα, φκσο ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία πνπ είλαη δχζθνιν λα απνηηκεζνχλ γηα λα 

απνθηήζνπλ ηηκή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επγέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ
21

.  

Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο είλαη ν πην θαηαθεξκαηηζκέλνο θαη 

δηαθνξνπνηεκέλνο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πξντφλ, ηελ ηηκή θαη ηε 

δηαλνκή
22

. Ζ ηηκή ζπρλά επεξεάδεηαη απφ ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο. Σα μελνδνρεία 

έρνπλ πνιιέο επηινγέο φζνλ αθνξά ηα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ δσκαηίσλ ηνπο, κε 

θπξηφηεξεο επηινγέο ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο, ηελ ηζηνζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ, 

                                                 
19

AndrianBull, op.cit. 

20
 Anthony  V. Seaton, and Marion M. Bennett, , “The marketing of tourism products: Concepts, Issues 

and cases”, Thomson Learning, 2004. 

21
 Anthony V. Seaton, and Marion M. Bennett, op.cit. 

22
AndrianBull, op.cit. 
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ηηο ηζηνζειίδεο ηξίησλ θηι. Ζ έξεπλα ησλ Toh, Raven θαη DeKay
23

 αλαδήηεζε ηνπο 

ηξφπνπο δηαλνκήο πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηα έζνδα ησλ μελνδνρείσλ. Ζ ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ ζε μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθνχο 

πξάθηνξεο. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη νη θαιχηεξνη ηξφπνη γηα λα απμεζνχλ ηα 

έζνδα ησλ μελνδνρείσλ είλαη: ε δηαηήξεζε ηεο θαιχηεξεο ηηκήο, ε αλαβάζκηζε ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ μελνδνρείνπ ψζηε λα εκθαλίδεηαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, νη 

εμεηδηθεπκέλεο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ, ε πξνψζεζε 

ησλ θαιχηεξσλ δσκαηίσλ ή πξνζθνξψλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ μελνδνρείνπ. Απφ ηελ έξεπλα 

πξνέθπςε αθφκε φηη νη ηηκέο ηείλνπλ λα ρακειψλνπλ φζν πιεζηάδεη ε κέξα άθημεο. 

Δπηπιένλ, θάζε μελνδνρείν αθνινπζεί ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο αιπζίδαο ζηελ 

νπνία αλήθεη. 

Ζ έξεπλα ηνπ Schutze
24

 εμεηάδεη ηηο ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα μελνδνρεία ζηελ Απζηξία θαη ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη 

ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο δηαθέξνπλ φηαλ ε θξάηεζε γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

κέζνπ δηαλνκήο, ηνπ hrs.com. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη νη δχν βαζηθέο 

ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο: ε πξψηε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή αθνξά ηηο θξαηήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηελ νπνία παξέρεηαη κηα 

πξνθαζνξηζκέλε θαη ελίνηε ρακειφηεξε ηηκή. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο 

πνιηηηθήο είλαη φηη γλσξίδεη απμαλφκελε δηάδνζε, έρεη ρακειά θφζηε θαη επηηξέπεη 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ην μελνδνρείν αθνχ νη θξαηήζεηο γίλνληαη αξθεηφ θαηξφ 

πξηλ. Ζ δεχηεξε κέζνδνο ηηκνιφγεζεο είλαη ε δπλακηθή, ζηελ νπνία ηα μελνδνρεία 

αλακέλνπλ λα γεκίζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ πςειφηεξεο ηηκέο. πρλά, εθαξκφδνληαη θαη νη δχν ηερληθέο ζε ζπλδπαζκφ. 

                                                 
23

 Rex S. Toh et al., “Selling rooms: Hotels vs third party websites”, Cornell Hospitality Quarterly, v. 52, 

no. 2, pp. 181-189. 

24
 Jorg, Schutze, “Pricing strategies for perishable products: the case of Vienna and the hotel 

reservation system hrs.com”, Central European Journal of Operations Research, v. 16, 2008, pp 43-66. 



 

 
31 

Ζ κειέηε ηνπ O‟ Connor
25

  εμεηάδεη ηηο ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηηο θξαηήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη εμεηάδεη ηηο ηηκέο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά θαλάιηα δηαλνκήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο δείρλνπλ φηη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχλ πνιινχο ηξφπνπο γηα 

λα πξνζειθχζνπλ πειάηεο, θαη πιένλ ζε κεγάιν βαζκφ, νη ηηκέο πνπ πξνζθέξνληαη  

είλαη ίδηεο.  

 

2.3Η ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ μελνδνρείσλ 

Ζ ινγηζηηθή δηαδξακαηίδεη δσηηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ 

δαπαλψλ αλά ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ. Χο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ελφο 

μελνδνρείνπ ζεσξνχληαη εθείλα ηα ηκήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ, ζηα νπνία ιακβάλεη 

ρψξα ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

θέξδνπο. Οη θχξηνη ηνκείο ιεηηνπξγίαο κηαο ζχγρξνλεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο είλαη: 

 ηα ππλνδσκάηηα 

 ην κπαξ 

 ν κπνπθέο 

 ην εζηηαηφξην 

Σα παξαπάλσ ηκήκαηα ιεηηνπξγίαο είλαη ηα πην ζεκαληηθά θέληξα ησλ 

εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ελφο μελνδνρείνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ε ινγηζηηθή 

δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο ηα επεξεάδεη ζεκαληηθά (Lekarakou θαη Nizami, 1994). 

Ζ ινγηζηηθή δηαρείξηζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηνλ μελνδνρεηαθφ 

θιάδν, αθνχ ε πηνζέηεζε ελφο θαηάιιεινπ κνληέινπ δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο κπνξεί 

λα απνηειέζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο θαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ ινγηζηηθή δηαρείξηζε βνεζά ηε 

δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ λα αζθήζεη έιεγρν ζηα έζνδα θαη ηα έμνδα θάζε 
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δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη λα αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

μελνδνρείνπ
26

. 

Σα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο
27

. Δπνκέλσο, ε ινγηζηηθή 

δηαρείξηζε επηηξέπεη ζηε δηεχζπλζε ηνπ μελνδνρείνπ λα εμεηάζεη θαηά πφζνλ είλαη 

θαηάιιειε ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη. Δπηπιένλ, έλα θαηάιιειν ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ νη 

δηεπζπληέο ησλ μελνδνρείσλ, κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ
2829

. Σαπηφρξνλα, ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή 

απνηίκεζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ. Δπηπιένλ, ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε 

πεξηιακβάλεη ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, δειαδή, κε ην θεθάιαην πνπ είλαη 

αλαγθαίν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. 

Έλα ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ ινγηζηηθή 

δηαρείξηζε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο είλαη ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο επνρηθφηεηαο 

θαη ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην 

θφζηνο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε.  

Ζ βηβιηνγξαθία επηδηψθεη λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ ινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο.  Οη Harris θαη Brown
30

 παξνπζίαζαλ κηα 

επηζθφπεζε ηεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ελψ νη  Graham 
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θαη Harris
31

 εμέηαζαλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ  

ινγηζηηθψλ ηερληθψλ ζηελ Δπξψπε, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή κηαο δηεζλνχο 

αιπζίδαο μελνδνρείσλ. 

ηελ ίδηα ινγηθή, νη Patiarb θαη Mia
32

 ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηα μελνδνρεία, ελψ νη Mongiello θαη Harris
33

 πεξηέγξαςαλ 

ην ζρεδηαζκφ ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ μελνδνρείσλ. 

Σέινο ε Burgess
34

 ηφληζε ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ outsourcing ησλ ινγηζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα. 

Καζψο ε Υξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή δελ επηηξέπεη κεγάιε επειημία ζηνπο 

ρξήζηεο, κεγαιχηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή ζηηο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο. Ζ δηνηθεηηθή ινγηζηηθή παξέρεη πιεξνθφξεζε ζηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα απηφ ην ιφγν θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαξηίδεη κε 

φπνην ηξφπν επηζπκεί ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα εζσηεξηθή ρξήζε. Ζ έξεπλα 

ησλ Mongielloetal.
35

 γηα ην κνληέιν δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο πνπ εθαξκφδνπλ ηα 

νηθνλνκηθά ζηειέρε μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 

κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη πεξηζζφηεξν πεξηιακβάλεη ηελ Γηνίθεζε κέζσ ησλ Αμηψλ 

(ManagementbyValues) πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ απνθέληξσζε. ε απηφ ην κνληέιν, 

θάζε ηκήκα ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο δηνηθείηαη απφ έλα ππεχζπλν, ν νπνίνο 

ινγνδνηεί ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κάλαηδεξ. Ο ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο είλαη λα 
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εμεηάζεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή, σο εξγαιείν 

ειέγρνπ θαη ηε δηνίθεζε πνιπεζληθψλ αιπζίδσλ μελνδνρείσλ. Σα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο πξνέθπςαλ απφ ηε δηεμαγσγή 13 ζπλεληεχμεσλ. 

Ζ κειέηε ησλ Pavlatosetal.
36

 γηα ηηο πξαθηηθέο ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα, πξνέθπςε φηη ηα 

πεξηζζφηεξα μελνδνρεία ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παξαδνζηαθή πξαθηηθή 

AbsorptionCosting, αθνινπζνχλ νη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο Variablecosting θαη 

ActivitybasedCosting θαη ηειεπηαία ε παξαδνζηαθή κέζνδνο StandardCosting. Απφ 

ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη πνιιά μελνδνρεηαθά ζηειέρε ζπλερίδνπλ λα εκπηζηεχνληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηηο παξαδνζηαθέο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο. Παξφια απηά, νη ξπζκνί 

ελζσκάησζεο ησλ λέσλ πξαθηηθψλ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθνί, ελψ ζεκεηψλεηαη φηη 

πνιιέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζεσξνχλ πσο ζην κέιινλ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο λέεο πξαθηηθέο, θαη ηδηαίηεξα ηελ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ κειέηε ηνπ Chouliaras
37

 ιακβάλεη ρψξα ζηε Διιάδα θαη εμεηάδεη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ αληηκεησπίδνπλ ηα μελνδνρεία ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ μελνδνρείσλ ηξηψλ αζηέξσλ ζηελ Θεζζαινλίθε. Απφ 

ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη ηα μελνδνρεία ηνπ δείγκαηνο δελ έρνπλ πεξηζζφηεξα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, απφ απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα μελνδνρεία ηεο ρψξαο. 

Απηφ, φκσο, πνπ κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θάπνηνο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη 

φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ μελνδνρείσλ εκθαλίδνπλ πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο 

πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε ζχγθξηζε. Δπηπξφζζεηα, θαίλεηαη φηη ε παξάζεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ κεγεζψλ δελ αξθεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο κηα 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 
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Οη Collier θαη Gregory
38

 εξεχλεζαλ ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηνηθεηηθήο 

ινγηζηηθήο ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα κε ηε κεζνδνινγία ησλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ 

ζε έμη κεγάια μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ζηα μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα  

εκπιέθεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε, ηφζν ζην ζρεδηαζκφ φζν 

θαη ζηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

2.4Η θνζηνιόγεζε ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ 

Σα κέηξα θαη νη εθζέζεηο ηεο ινγηζηηθήο θφζηνπο πεξηιακβάλνπλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο πφξνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ινγηζηηθή θφζηνπο είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή, φζν θαη γηα ηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή
39

. 

Ζ θνζηνιφγεζε, φπσο εθαξκφδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θηινμελίαο, είλαη έλα 

ζχλνιν ελλνηψλ θαη ηερληθψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζπγθέληξσζε, ηελ αλάιπζε θαη ηε ρξήζε ηνπ ηζηνξηθνχ  θαη κειινληηθνχ θφζηνπο 

αλά κνλάδα, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ. Δλψ ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θηινμελίαο απαηηνχλ πιεξνθφξεζε 

γηα ην θφζηνο φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, ε θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ μελνδνρείσλ (φπσο ην θάζκα ησλ πξντφλησλ, νη δξαζηεξηφηεηεο 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε ηνπνζεζία θαη ην κέγεζνο, ε έληαζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

θεθαιαίνπ, θαη ε δνκή ηνπ θφζηνπο) δελ επηηξέπεη απηνχζηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο
40
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Σα πεξηζζφηεξα μελνδνρεία έρνπλ έλα πςειφ πνζνζηφ ζηαζεξψλ θνζηψλ
4142

  

πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Σν ηκήκα ηεο 

δηακνλήο έρεη έλα ζηαζεξφ θφζηνο (ην νπνίν αθνξά θπξίσο ηνπο κηζζνχο θαη ηα 

εκεξνκίζζηα) ηεο ηάμεο ηνπ 15-20% ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ, θαζψο θαη 

έλα ζεκαληηθά ρακειφηεξν πνζνζηφ κεηαβιεηνχ θφζηνπο (πνπ αθνξά ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνπλ ηα πιπληήξηα, ην ζηεγλφ θαζάξηζκα, νη πξνκήζεηεο, θ.ιπ.). Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζηίαζε θαη ην κπαξ επίζεο ζπλεπάγνληαη 

έλα ζρεηηθά πςειφ πάγην θφζηνο (πνπ αθνξά θπξίσο ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

εξγάδεηαη ζηελ θνπδίλα θαη ην εζηηαηφξην), θαζψο θαη πςειφ κεηαβιεηφ θφζηνο 

(δαπάλεο γηα πξνκήζεηεο ζε ηξφθηκα θαη πνηά, αιιά θαη γηα ελέξγεηα). Σα πςειά 

πάγηα έμνδα ζπλεπάγνληαη πςειά πεξηζψξηα κηθηνχ θέξδνπο θαη απηφ, κε ηε ζεηξά 

ηνπ, ζεκαίλεη φηη θάζε επηπιένλ έζνδν επηθέξεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα
43

. 

Πνιιέο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο πνπ 

επηιέγνληαη απφ ηα μελνδνρεία αλά ηνλ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα, απφ έξεπλα πνπ 

δηελεξγήζεθε ζε ηξηάληα μελνδνρεία ζηελ Πνξηνγαιία πξνέθπςε φηη νη κέζνδνη 

δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν είλαη ε 

ActivityBasedCosting, ην ActivitybasedManagement θαη ην ActivityBasedBudgeting, 

πνπ αθνξνχλ ηελ θνζηνιφγεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο 

αληίζηνηρα
44
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Οη Brignall etal. (1991)
45

 κειέηεζαλ κηα αιπζίδα μελνδνρείσλ θαη 

πξνζδηφξηζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο πξαθηηθέο θνζηνιφγεζεο ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο.  

Ζ Pellinen
46

 ζηελ έξεπλά ηεο ζε 6 ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζε πεξηνρή ηεο 

Φηλιαλδίαο, δηαπίζησζε φηη ην ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηέο 

ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κεηαβιεηή θνζηνιφγεζε, αθνχ κφλν νη άκεζεο 

δαπάλεο επηκεξίδνληαη ζηα πξντφληα. Μάιηζηα, θαζψο νη εγέηεο ηνπ θιάδνπ 

θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο πνπ ζα επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ε ζεκαζία ηεο ινγηζηηθήο 

θνζηνιφγεζεο είλαη πεξηνξηζκέλε. 

Οη Schmidgall θαη Ninemeier (1987)
47

 κειέηεζαλ ηηο πξαθηηθέο θαηάξηηζεο 

ησλ πξνυπνινγηζκψλ ζε αιπζίδεο μελνδνρείσλ ζηηο ΖΠΑ θαη επηθεληξψζεθαλ ζην 

ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν. Οη αιπζίδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα  είλαη 47 θαη 

είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο μελνδνρείσλ ζηηο ΖΠΑ. Απφ ηελ έξεπλα 

πξνέθπςε φηη ε πιεηνςεθία ησλ μελνδνρείσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Δπηπιένλ, πξνθχπηεη 

φηη νη πξαθηηθέο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηηο μελνδνρεηαθέο αιπζίδεο  είλαη 

παξφκνηεο κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αιπζίδεο εζηηαηνξίσλ. 

Οη Schmidgall et al. (1996)
48

 ζχγθξηλαλ ηηο πξαθηηθέο θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ΖΠΑ κε εθείλεο ζηελ 

θαλδηλαβία. Απφ ηε κειέηε πξνέθπςε φηη ε πιεηνςεθία ησλ αιπζίδσλ μελνδνρείσλ 

ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη θαλδηλαβία ρξεζηκνπνηνχλ κηα bottom-up πξνζέγγηζε γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  
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Ζ κέζνδνο θνζηνιφγεζεο  ABC επηκεξίδεη φια ηα θφζηε πεξηφδνπ ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη φρη κφλν ηα θφζηε παξαγσγήο. Σα θφζηε απηά επηκεξίδνληαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη ζηα πξντφληα, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

θνζηνιφγεζεο
49

. Δπηπιένλ, ε Activity-basedcosting ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιέο βάζεηο 

κεξηζκνχ. Ζ  αθξηβήο γλψζε ησλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο πνπ πξνζθέξεη ε ABC, απνηειεί κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ
50

. 

HActivityBasedCosting ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα απφ ηηο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο, αθνχ βνεζά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρεη θάζε 

δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα (δηακνλή, εζηίαζε θηι) ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ μελνδνρείνπ. πρλά, ε Κνζηνιφγεζε θαηά Γξαζηεξηφηεηα ή 

ActivityBasedCosting κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

Πξνζηηζέκελε Οηθνλνκηθή Αμία (EconomicValueAdded)
51

. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπ μελνδνρείνπ. 

Οη Noone θαη Griffin
52

 ππνζηεξίδνπλ φηη ε ABC είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή 

θαη αθξηβήο κέζνδνο θνζηνιφγεζεο γηα ηελ Αλάιπζε Κεξδνθνξίαο Πειάηε (CPA) 

ζηελ πεξίπησζε ελφο μελνδνρείνπ.  

Οη Pavlatos θαη Paggios
53

 εξεχλεζαλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη πηζαλφ λα ην επεξεάδνπλ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε ηε ρξήζε 
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εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία  ζπκπιεξψζεθαλ απφ έλα δείγκα εθαηφ θνξπθαίσλ 

μελνδνρείσλ ζηελ Διιάδα. Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλα πξνέθπςε φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ θνζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζηε ρψξα δελ παξέρνπλ πνηνηηθά ζηνηρεία. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ, αθφκε, πσο ε ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε κηα ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο. ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο, ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ, ε πνηθηιία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη ην δηνηθεηηθφ ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Οη ίδηνη ζπγγξαθείο
54

 ζε πξνγελέζηεξε έξεπλά ηνπο εμέηαζαλ ηεο πξαθηηθέο 

θνζηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα. Ζ 

έξεπλα έιαβε ρψξα κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ κνηξάζηεθαλ ζε 85 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη 

ειιεληθέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειά ζηαζεξά θφζηε θαη πςειά 

πνζνζηά έκκεζσλ θνζηψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ μελνδνρείσλ ηνπ δείγκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο, ελψ ηθαλνπνηεηηθφο 

θξίλεηαη ν ξπζκφο πηνζέηεζεο ηεο Κνζηνιφγεζεο θαηά Γξαζηεξηφηεηεο 

(ActivitybasedCosting) ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζε άιιεο ρψξεο. Οη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ απφθαζε ηεο κνλάδαο λα πηνζεηήζεη 

ηελ ActivitybasedCosting είλαη ε δνκή ησλ θνζηψλ ηεο θαη ε αλάγθε ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ θνζηψλ αλά θαηεγνξία πειαηψλ. 

 

2.5Η ινγηζηηθή ηππνπνίεζε ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

Πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη ζπγθξίζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο θαη λα θαηαζηεί πην εχθνιε ε ινγηζηηθή ηνπο παξαθνινχζεζε έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ινγηζηηθά ζρέδηα πνπ ηππνπνηνχλ ηηο ινγηζηηθέο εξγαζίεο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ απηψλ. 
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Ζ ινγηζηηθή ηππνπνίεζε πινπνηήζεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο κε 

ηε ζέζπηζε ηνπ Ακεξηθαληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (USALI – 

UniformSystemofAccountsfortheLodgingIndustry), ελψ ππάξρνπλ θαη ηα θιαδηθά 

ινγηζηηθά ζρέδηα ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Διβεηίαο.  Με απηά 

θαζηεξψζεθε κηα εληαία ινγηζηηθή νξνινγία, εληαία θνζηνιφγεζε, εληαία θαηάξηηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θηι. 

χκθσλα κε ην USALI, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ 

λα επηκεξίδνπλ ηα γεληθά έμνδα ιεηηνπξγίαο. Ζ έξεπλα ησλ  Dammitio θαη 

Schmidgall
55

 έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ Ακεξηθαληθψλ μελνδνρείσλ δελ 

επηκεξίδνπλ ηα έκκεζα θφζηε, αθνχ φπσο ππνζηεξίδνπλ ε αμηνιφγεζε ησλ θέληξσλ 

θφζηνπο γίλεηαη πξηλ ην κεξηζκφ ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ ζε απηά. 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ USALI, νη θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη γηα θάζε ηκήκα ηνπ μελνδνρείνπ ρσξηζηά. Με απηφ ηνλ ηξφπν, γηα 

θάζε θέληξν θφζηνπο ππάξρνπλ άκεζα πιεξνθνξίεο γηα ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ ην 

αθνξνχλ
56

. 

Καηά ηνπ Potter θαη Schmidgal
57

, ε κέζνδνο θνζηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ην USALI έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ιαλζαζκέλε κέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη δχν ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ ηελ Activitybasedcosting σο 

ηε κέζνδν θνζηνιφγεζεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ηα αθξηβέζηεξα ζηνηρεία ηνπ 

θφζηνπο. 

Μηα αθφκε θξηηηθή πνπ αζθείηαη αθνξά ην γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

ινγηζηηθφ ζρέδην δελ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αγνξά, θαζψο δελ παξέρεη ζηνηρεία γηα 
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ηα έζνδα αλά ηκήκα ή αλά πειάηε, ψζηε λα θαζνξίδεηαη κηα θαηάιιειε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή
58

. 

ζνλ αθνξά ηε ινγηζηηθή ηππνπνίεζε ζηελ Διιάδα, νη μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ ν,ηη πξνβιέπεη ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηα 

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, φπσο θαη νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, αθνχ δελ ππάξρεη ην 

αληίζηνηρν θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην. Γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

θνζηνινγηθά ζηνηρεία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ε ειιεληθή λνκνζεζία 

πξνβιέπεη ηε ρξήζε ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

 

2.6 Η δηαρείξηζε ησλ θεξδώλ – ρεηξαγώγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ είλαη έλα αθφκε ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ 

ππεηζέξρεηαη ε ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ δηεπζπληή ζηε ζχληαμε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ επλντθά γηα ηε κνλάδα ή ηνλ ίδην απνηειέζκαηα. 

Αλ γηα παξάδεηγκα, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πιεξψλνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα θέξδε 

ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ηφηε έρνπλ φθεινο αλ απμήζνπλ ηα θέξδε ηεο.  

Δπηπιένλ, γηα ιφγνπο απνθπγήο ελφο πςειφηεξνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζα 

ρεηξαγσγνχζαλ (κείσλαλ) ηα θέξδε, πξνο φθεινο ηελ μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο είλαη έλα απφ ηνπο θιάδνπο φπνπ εκθαλίδνληαη 

έληνλα θαηλφκελα αληηπξνζψπεπζεο. Ο Guilding
59

 δηαπηζηψλεη φηη νη κνξθέο 

δηνίθεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο απμάλνπλ ηηο πηέζεηο πνπ 

δέρεηαη ε δηνίθεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Απηφ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ (earningsmanagement), ψζηε λα δηαζθαιίδεη ν θάζε 

δηεπζπληήο ηε ζέζε ηνπ, αθνχ θαίλεηαη ζηε δηνίθεζε φηη ε επηρείξεζε εκθαλίδεη 

πςειά θέξδε. 
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Ζ έξεπλα ησλ Ngetal.
60

 γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ ζηα μελνδνρεία, βξίζθεη 

φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ είλαη 

νη εμήο: ηα εζηθά δηιήκκαηα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ηα νηθνλνκηθά νθέιε, νη 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο, ην θχξνο  ηνπ μελνδνρείνπ, ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο, ε πηζαλφηεηα λα πξνθιεζνχλ δεκηέο απφ ηελ απφθαζε. 

Ζ κειέηε ησλ Esteban θαη Devesa
61

 πνπ δηεμήρζε ζε δείγκα 1990 Ηζπαληθψλ 

μελνδνρείσλ, κηθξνχ θαη κεγάινπ κεγέζνπο, ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ 

έδεημε φηη νη δηεπζπληέο ησλ μελνδνρείσλ δελ είλαη αδηάθνξνη γηα ηα απνηειέζκαηα 

ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ θεξδψλ  παξνπζηάδεη αζπλέρεηα ζηηο 

ηηκέο θνληά ζην κεδέλ, ελψ εληνπίδνληαη αζπλήζηζηα πνιιέο παξαηεξήζεηο πάλσ απφ 

ην κεδέλ θαη αζπλήζηζηα κηθξφο αξηζκφο παξαηεξήζεσλ θάησ απφ ην κεδέλ. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη ε παξαθίλεζε ησλ δηεπζπληψλ λα απνθχγνπλ ηηο δεκίεο, 

είλαη πηζαλφ λα ππνδειψλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ λα ρεηξαγσγνχλ  ηα 

θέξδε. 

 

2.7Η αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ μελνδνρείσλ 

Οη ηνπξηζηηθέοεπηρεηξήζεηο,, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, 

παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ ελαιιαθηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη κεηαβάιινπλ ηελ 

επηδησθφκελε επίδνζε, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο. Οη ζηφρνη εμαξηψληαη θαη απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Οη θπξηφηεξνη 

ελαιιαθηηθνί ζηφρνη ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ είλαη νη εμήο
62

: 

 ν θιαζηθφο ζηφρνο ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ, επηηπγράλεηαη κε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ εμφδσλ, ελψ 
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απαηηεί απφ ηε κνλάδα λα πξνρσξά ζπρλά θαη ζε δηαθξηηηθή 

ηηκνιφγεζε. 

 Ζ κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο ζπρλά αληηθαζηζηά ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ, θπξίσο ζε λέεο θαη αλαπηπζζφκελεο 

επηρεηξήζεηο, ζε επηρεηξήζεηο κε ζηαζεξή δπλακηθφηεηα θαη ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζην κάξθεηηλγθ θαη ηελ πξνψζεζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 Ζ δεκηνπξγία απηνθξαηνξίαο ή ε δεκηνπξγία θχξνπο είλαη ζπρλφο 

ζηφρνο φηαλ ε δηνίθεζε δελ αζθείηαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο είλαη παξφκνηνο ζηφρνο κε ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ, αιιά δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ φγθνπ. Απηφο ν ζηφρνο εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν 

απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. 

 Ζ παξνρή ηθαλνπνίεζεο είλαη έλαο ζηφρνο πνπ ζέηεη έλα ειάρηζην 

πνζνζηφ απαηηνχκελνπ θέξδνπο, θαη αθνξά θπξίσο επηρεηξήζεηο πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηε γλψκε ησλ ινγηζηψλ. 

 Σέινο, θάπνηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηφρν λα έρνπλ „κηα ήζπρε δσή‟, 

δειαδή λα έρνπλ κηα παξαγσγή κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα, 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα άλεην επίπεδν δηαβίσζεο γηα ηνπο 

ηδηνθηήηεο. Οη επηρεηξήζεηο κε απηφ ην ζηφρν ηείλνπλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ αγνξά, λα έρνπλ κηθξφηεξν κέγεζνο, λα 

είλαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη λα κελ επεθηείλνληαη κε επηζεηηθφ 

ηξφπν. 

Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο 

κηα μελνδνρεηαθήο κνλάδαο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα έρεη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη θξηηήξηα. πλήζσο, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ινγηζηηθή 

δηαρείξηζε κηαο επηρείξεζεο, ν ζηφρνο κε βάζε ηνλ νπνίν κεηξάηαη ε επίδνζε είλαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ, ε νπνία απαηηεί κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ θαη 

πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ. 



 

 
44 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο απνηειεί κηα θξίζηκε δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ε νπνία εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε είηε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηκεκάησλ, είηε γηα ην ζχλνιν ηνπ μελνδνρείνπ
63

. Γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή θαη θαηαλνεηή ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ, ζα 

πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ηφζν ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, φζν θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νκαδηθή εξγαζία θηι. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ επηδηψμεη λα 

αλαπηχμνπλ πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, πνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη ηνπο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε BalancedScorecard
64

. κσο, παξά ηελ ζεκαζία πνπ δίλεη ε 

βηβιηνγξαθία ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο θαη κέζσ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ, ε 

πιεηνςεθία ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο  εμαθνινπζεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα παξαδνζηαθά κέηξα απφδνζεο
65

. 

Οη Haktanir θαη Harris (2005)
66

 δηεξεχλεζαλ ηηο πξαθηηθέο κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο ζε έλα μελνδνρείν ζηελ Βφξεηα Κχπξν. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιαπιέο κέζνδνη, φπσο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, κειέηε 

εγγξάθσλ θαη παξαηήξεζε. Ζ πεξηγξαθή ηεο απφδνζεο έγηλε απφ ηξεηο νκάδεο 

ελδηαθεξνκέλσλ, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηε δηνίθεζε θαη έλα ζηέιερνο ηεο πεξηνρήο. Σα 

επξήκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ έμη θχξηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε 

είλαη ε δπλακηθή ηεο επηρείξεζεο,  ε ζπλνιηθή επίδνζε, ε επίδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη νη θαηλνηφκεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  
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Ο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο θαη ην πνιχπινθν πεξηβάιινλ αλαγθάδνπλ ηνπο 

νξγαληζκνχο λα επαλεμεηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο πνηφηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Οη  Atkinson θαη Brown (2001)
67

 ζε έξεπλά ηνπο γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο, δηαπίζησζαλ φηη ηα μελνδνρεία ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην εμαθνινπζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ παξαδνζηαθά κέηξα απφδνζεο.  Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ  έλα 

ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα παξαδνζηαθά 

κέηξα ηεο απφδνζεο εζηηάδνπλ ζηηο παξειζνληηθέο επηδφζεηο, ελψ ζε κεγάιν βαζκφ 

αγλννχλ ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη, αλ 

θαη νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κεηξνχλ ηελ απφδνζε κε 

κεγάιε αθξίβεηα, παξφια απηά δελ θαίλνληαη πξφζπκεο λα επαλεμεηάζνπλ ηε ρξήζε 

ησλ παξαδνζηαθψλ κέηξσλ απφδνζεο. 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ηνπ Phillips
68

 ήηαλ λα κειεηήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο επίδνζεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ, δεκηνπξγήζεθε έλα κνληέιν κε 11 κεηαβιεηέο, κεηά απφ αλαζθφπεζε 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ 63 μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδηαζκνχ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή επίδνζε είλαη ε επηκέιεηα, ε αθξίβεηα θαη ε 

ζπκκεηνρή. 

Ζ απφδνζε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ κηα ζεηξά 

απφ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Έλα απφ ηα 

πξνβιήκαηα ησλ μελνδνρείσλ, είλαη ε έληνλε επνρηθφηεηα. Ζ επνρηθφηεηα πξνθαιεί 

έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζην πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη απφ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ 
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Laietal.
69

εμέηαζαλ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Just-in-time φζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ 

ζε μελνδνρεία ζηελ Αγγιία. Ζ θηινζνθία απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί αλ ε 

μελνδνρεηαθή κνλάδα δηαηεξεί ζρέζεηο κε πξαθηνξεία εξγαδνκέλσλ. Ζ κειέηε έιαβε 

ρψξα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ casestudy. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε 

δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ, ηελ αλάιπζε εγγξάθσλ θαη ηελ παξαηήξεζε.  Απφ ηελ 

κειέηε πξνέθπςε, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κπνξεί λα απμήζεη ηελ απφδνζε ησλ 

επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ. 

Ζ έξεπλα ησλ Kilicetal.
70

 πνπ έιαβε ρψξα ζε μελνδνρεία ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ, 

αθνξνχζε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ κεζαία θαη πςειά δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ζε μελνδνρεία ηεζζάξσλ θαη πέληε αζηέξσλ. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ε 

πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

πειαηψλ  θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Ζ 

έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ μελνδνρείσλ ηεο 

πεξηνρήο είλαη ηδηαίηεξα ρακειή ιφγσ: ηεο επνρηθφηεηαο, ησλ πςειψλ ηηκψλ, ηνπ 

αλεπαξθνχο θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, ηα πξνβιήκαηα ζηε κεηαθνξά  θαη ηε 

ρακειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σα ζηειέρε ησλ μελνδνρείσλ ζηε 

Βφξεηα Κχπξν έρνπλ κηα πνιχ ζηελή αληίιεςε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο εηζξνέο, θαη φρη ζηα απνηειέζκαηα. 

ε έξεπλα πνπ αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ μελνδνρείσλ ζηελ Κίλα
71

, 

πξνέθπςε φηη ε παξαγσγηθφηεηα κεηξάηαη θπξίσο κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

                                                 
69

 Pei-Chun, Lai, and Tom, Baum, “Just in time labor supply in the hotel sector. The role of agencies”, 

Employee Relations, v. 127, no. 1, 2005, pp. 86-102. 

70
 Hasan, Kilic, and Fevzi, Okumus, “Factors influencing productivity in small island hotels. Evidence 

from Northern Cyprus”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, v. 17, no.4, 

2005, pp. 315-331. 

71
 Wilko, Chan, and Kevin, Wong, “Towards a more comprehensive accounting framework for hotels in 

China”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 19, No. 7, 2007, pp. 546-

559. 



 

 
47 

κεηαβιεηέο, αλ θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηεο BalancedScorecard. Δπηπιένλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ππάξρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ νκνηφκνξθε ηήξεζε ινγαξηαζκψλ ζηα μελνδνρεία ηεο ελδνρψξαο ηεο 

Κίλαο. 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο, φκσο, ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ, ε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηα είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο 

ιάζε. Ζ έξεπλα ησλ Brownetal.
72

 έδεημε φηη πνιιέο θνξέο απαηηείηαη αιιαγή ησλ 

πξαθηηθψλ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, αιιά θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ε 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ 

μελνδνρείνπ. Δπηπξφζζεηα, έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηνλ ρξνληθφ δηάζηεκα ην 

νπνίν αθνξά ε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, αθνχ νη βξαρπρξφληεο εθηηκήζεηο ζπρλά 

δελ είλαη αληηθεηκεληθέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε απνδνηηθφηεηα κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, 

ηφζν κε ρξεκαηννηθνλνκηθά, φζν θαη κε κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε Δμηζνξξνπνηεηηθή Κάξηα ή BalancedScorecard. Ζ Balanced 

Scorecard αμηνινγεί ηελ απνδνηηθφηεηα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο, αιιά θαη ηξεηο άιιεο δηαζηάζεηο, ηελ δηάζηαζε ησλ Πειαηψλ, απηήλ ησλ 

Δζσηεξηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη ηελ δηάζηαζε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο
73

. 

Ζ έξεπλα ηνπ Evans
74

 επηδηψθεη λα αμηνινγήζεη ηελ Balanced Scorecard θαη 

ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζην δηεζλή μελνδνρεηαθφ ηνκέα. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ζηξαηεγηθή εθαξκνγή ηεο 

Balanced Scorecard, ελψ ηα επξήκαηα ζπγθξίλνληαη θαη αληηπαξαβάιινληαη κε ηηο 

απνδείμεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ κηα έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ζηε Βνξεηναλαηνιηθή 

Αγγιία. Απφ ηε κειέηε πξνθχπηεη φηη νη δηνηθήζεηο ησλ μελνδνρείσλ ρξεζηκνπνηνχλ 
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κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηελ απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ θαη ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο Balanced Scorecard. πλεπψο, ε 

Balanced Scorecard κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δηνίθεζε.  

κσο, ε εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ 

πξάμε. Γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα ησλ MacPhailetal.
75

 εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέηξα επίδνζεο επζπγξακκίδνληαη κε ηε δηάζηαζε ηεο 

„κάζεζεο θαη αλάπηπμεο‟ ηεο Balanced Scorecard. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

εξσηήζεθαλ Γηεπζπληέο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα θαίλεηαη φηη νη κάλαηδεξ δελ θαηαλννχλ θαη δελ 

εθαξκφδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο επίδνζεο, θαη γηα απηφ ην ιφγν ππάξρεη 

έλα ράζκα αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Balanced Scorecard. 

 

2.8Ο αληαγσληζκόο ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν 

Ζ ινγηζηηθή δηαρείξηζε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κπνξεί λα απνηειέζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Μάιηζηα, φηαλ ε ινγηζηηθή πξαθηηθή εζηηάδεη ζηελ 

αλάιπζε ησλ κεγεζψλ ησλ αληαγσληζηψλ, ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα ινγηζηηθή 

εζηηαζκέλε ζηνπο αληαγσληζηέο (competitor-focusedaccounting). Ζ μελνδνρεηαθή 

κνλάδα κπνξεί λα απνθηήζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο αλ αλαιχεη ζπζηεκαηηθά ηηο ινγηζηηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, αθνχ 

κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο, λα πξνβιέςεη ηηο 

κειινληηθέο ηνπο θηλήζεηο, λα αμηνινγήζεη ηηο επελδχζεηο ηνπο θηι
76

. 

Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο ησλ Anderson θαη Guilding
77

 είλαη λα εμεηάζνπλ ηε 

θχζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ινγηζηηθήο πνπ εζηηάδεη ζηνπο αληαγσληζηέο ζε έλα 
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κεγάιν μελνδνρείν. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε 

21 δηνηθεηηθά ζηειέρε ελφο κεγάινπ μελνδνρείνπ. Σα επίπεδα ηεο επίζεκεο 

εθαξκνγήο απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα, ελψ απηή ε πξαθηηθή 

εθαξκφδεηαη θάπνηεο θνξέο κε ζπζηεκαηηθά. Ζ θχξηα ρξεζηκφηεηά ηεο είλαη φηη 

κπνξεί λα επαηζζεηνπνηήζεη ην πξνζσπηθφ κε ηηο δπλάκεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμε ησλ αληαγσληζηψλ. Παξφια απηά, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ μελνδνρείσλ 

αληηκεησπίδνπλ κε επηθπιαθηηθφηεηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνπλ νη 

αληαγσληζηέο ηνπο, αθνχ κπνξεί απηέο λα είλαη ειιηπείο ή παξαπιαλεηηθέο. 

Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα κπνξεί λα 

απνηειέζεη θαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζήο ηεο. Δλψ φκσο ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο 

απνηειεί κηα απφ ηεο θνξπθαίεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δελ δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο 

επίδνζεο ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα. Ο Phillips
78

 ππνζηεξίδεη φηη κε ην θαηάιιειν 

ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο επίδνζεο, ε μελνδνρεηαθή κνλάδα κπνξεί λα απνθηήζεη 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ, αθνχ νη εηζξνέο, νη δηαδηθαζίεο, 

νη εθξνέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο θαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ αληαγσληζηηθή ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε μελνδνρείν εμαξηάηαη απφ κηα 

ζεηξά απφ παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηάξηηζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ 

ζηειερψλ. Οη Petersetal.
79

 ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζηελ Απζηξία δηαπίζησζαλ φηη 

ππάξρεη αλάγθε γηα θαιχηεξε εθπαίδεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα κηθξέο, νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ν ηδηνθηήηεο είλαη θαη κάλαηδεξ ηεο κνλάδαο. Δπηπιένλ, ην 

κέγεζνο ηεο κνλάδαο θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο επεξεάδεη ηε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο. Οη κηθξέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δηνηθνχληαη πην εχθνια θαη επέιηθηα, 

έρνπλ πην ζηελή ζρέζε κε ηνπο επηζθέπηεο, ελψ πξνζαξκφδνπλ θαη πην γξήγνξα ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, 

                                                 
78Paul A. Phillips, "Hotel performance and competitive advantage: a contingency approach", The 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, v. 11 no. 7, 1999, pp. 359 – 365. 
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ππάξρνπλ ειιείςεηο ζην ζρεδηαζκφ, αλεπαξθήο εθπαίδεπζε, κηθξφηεξε πξνβνιή, 

αλππαξμία θηλήηξσλ θαη απξνζπκία γηα λένπο επελδπηέο. 

Οη Avcikurtetal.
80

 επηρείξεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη 

θξίζηκνη γηα ηελ επηηπρία κηα κηθξήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα 

ζηα παξάιηα ηεο Σνπξθίαο θαη είρε έλα δείγκα 155 κηθξψλ μελνδνρείσλ. Σα επξήκαηα 

έδεημαλ φηη νη θχξηνη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ε 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη ην 

κάξθεηηλγθ. απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζεκαληηθφηεξνο πξνέθπςε πσο είλαη ε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

2.9Οη ηάζεηο πνπ θπξηαξρνύλ ζηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν 

Σέινο, ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ μελνδνρείσλ δελ έρεη λφεκα αλ δελ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζην κέιινλ ησλ νξγαληζκψλ θαη δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο ηάζεηο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν, θαη ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. Μηα απφ ηηο ηάζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε εθδειψλεηαη ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε ηε δεκηνπξγία 

αιπζίδσλ μελνδνρείσλ
81

. Ζ απφθαζε κηα αιπζίδαο λα επεθηαζεί εμαξηάηαη απφ ην 

θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο, ην ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο. Οη ελ ιφγσ παξάγνληεο εμεηάδνληαη ζηελ έξεπλα ησλ Altinayetal.
82

 

γηα κηα αιπζίδα μελνδνρείσλ πνπ απνθάζηζε λα επεθηαζεί ζηελ Δπξψπε, ελψ 

πξνεγνπκέλσο νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο εληνπηδφηαλ θπξίσο ζηελ Ακεξηθή. Οη ιφγνη 

πνπ ηελ ψζεζαλ ζε απηή ηελ απφθαζε ήηαλ: ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

Δπξψπε, ε έιιεηςε κεγάισλ αιπζίδσλ μελνδνρείσλ, ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

μελνδνρείσλ. 
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Ζ παγθνζκηνπνίεζε έρεη επεξεάζεη θαη ηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο, γηα απηφ ην 

ιφγν παξαηεξείηαη ε ηάζε λα ππάξρεη ινγηζηηθή ελαξκφληζε. Ζ έξεπλα ηνπ Burgess
83

 

γηα ηα μελνδνρεία ηνπ Λνλδίλνπ, εμεηάδεη αλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ μελνδνρείσλ 

έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνληαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Απφ ηε κειέηε 

πξνθχπηεη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξν έιεγρν ηνπ 

θφζηνπο. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ δεκηνπξγεί 

δπζθνιίεο ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ.  

πλνςίδνληαο, ε παγθνζκηνπνίεζε επεξεάδεη ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 

κε πνηθίινπο ηξφπνπο, αθνχ ηηο αλαγθάδεη λα επεθηαζνχλ, λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, λα ελαξκνλίζνπλ ή λα ηππνπνηήζνπλ ηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ηνπο 

θηι. ιεο απηέο ν απνθάζεηο, φκσο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη 

απφ άξηηα εθπαηδεπκέλα ζηειέρε, ησλ νπνίσλ ε θαηάξηηζε ζα επηθαηξνπνηείηαη 

ζπλερψο, ψζηε λα παξακέλνπλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αληαγσληζηηθέο θαη 

βηψζηκεο ζε έλα ξαγδαία κεηαβαιιφκελν θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζπλερήο 

επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο ζα ηνπο επηηξέςεη λα εθαξκφζνπλ 

θαηλνηφκεο ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ πιεξέζηεξε θαη πην ρξήζηκε 

πιεξνθφξεζε. 
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Κεθάιαην 3
ν
Ξελνδνρεηαθόο Σνκέαο 

 

3.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή μελνδνρεηαθνύ ηνκέα84
 

Ζ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο θαη ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ αηζζήκαηνο  θηινμελίαο πνπ δηαθξίλεη ηνπο αλζξψπνπο. Οη αξραίνη 

Έιιελεο είραλ ζενπνηήζεη ηελ θηινμελία θαη θάζε παξάβαζε ησλ εζίκσλ ηεο 

απνηεινχζε ακάξηεκα, πνπ πίζηεπαλ φηη ην ηηκσξνχζαλ νη ζενί. 

Ήηαλ ηφζν έληνλν θαη αλαπηπγκέλν ην αίζζεκα ηεο θηινμελίαο, ψζηε είραλ 

δηαξξπζκίζεη ηα ζπίηηα ηνπο νξγαλψλνληαο εηδηθφ δσκάηην (μελψλα) γηα λα 

θηινμελνχλ επηζθέπηεο, πεξαζηηθνχο θαη πξνζθεθιεκέλνπο. Ο μέλνο ζην γεχκα είρε 

ηηκεηηθή ζέζε θαη φηαλ αλαρσξνχζε, ηνπ πξφζθεξαλ δψξα, πνπ ήηαλ αλάινγα κε ηε 

ζρέζε πνπ δηαηεξνχζε κε ηνλ νηθνδεζπφηε. 

Ζ αχμεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, 

δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε νξγάλσζεο ηεο θηινμελίαο. Έηζη ε θηινμελία έγηλε 

νξγαλσκέλε κε ηε βνήζεηα ηεο πνιηηείαο (δεκφζηα θηινμελία) θαη έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ηα δεκόζηα θαηαγώγηα, πνπ θηινμελνχζαλ άηνκα γηα θάζε επίζεκε 

εθδήισζε ηεο πφιεο, φπσο αγψλεο, ζξεζθεπηηθέο ενξηέο θ.α. Σα θαηαγψγηα 

ρηίδνληαλ ζε πεξηνρέο πνπ δηνξγαλψλνληαλ ενξηέο θαη αγψλεο. Γλσζηφ θαηαγψγην 

ηεο επνρήο ήηαλ ην «Λεσλίδαην» ζηελ Αξραία Οιπκπία θαη ην θαηαγψγην ηεο 

Δπηδαχξνπ δπλακηθφηεηαο 100 δσκαηίσλ. 

Παξάιιεια κε ηε δεκφζηα θηινμελία κέζσ ησλ θαηαγσγίσλ, ε ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία αλέιαβε ηελ θεξδνζθνπηθή εθκεηάιιεπζε ηεο θηινμελίαο. Έηζη 

ιεηηνχξγεζαλ ηα πξψηα παλδνρεία, ζηηο δηαζηαπξψζεηο ησλ κεγάισλ δξφκσλ, γηα λα 

εμππεξεηνχλ ηνπο μέλνπο πνπ ηαμίδεπαλ. Σα παλδνρεία είραλ πειάηεο απφ θαηψηεξα 

νηθνλνκηθά επίπεδα θαη πξνζέθεξαλ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. ηελ αξρή παξείραλ 

κφλν ζηέγε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζέθεξαλ θαη ππεξεζίεο ζίηηζεο. 
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Ζ εμέιημε ησλ παλδνρείσλ είλαη ηα μελνδνρεία ηεο επνρήο εθείλεο, ηα νπνία 

ζηνλ ενξηαζκφ ησλ «Γηνλπζίσλ» είραλ κεγάιε πιεξφηεηα. ηελ Βπδαληηλή επνρή 

αλαπηχρζεθε ε μελνδνρεία. 

Σα θαηαγψγηα κεηαηξάπεθαλ ζε μελώλεο θαη ήηαλ επηρνξεγνχκελα απφ ηνπο 

βαζηιείο. Οη ηδηνθηήηεο ησλ μελψλσλ ήηαλ άηνκα κνξθσκέλα θαη θνηλσληθψο 

θαηαμησκέλα. Γλσζηνί μελψλεο ήηαλ ν «Ξελψλ ηνπ ακςψλ» πνπ ίδξπζε ν 

Ηνπζηηληαλφο θαη ε «Βαζηιεηάδα» ηνπ Μ. Βαζηιείνπ ζηελ Καηζάξεηα πνπ ηδξχζεθε ην 

372 κ.Υ. Δπίζεο μελψλεο ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο εθθιεζίαο θαη 

πξνζέθεξαλ ρσξίο ακνηβή δηαλπθηέξεπζε.  

Με ηελ πηψζε ηνπ Βπδαληίνπ, ε άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ 

πξνθάιεζε δηνιίζζεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Καηαιχκαηα ηεο επνρήο εθείλεο 

ήηαλ ηα «ράληα», πνπ πξνζέθεξαλ ηξνθή θαη ζηέγε γηα ιίγεο ψξεο. Σελ επνρή ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, ε θηινμελία γηλφηαλ ζε ζπίηηα θαη νη ρψξνη ηεο θηινμελίαο 

απνθαινχληαλ «κηζαθίξ νληάδεο». Σα παλδνρεία ήηαλ ιηγνζηά κε θαθή εκθάληζε θαη 

δηαλπθηέξεπζαλ φζνη δελ είραλ ελαιιαθηηθή ιχζε. 

Με ηνλ θαζνξηζκφ σο πξψηεο πξσηεχνπζαο ηεο Διιάδνο ηνπ Ναππιίνπ θαη 

κε ηελ θάζνδν ησλ Βαπαξψλ, παξνπζηάζηεθαλ αλάγθεο ζηέγαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα 

νηθνλνκηθά κέζα ηεο επνρήο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα μελνδνρεία. 

Δπί βαζηιείαο ηνπ ζσλα θηίζηεθε ζην Ναχπιην (1828) ην πξψην μελνδνρείν, 

φπνπ έκελαλ Βαπαξνί θαη μέλνη επίζεκνη, κε ηελ επσλπκία «Ξελνδνρείνλ ηνπ 

Λνλδίλνπ». Άιιν μελνδνρείν ήηαλ ηνπ Κνινθνηξψλε κε δηεπζπληή ηνλ Ηηαιφ 

Γθηνπδέπε. 

Σν πξψην μελνδνρείν ηεο Αζήλαο, ην «ALBERGONUOMO» ηνπ Ηηαινχ 

Καδάιη, ηδξχζεθε ην 1841, φηαλ κεηαθέξζεθε εθεί ε πξσηεχνπζα, φπνπ ζχρλαδαλ 

λαπηηθνί θαη πεξηεγεηέο. Δθεί έγηλε ην 1841 ν πξψηνο κεγάινο Γεκνηηθφο ρνξφο θαη 

παξεπξέζεζαλ νη Βαζηιείο θαη ν δηάδνρνο ηεο Βαπαξίαο. 

Σν μελνδνρείν πνπ ζεκειίσζε ηελ ειιεληθή μελνδνρεία, ήηαλ ε «Μεγάιε 

Βξεηάληα» πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Αλαζηάζην Παλαγηψηε ην 1842 ζαλ θαηνηθία ηνπ 

θαη απφ ην 1874 ιεηηνχξγεζε ζαλ μελνδνρείν. 
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Σα αξραηφηεξα μελνδνρεία, κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα, είλαη 

«ν Αεηφο» ζην Παξίζη ην 1302 θαη ν «Λεπθφο Λέσλ» ζηελ Βελεηία ην 1482. 

Ζ νλνκαζία “hotel” δίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε Γαιιία ζηνπο πχξγνπο, πνπ 

νη ηδηνθηήηεο ηνπο ζέινπλ λα ηνλίζνπλ φηη δηαζέηνληαη γηα θηινμελία. Οη πξψηνη πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ζαλ νξγαλσκέλε νηθνλνκηθή κνλάδα ηα μελνδνρεία θαη θαζηέξσζαλ 

θνηλφ ηηκνιφγην, είλαη νη Διβεηνί ην 1843. 

Άιια γλσζηά μελνδνρεία είλαη ην «WOLDORFASTORIA» ζηελ Ν.Τφξθε ην 

1931, ην «PLAZAHOTEL» ζην Νηεηξφτη ην 1977, ην «GRANDHOTEL» ζηε Ρψκε 

ην 1893, ην «RITZ» ζην Παξίζη ην 1898, ην «CARLTON» ηνπ Λνλδίλνπ ην 1898 θ.ά. 

Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.δ. 

1297/1972, είλαη νη νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο πνπ έρνπλ 

ζθνπφ λα παξέρνπλ θαηάιπκα ζην επξχ θνηλφ κε ή ρσξίο παξνρή πξφζζεησλ 

ππεξεζηψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεξε νλνκαζία ηνπο (hotel, motelθ.ιπ.). 

Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη πνιπζχλζεηεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ 

παξάγνπλ θαη πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλα πιηθά θαη άπια αγαζά. 

 

3.2 Κπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά μελνδνρείσλ 

Σν βαζηθφ πξντφλ πνπ πξνζθέξεη ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο είλαη ε θηινμελία, 

ελψ ζπρλά ζηνλ ίδην ρψξν ιεηηνπξγνχλ εζηηαηφξηα, κπαξ θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ θηινμελνχληαη. Σα 

μελνδνρεία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ είηε σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο, είηε σο ηκήκαηα 

ησλ μελνδνρεηαθψλ αιπζίδσλ. 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ είλαη ε παξνρή 

δηακνλήο, θαζψο θαη ε πξνζθνξά ζηνπο πειάηεο πιηθψλ αγαζψλ (φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξε ηξνθή, πνηά θηι) θαη ππεξεζηψλ, (φπσο γηα παξάδεηγκα 

ςπραγσγία, θαζαξηφηεηα, ςπραγσγία θηι). Καζψο, πνιιέο θνξέο ηα αγαζά θαη νη 

ππεξεζίεο δελ είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηνχλ θαη λα πξνζθεξζνχλ μερσξηζηά, ηα 

μελνδνρεία ζεσξείηαη πσο πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο
85
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Ο μελνδνρεηαθφ θιάδνο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ 

πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θηινμελίαο. Ο θιάδνο πεξηιακβάλεη πνιιέο κηθξέο κνλάδεο, 

ζηηο νπνίεο θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο  ζεσξνχληαη ε ζέζε θαη ε ρσξνηαμηθή 

θαηαλνκή ησλ θαηαιπκάησλ
86

. 

  Ο θιάδνο ησλ μελνδνρείσλ δεπηεξνγελψο ζπκβάιιεη ζηε βηνκεραληθή 

αλάπηπμε, απνηειεί δσηηθή πεγή εηζνδήκαηνο θαη δεκηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, φπσο: κεηαθνξηθέο, ηνπξηζηηθέο, 

βηνηερληθέο-βηνκεραληθέο, γεσξγηθέο. 

  Σα μελνδνρεία έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθά απφ ηηο άιιεο 

επηρεηξήζεηο, φπσο: 

 Πειάηεο 

  Ο άλζξσπνο θαηαπηεζκέλνο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο, αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε ηεο 

θπγήο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηεο αλαςπρήο, ηεο απφθηεζεο λέσλ εκπεηξηψλ, ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο δηεχξπλζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

  ιεο απηέο ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ηηο ηθαλνπνηεί ην μελνδνρείν θαη 

πξνζθέξεη ηηο αλέζεηο πνπ απαηηεί ν θάζε πειάηεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζχγρξνλνπ πειάηε είλαη ε πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα 

ηεο πην αληηθεηκεληθήο θξηηηθήο απφ κέξνπο ηνπ. Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 

αλαβαζκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, κεηξνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ κε ζηφρν λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

  Οη πειάηεο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, ην εηζφδεκά ηνπο, ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ηελ εκπεηξία ηνπο, ην επάγγεικά ηνπο, ην βαζκφ ελεκέξσζήο 

ηνπο δεηνχλ θάηη μερσξηζηφ απφ ην θαηάιπκα ησλ δηαθνπψλ. Απηφ ην θάηη μερσξηζηφ 

(πνιπηέιεηα, νηθνλνκία, εηδηθά ηκήκαηα), ν επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο ην έρεη 

πξνβιέςεη, ην έρεη πξνζαξκφζεη ζηηο ηδηαίηεξεο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ηνπ θάζε 

πειάηε, ηνπο νπνίνπο πξνζειθχεη δηαθεκίδνληάο ην. Οξηζκέλνη πειάηεο δίλνπλ 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ηηκή, ελψ άιινη ζηελ πνηφηεηα. 
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  Ζ δεκηνπξγία ελφο απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνπ πειάηε είλαη ν ζηφρνο ηεο 

μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, γηαηί ε θαιχηεξε δηαθήκηζε είλαη νη εκπεηξίεο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ κέλνπλ ζην μελνδνρείν. Ο ηθαλνπνηεκέλνο πειάηεο ζα παξακείλεη 

πειάηεο θαη ζα αγλνήζεη αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο. Ο θαιχηεξνο «θήξπθαο ηνπ 

πξντφληνο» είλαη εθείλνο πνπ ην δεη θαη ζα ην αλαθέξεη ζηνπο γλσζηνχο ηνπ, φηαλ 

γπξίζεη ζηελ παηξίδα ηνπ. 

  Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξεκαηηψλ. 

 Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

  Σν μελνδνρείν ρξεηάδεηαη πξνζσπηθφ κε εηδηθέο γλψζεηο, επηδεμηφηεηα θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, δηφηη ην θχξην πξντφλ ηνπ είλαη νη πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο ζηνλ πειάηε. ηελ θαηά πξφζσπν ζρέζε μελνδνρνυπάιιεινπ θαη πειάηε 

θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ν πειάηεο αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ φιε μελνδνρεηαθή κνλάδα.  

  Ζ αλαβαζκηζκέλε ππνδνρή, ην επδηάζεην, ρακνγειαζηφ θαη θαινπξναίξεην 

ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ καδί κε άιια ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ηνπ μελνδνρείνπ. 

Ζ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εθδειψλεηαη απφ ηνλ πειάηε κε θηινδψξεκα. 

  Σν πξνζσπηθφ αθφκε «ηθαλνπνηεί ην εγψ» ηνπ πειάηε, εάλ π.ρ. ν 

ξεζεςηνλίζη ηνλ πξνζθσλεί κε ην φλνκά ηνπ ζαλ ηαθηηθφ πειάηε, εάλ ν κπάξκαλ ηνλ 

ζεξβίξεη ρσξίο λα ηνλ ξσηήζεη ηη πνηφ ζα πάξεη, γηαηί μέξεη ηη πίλεη ζα γλσζηφο 

πειάηεο πνπ είλαη θ.ά. ια απηά ηνλ θάλνπλ λα αηζζάλεηαη ζαλ έλα «αλψηεξν 

άηνκν», θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζπρλά ζε άιια κέξε. Ο δε πειάηεο, θάζε ζηηγκή ηεο 

δηακνλήο ηνπ, ηε ζεσξεί ζαλ κηα μερσξηζηή ζηηγκή. 

  Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην μελνδνρείν είλαη ζχλζεηεο γηαηί 

ιεηηνπξγνχλ πνιιά επί κέξνπο ηκήκαηα, φπσο δηακνλή, εζηίαζε, ςπραγσγία, 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ά. Έλα ππνζχλνιν ησλ μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ εάλ 

δεκηνπξγήζεη αξλεηηθή εηθφλα ζηνλ πειάηε ζα έρεη δπζκελή επίδξαζε ζηελ φιε 

επηρείξεζε. 

  Οη θαιέο ζρέζεηο πειαηψλ θαη ππαιιήισλ μελνδνρείνπ φηαλ ζπλνδεχνληαη 

απφ έλα πνηνηηθφ μελνδνρεηαθφ πξντφλ νδεγνχλ ζε ζηαζεξή πειαηεία. 
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 Έιεγρνο από Κξαηηθνύο παξάγνληεο   

  Σα μελνδνρεία ειέγρνληαη 1) απφ ηνλ ΔΟΣ γηα ηε δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, 2) απφ ηελ Αζηπλνκία γηα ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ αζηπλνκηθψλ 

δηαηάμεσλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο, 3) απφ ηελ Αγνξαλνκία γηα ηελ πηζηή 

εθαξκνγή ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη 4) απφ ηελ Δθνξία φπσο φιεο νη 

επηρεηξήζεηο. 

 Ακεηαθίλεην πξνζθεξόκελσλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

  Σν μελνδνρείν πνπ είλαη επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ ηφπν πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί. Τπάξρεη δειαδή ην ακεηαθίλεην θαη 

είλαη εμαξηεκέλν απφ ην ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν θαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο         

ζ‟ απηφ. Οη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαηαλαιψλνληαη ζηνλ ηφπν παξαγσγήο. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ δε ζπλδπάδεηαη κε ηελ άκεζε πιεξσκή. 

Έηζη ν πειάηεο πξαγκαηνπνηεί δαπάλεο ζην εζηηαηφξην, κπαξ, ηειεθσληθφ θέληξν, 

ηνπ παξέρεηαη πίζησζε θαη εμνθιεί κε ηελ αλαρψξεζή ηνπ. Ζ πίζησζε απηή 

δεκηνπξγεί δχν πξνβιήκαηα: 

1. Σελ άκεζε θαηαρψξεζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ζηνλ ινγαξηαζκφ 

ηνπ, ψζηε κε ηελ αλαρψξεζή ηνπ λα κε δηαθχγεη θακία δνζνιεςία ηνπ. 

2. Σελ πνιππινθφηεηα ησλ εληχπσλ θαη ηελ επηθνηλσλία γεληθά ηνπ 

ελφο ηκήκαηνο κε ην άιιν. 

 

 Αλειαζηηθόηεηα θόζηνπο 

  Ζ ίδξπζε ελφο μελνδνρείνπ απαηηεί ηνπνζέηεζε κεγάισλ θεθαιαίσλ ζε 

πάγηα ζηνηρεία ( θηηξηαθέο, κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, επίπισζε θ.ά.) θαη αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ εληάζεσο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

  Έηζη επηβαξχλεηαη, εθηφο απφ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, κε έμνδα ζπληήξεζεο, 

απνζβέζεσλ, ηφθσλ δαλείσλ θ.ά. ηα νπνία δε ζπκπηέδνληαη, γηα λα κεησζεί ην θφζηνο 

ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Σν θφζηνο απηφ πνπ αληηκεησπίδεη ε μελνδνρεηαθή 

επηρείξεζε είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ επνρηαθή ιεηηνπξγία ηεο. 
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  Παξφια απηά νη ηηκέο ηνπο πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθέο γηα λα 

πξνζειθχζνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δήηεζε ζε κηα πεξίνδν παξαηεηακέλεο 

θξίζεο, ρσξίο φκσο λα ππνβηβάδεηαη ην επίπεδν θαη ε ζχλζεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

  Ζ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ πξέπεη λα είλαη ν θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο ηηκήο θαη 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη λα επαλεμεηάδεηαη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αληαγσληζκφ. 

 Αλειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο 

  Ζ πξνζθνξά μελνδνρείσλ είλαη δεδνκέλε θαη κηα αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

δήηεζεο δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη αληίζηνηρε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο. Ζ πξνζθνξά 

είλαη πεξηνξηζκέλε, εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ππνδνρήο ηεο ρψξαο θαη δελ 

απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηελ αχμεζε ησλ πειαηψλ. 

  Ζ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή ησλ ηηκψλ είλαη πςειή. 

Δάλ απμεζνχλ νη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ, νη ηνπξίζηεο ζα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηε 

πξνηηκήζεηο ηνπο, ζα δεκηνπξγήζνπλ λέα θαηαλαισηηθά πξφηππα θαη ζα ζηξαθνχλ ζε 

αληαγσληζηηθέο αγνξέο ζηελ Σνπξθία, Ηζπαλία, Αίγππην, Μάιηα, Κξναηία θαη 

Σπλεζία. 

 Άκεζε δήηεζε θαη πξνζθνξά ππεξεζηώλ 

  Ο πειάηεο απνιακβάλεη ηελ ππεξεζία ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ρξφλνο γηα λα δηνξζσζνχλ ιάζε, λα γίλνπλ δνθηκαζηηθά 

ηεζη, επηδείμεηο θαη γεληθά βειηηψζεηο, φπσο κπνξεί λα γίλεη ζηε γξακκή παξαγσγήο 

ηεο θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο. 

  Ζ παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηνλ ίδην ρψξν θαη ρξφλν. 

  ηε βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε ζπληαγή πνπ έρεη 

δνθηκαζηεί πξηλ, ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην κε ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε ιφγσ ηεο 

κεγάιεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο. 

  Αθφκα θαη αλ δηαπηζησζεί θάπνην ιάζνο, ήδε ζα είλαη πνιχ αξγά θαη ην 

κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ππάιιεινο, είλαη λα δεηήζεη ζπγγλψκε. Υαξαθηεξηζηηθά 
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είλαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ: ν δπζαξεζηεκέλνο πειάηεο ην αλαθέξεη ζε άιινπο 11, 

ελψ ν επραξηζηεκέλνο κφλν ζε 3. 

  ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία ν ρξφλνο αλακνλήο κπνξεί λα θαζνξίζεη 

θαη ηελ αμία ελφο πξντφληνο, κε απνηέιεζκα λα εθηηκνχκε πεξηζζφηεξν ηα πξντφληα 

γηα ηα νπνία αλακέλνπκε πεξηζζφηεξν ρξφλν. ηε βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ 

φκσο, ε νπνηαδήπνηε αλακνλή κεηξά αξλεηηθά σο πξνο ηελ εληχπσζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηνλ πειάηε. 

 Δπνρηθόηεηα 

  Οη πεξηζζφηεξεο δηαλπθηεξεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ην ηξίκελν Ηνπιίνπ-

επηεκβξίνπ θαηά 50 %. Σν ηξίκελν Απξηιίνπ-Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ην 30 % 

πεξίπνπ. Ο ζηφρνο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ. 

  Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο 

ηεο ηνπξηζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, γηαηί ε επνρηθφηεηα 

επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαζφζνλ κε ηηο 

εηζπξάμεηο ηεο κεησκέλεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ φιν ην 

έηνο. 

  Ζ επνρηθφηεηα πξνθαιεί ηελ ππνιεηηνπξγία ή ηελ αδξάλεηα ησλ μελνδνρείσλ 

κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ. 

  Ζ αληηκεηψπηζε ηεο επνρηθφηεηαο είλαη πην εχθνιε ζε πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ          

λ‟ αλαπηπρζνχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ζα βνεζήζνπλ κε ηε ρξνληθή 

δηαζπνξά ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

  Ζ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί θαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ. Ο εγρψξηνο ηνπξηζκφο ζε ζρέζε κε ηνλ 

εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ έρεη κηθξφηεξε πξνζηηζέκελε αμία. 

  Δπίζεο, ε πξνζέιθπζε θαη αλάπηπμε λέσλ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ ( Κίλα, 

Ρσζία ), φπσο θαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 
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ζε ζπλδπαζκφ κε ζσζηή ηηκνιφγεζε θαη πςειφ επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ επέθηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 
87

,
88

 

 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ, πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ  επεξεάδνπλ ζε κέγηζην βαζκφ ην 

μελνδνρεηαθφ πξντφλ. Δπηπιένλ ε ζπλεηζθνξά ηεο ινγηζηηθήο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή αθνχ 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην θφζηνο
89

, νη νπνίεο βνεζνχλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ
90

. 

 

 

3.3 Ηιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε ησλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ 

 

Γηα ηελ νξζή εθαξκνγήηεο ινγηζηηθήο ηερληθήο απαηηείηαη βαζχηεξε θαη 

ζθαηξηθή γλψζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηάξζξσζεο ηεο μελνδνρεηαθήο 

επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά νξηζκέλα 

δεηήκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη γεληθά ηε δηάξζξσζε ησλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη κάιηζηα κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή, ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

θαηαλνεηέο νη ινγηζηηθέο κέζνδνη νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηνλ θιάδν απηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

. 
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 Κιάδνη εθκεηάιιεπζεο
91

 

  Μηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη κηα ή θαη 

πεξηζζφηεξεο ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε 

απηνηειή ηκήκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. 

  Με ηνλ φξν «ηερλνινγηθή δξαζηεξηφηεηα» ελλνείηαη ε θαηάιιειε νξγάλσζε 

(ζπλδπαζκφο) ησλ κέζσλ δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ην 

νπνίν, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη ε παξαγσγή ή ε δηάζεζε αγαζνχ ή 

ππεξεζίαο. 

  Οη ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο νλνκάδνληαη θαη θιάδνη εθκεηάιιεπζεο ή 

θέληξα παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

  Αλάινγα κε ηνπο θιάδνπο εθκεηάιιεπζεο νη νπνίνη ππάξρνπλ ζε κηα 

μελνδνρεηαθή επηρείξεζε, ε επηρείξεζε δηαθξίλεηαη ζε απιή εθκεηάιιεπζε (κφλν 

χπλνπ) θαη ζε ζχλζεηε ή πνιπζχλζεηε. Ζ χπαξμε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θιάδσλ 

εθκεηάιιεπζεο ζε κηα επηρείξεζε εμαξηάηαη, θπξίσο, απφ ην πιήζνο θαη ηε κνξθή 

ησλ πξνζθεξφκελσλ απ‟ απηήλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, κε βάζε ηελ αλάγθε ηεο φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ηεο πειαηείαο ηεο. 

  Οη θιάδνη εθκεηάιιεπζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1. Κχξηνη, κε ηνπο νπνίνπο επηδηψθεηαη επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ 

ίδηαο απνδνηηθφηεηαο θαη  

2. Βνεζεηηθνί, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζην έξγν ησλ θπξίσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζ‟ έλα μελνδνρείν πνπ πεξηιακβάλεη ην 

πιήζνο ησλ απαηηνχκελσλ ζήκεξα εθκεηαιιεχζεσλ, θχξηνη θιάδνη είλαη εθείλνη νη 

νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ κέζα ζην μελνδνρείν ηε κεηαηξνπή ησλ κέζσλ δξάζεο ζε 

έηνηκα πιηθά ή άπια αγαζά (καγεηξείν, ππλνδσκάηηα, θπιηθείν), θαζψο θαη εθείλνη νη 

νπνίνη δηαζέηνπλ ηα αγαζά απηά ζηνπο πειάηεο (εζηηαηφξην, κπνπθέο, κπαξ, 

ππνδνρή). Με ηε δξάζε θαη ησλ δχν απηψλ επηδηψθεηαη ε απφθηεζε πςεινχ 

                                                 
91Δ. Καρααχοντηίτθσ – Κ. Σαρλισ « Ξενοδοχειακι Λογιςτικι», ςελ.27-31, Ακινα, εκδόςεισ 

Interbooks,1989 
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πνζνζηνχ ίδηνπ θέξδνπο, ην νπνίν θαη απνηειεί ζπγρξφλσο ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ 

ηνπ μελνδνρείνπ. 

  Βνεζεηηθνί θιάδνη είλαη εθείλνη νη νπνίνη, ελψ δελ επηδηψθνπλ ίδηα θέξδε, 

ζπκβάιινπλ, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζηελ επηηπρία θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ 

θχξησλ θιάδσλ (ηειεθσληθφ θέληξν, πιπληήξην, θ.ιπ.). 

  Δίλαη δπλαηφλ, φκσο ζην ρψξν ελφο μελνδνρείνπ θαη κάιηζηα απφ ηνλ ίδην 

θνξέα, λα ιεηηνπξγνχλ θιάδνη ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν δξάζεο λα είλαη εληειψο 

αλεμάξηεην απφ εθείλν ηνπ μελνδνρείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε ηηο 

θαινχκελεο δεπηεξεχνπζεο εθκεηαιιεχζεηο (θνκκσηήξην, πξαηήξην βελδίλεο, 

αλζνπσιείν, γήπεδα ηέληο, γθνιθ, πηζίλεο, πιαδ, θηλεκαηνζέαηξα, αίζνπζεο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ, ηνπξηζηηθψλ εηδψλ, θ.ιπ.). 

  Πνιιέο θνξέο είλαη δπλαηφλ νη δεπηεξεχνπζεο απηέο εθκεηαιιεχζεηο λα 

απνηειέζνπλ θχξηνπο θιάδνπο εθκεηάιιεπζεο, θαηά θαλφλα φκσο βξίζθνληαη ζε 

ρακειή νξγαληθή ζχλδεζε κε ην μελνδνρείν θαη ηα απνηειέζκαηα κεξηθψλ απ‟ 

απηνχο είλαη αξλεηηθά (δεκηέο). Ζ δηαηήξεζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ απηψλ, έζησ θαη 

κε αξλεηηθφ απνηέιεζκα, επηβάιιεηαη γηα ράξε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ άιισλ 

θιάδσλ. 

  ηελ πξάμε, νη θπξηφηεξνη θιάδνη εθκεηάιιεπζεο ζηηο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη νη παξαθάησ: 

 

1. Κύξηνη θιάδνη εθκεηάιιεπζεο 

Α. Τπλνδσκάηηα 

  Σν ηκήκα απηφ πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ, εμεηδηθεπκέλεο 

θαη κε, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ. Οπσζδήπνηε ζηελ πξνεηνηκαζία απηή 

ζπκκεηέρεη θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (θαηάιιειε ζέζε μελνδνρείνπ, θιίκα θ.ιπ.). 

  Ζ αλάκεημε εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ κεηαμχ ηνπ 

θιάδνπ απηνχ θαη ησλ άιισλ θιάδσλ (αλειθπζηήξεο πξνζσπηθνχ, θαγεηνχ, 

ηκαηηζκνχ, πιπληήξην, θπιηθείν, πξσηλά), δεκηνπξγεί πξφβιεκα κεξηζκνχ δαπαλψλ. 
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Β. Δζηηαηφξην 

  Ο θιάδνο απηφο πεξηιακβάλεη δχν δηαρσξηζκέλεο κεηαμχ ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γειαδή ην καγεηξείν θαη ην εζηηαηφξην (ηξαπεδαξία). Σν καγεηξείν, 

κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ κέζσλ θαη αθαηέξγαζησλ πιηθψλ (πξψηεο χιεο), 

παξαζθεπάδεη πιήζνο θαγεηψλ, νξεθηηθψλ, ζαιαηψλ, θ.ιπ. θαη ζε ηέηνηα πνηθηιία, 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο νη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ. Σν εζηηαηφξην, επίζεο, 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κεγάιν αξηζκφ ζθεπψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ ε 

πξνζθνξά ησλ δηάθνξσλ θαγεηψλ θ.ιπ. λα ζπληειείηαη κε ηξφπν άςνγν θαη αξεζηφ 

ζηνπο πειάηεο (ζεξβίηζηα θ.ιπ.). 

  Σφζν γηα ηελ εηνηκαζία θάζε θαγεηνχ, φζν θαη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ 

απαηηνχληαη είδε δηαθνξεηηθνχ θφζηνπο θαη πνηφηεηαο, θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλε θαη 

κε εξγαζία. Δπίζεο, ν θιάδνο απηφο απνξξνθά ππεξεζίεο ζεκαληηθήο αμίαο θαη απφ 

άιινπο θιάδνπο θαη γη‟ απηφ ε θνζηνιφγεζε ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαγεηψλ (νξζή 

επηβάξπλζε ηνπ θιάδνπ κε έμνδα) ζπρλά γίλεηαη έλα άιπην πξφβιεκα. Παξ‟ φια 

απηά, φκσο, ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο θνζηνιφγεζεο είλαη κεγάιε γηα ηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Γη‟ απηφ εμάιινπ, ε επηζηεκνληθή έξεπλα δελ έπαςε λα 

αλαδεηά κεζφδνπο εχξεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαη πξνζθεξφκελσλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

  Απφ ινγηζηηθήο άπνςεο επίζεο, εδψ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη ν ηξφπνο 

δηάζεζεο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ, δειαδή αλ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάζεζε (πψιεζε) 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο απφ κέξνπο ηνπ πειάηε (demipension, 

pensioncomplete) ή ζην εζηηαηφξην (alacarte). 

Γ. Δθκεηάιιεπζε πνηψλ (θάβα) 

ην ηκήκα απηφ γίλεηαη απνζήθεπζε, ζπληήξεζε θαη πξνεηνηκαζία γηα 

πξνζθνξά ζηνλ πειάηε ησλ θάζε είδνπο θαη πνηφηεηαο πνηψλ. Ζ δηάζεζε ησλ πνηψλ 

απηψλ κέζσ ηνπ εζηηαηνξίνπ δεκηνπξγεί ινγηζηηθφ πξφβιεκα, ιφγσ αλάκεημεο ησλ 

εμφδσλ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

Γ. Κπιηθείν (κπνπθέο) 

Σν θπιηθείν ή αιιηψο κπνπθέο έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ κε ίδηα κέζα (ζθεχε, 

πξνζσπηθφ θ.ιπ.) εηνηκαζία φισλ ησλ δεζηψλ ξνθεκάησλ πνπ παξαγγέιινπλ 
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πειάηεο, θαζψο θαη ησλ πξνγεπκάησλ. Καη ζην ηκήκα απηφ πθίζηαηαη πξφβιεκα 

κεξηζκνχ δαπαλψλ ιφγσ αλάκεημεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

εζηηαηνξίνπ, θπξίσο ζηηο κηθξνχ κεγέζνπο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. 

Δ. Μπαξ 

Απηφ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ θαη δηαζέηεη 

ίδηα κέζα (ζθεχε, έπηπια, θ.ιπ.), έρεη δε ζαλ αληηθείκελν ηελ επηηφπνπ πψιεζε 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. Σν κπαξ είλαη ζπλδεκέλν κε ηνπο ινηπνχο θιάδνπο θαη 

ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ηηο ππεξεζίεο απηψλ ή θαη αληίζηξνθα. 

Σ. Εαραξνπιαζηείν 

Σν ηκήκα απηφ, θαζψο θαη ην καγεηξείν, αλήθεη ζηελ ηερλνπαξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ. ‟ απηφ παξαζθεπάδνληαη γιπθίζκαηα, παγσηά, 

κπηζθφηα, βνπηήκαηα θ.ιπ. γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ εζηηαηνξίνπ, ηνπ θπιηθείνπ, ηνπ 

κπαξ ή ηε δηάζεζή ηνπο απεπζείαο ζηνπο πειάηεο. Ζ αλάκεημε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

δαραξνπιαζηείνπ κε ην εζηηαηφξην πξνθαιεί ινγηζηηθά πξνβιήκαηα κεξηζκνχ 

δαπαλψλ. 

2. Βνεζεηηθνί θιάδνη 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθνί βνεζεηηθνί θιάδνη, νη νπνίνη θαηά 

πεξίπησζε, κπνξεί λ‟ απνηειέζνπλ θαη θχξηνπο θιάδνπο, αλάινγα κε ην 

κέγεζνο θαη ηε ζέζε ηνπ μελνδνρείνπ. 

α. Πιπληήξην-ζηδεξσηήξην 

β. ηαζκφο απηνθηλήησλ ησλ πειαηψλ-ζπλεξγείν επηζθεπψλ      

απηνθηλήησλ 

γ. Τπεξεζία επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο θηηξίσλ 

δ. Τπεξεζία κέζσλ κεηαθνξάο 
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 Λεηηνπξγίεο-Σκήκαηα 

Κάζε νηθνλνκηθή κνλάδα πεξηιακβάλεη δηαρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο ζχλνια, ηα 

νπνία δξνπλ κε εηδηθφηεξν ζθνπφ, κε εηδηθά φξγαλα θαη κε ίδηα πξνβιήκαηα ην 

θαζέλα. Σα ζχλνια απηά νλνκάδνληαη ιεηηνπξγίεο. Ζ άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ 

γίλεηαη απφ εηδηθά φξγαλα ηα νπνία έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαηά ηνκέα. 

ηα μελνδνρεία, ηα φξγαλα απηά δηαρσξίδνληαη ζε ππεξεζίεο ή ηκήκαηα θαη νη 

πξντζηάκελνί ηνπο ζπληνλίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο αλάινγα κε ηηο εληνιέο ηεο 

δηεχζπλζεο. 

  Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη: 

1. Δκπνξηθή ιεηηνπξγία 

Ζ ιεηηνπξγία απηή δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε δχν ηκήκαηα: 

α. Σνλ εθνδηαζκφ θαη 

β. Σε δηάζεζε 

Ο εθνδηαζκφο πεξηιακβάλεη: 

1) Σηο ππεξεζίεο πξνκεζεηψλ, 

2) Σηο ππεξεζίεο παξαιαβψλ θαη  

3) Σελ απνζήθε 

Με ηελ ηήξεζε θαηάιιεισλ εληχπσλ απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο, ην 

ινγηζηήξην παίξλεη απφ απηέο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαρψξηζε, 

ζηα ινγηζηηθά βηβιία, ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ πνπ γίλνληαη ζηα ηκήκαηα απηά. 

Ζ δηάζεζε πεξηιακβάλεη: 

1) Σηο ππεξεζίεο ηνπ ηκήκαηνο επνπηψλ πσιήζεσλ θαη  

2) Σηο ππεξεζίεο ηνπ ηκήκαηνο ινγαξηαζκνχ πειαηψλ (Main-

Courante). 

 

2. Σερληθή ιεηηνπξγία 

Ζ ιεηηνπξγία απηή πεξηιακβάλεη δχν θιάδνπο; 
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α. Σνλ θιάδν παξαγσγήο έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε αγαζψλ θαη  

β. Σε ζχλζεζε άπισλ αγαζψλ. 

 

3. Λεηηνπξγία αζθάιεηαο 

Απηή απνζθνπεί ζηε ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηελ 

αζθάιεηα έλαληη ησλ θηλδχλσλ. 

4. Γηνηθεηηθή ιεηηνπξγία 

Έξγν ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ε νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο 

ησλ ελεξγεηψλ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. ηε ιεηηνπξγία απηή αλήθεη θαη ε 

ππεξεζία εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. 

5. Λνγηζηηθή ιεηηνπξγία θαη 

6. Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία 

ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο εληάζζνληαη θαη νη επί κέξνπο θιάδνη 

εθκεηάιιεπζεο, σο εμήο: 

1. ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία αλήθνπλ: ην εζηηαηφξην ή θάβα θαη ην 

κπαξ. 

2. ηελ ηερληθή ιεηηνπξγία αλήθνπλ: ην καγεηξείν, ηα ππλνδσκάηηα, 

ην δαραξνπιαζηείν, ην θπιηθείν θαη ην πιπληήξην. 

Αλεμάξηεηα θέληξα δξαζηεξηφηεηαο παξακέλνπλ ε δηνηθεηηθή, ε 

ινγηζηηθή θαη ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία απφ ηηο νπνίεο ε ινγηζηηθή θαη ε 

νηθνλνκηθή εληάζζνληαη ζηε δηνηθεηηθή. 
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3.4 Γηαθξίζεηο μελνδνρείσλ92 

Σα μελνδνρεία δηαθξίλνληαη σο εμήο :  

1. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ : 

 Τπεξπνιπηειείαο 

 Πνιπηειείαο 

 Α θαηεγνξίαο 

 Β θαηεγνξίαο 

 Γ θαηεγνξίαο 

 Γ θαηεγνξίαο 

 Δ θαηεγνξίαο 

 

2. Αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ : 

 Απιά (φηαλ πξνζθέξνπλ κφλν δηακνλή) 

 χλζεηα (φηαλ πξνζθέξνπλ δηακνλή θαη εζηίαζε) 

 Πνιπζχλζεηα (φηαλ πξνζθέξνπλ δηακνλή, εζηίαζε, αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κέζα δηαζθέδαζεο θ.α.) 

 

3. Αλάινγα κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο  : 

 Αζηηθά (βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ θαη ιεηηνπξγνχλ φιν ηνλ ρξφλν) 

 Οξεηλά (βξίζθνληαη  ζε νξεηλέο πεξηνρέο, ι.ρ. θαηαθχγηα, ζαιέ) 

 Παξαζαιάζζηα (βξίζθνληαη θνληά ζηελ ζάιαζζα θαη εμππεξεηνχλ 

θπξίσο ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο) 

 Ηακαηηθψλ πεγψλ (βξίζθνληαη ζε ηακαηηθέο πεγέο εμππεξεηνχλ θπξίσο 

πάζρνληεο αλζξψπνπο) 

 πγθνηλσληαθψλ θέληξσλ (βξίζθνληαη θνληά ζε ιηκάλη, αεξνδξφκην, 

ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ) 

 

4. Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο : 

 πλερνχο ιεηηνπξγίαο  

 Δπνρηαθήο ιεηηνπξγίαο 

                                                 
92Κ. Λεκαράκου « Ξενοδοχειακι Λογιςτικι», ςελ.36-37, Ακινα, 2011   
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5. Αλάινγα κε ηελ δηνηθεηηθή ηνπο κνξθή : 

 Απηνηειέο μελνδνρείν 

 Αιπζίδα μελνδνρείσλ 

 

6. Αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο κνξθή : 

 Αηνκηθή επηρείξεζε (φηαλ ν επηρεηξεκαηίαο είλαη έλα θπζηθφ 

πξφζσπν) 

 Δηαηξηθή επηρείξεζε (φηαλ επηρεηξεκαηίεο είλαη δπν ή πεξηζζφηεξα 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) 

 

7. Αλάινγα κε ηελ λνκηθή ηνπο κνξθή : 

 Ο.Δ, Δ.Δ, Δ.Π.Δ, Α.Δ. 

 

8. Αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο : 

 Μηθξά (έρνπλ ιηγφηεξα απφ 100 δσκάηηα) 

 Μεζαία (έρνπλ απφ 100 έσο 300 δσκάηηα) 

 Μεγάια (έρνπλ πάλσ απφ 300 δσκάηηα) 

Απηή ε δηάθξηζε δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ 

π.ρ. έλα μελνδνρείν πνιπηειείαο έρεη 50 δσκάηηα. 

 

9. Αλάινγα κε ηνπο πειάηεο : 

 Μνλίκσλ πειαηψλ (φπσο θνηηεηέο, πιεξψκαηα αεξνπιάλσλ, 

ππάιιεινη κε κεηάζεζε θ.α.) 

 Πεξαζηηθψλ πειαηψλ (νη ελαιιαζζφκελνη πειάηεο πνπ κέλνπλ γηα 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ δηαθνπψλ ή εξγαζίαο) 

 

10.  Αλάινγα κε ηελ θηηξηαθή ηνπο ζπγθξφηεζε : 

 Πνιπψξνθν θηίξην (ζπλεζηζκέλε θαηαζθεπή μελνδνρείνπ ζε έλα 

θηίξην) 

 Μπαλγθαιφνπο ( κηθξά ζπγθξνηήκαηα δηακεξηζκάησλ κε ηελ κνξθή 

κηθξψλ εμνρηθψλ ζπηηηψλ) 

 Μηθηά (ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ) 
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11.  Ζ δηεζλήο ηαμηλφκεζε ησλ μελνδνρείσλ είλαη : 

 1* 

 2* 

 3* 

 4* 

 5* 

ηελ Διιάδα ηζρχεη ε θαηάηαμε  ησλ μελνδνρείσλ ζε θαηεγνξίεο  

αζηέξσλ απφ ην 1993 (Ν 2160/93). Ζ θαηάηαμε απηή έρεη ζρέζε κε ην 

επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη θαη φρη κε 

ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή 

 

12.  Αλάινγα κε ην ζρέδην ιεηηνπξγίαο θαη ηε ζπκθσλία πνπ γίλεηαη κε ηνλ 

πειάηε : 

 PRζεκαίλεη RoomRate (ε πεξηιακβάλεη κφλν ην δσκάηην) 

 BB ζεκαίλεη Bed-Breakfast(ε ηηκή πεξηιακβάλεη δσκάηην θαη πξσηλφ) 

 HB ζεκαίλεη HalfBoard (ε ηηκή πεξηιακβάλεη δσκάηην, πξσηλφ θαη έλα 

γεχκα) 

 FB ζεκαίλεη FullBoard (ε ηηκή πεξηιακβάλεη δσκάηην θαη πιήξε 

δηαηξνθή) 

 ALLInclusive. Απφ ην 1996 παξνπζηάζηεθε ζηελ μελνδνρεηαθή αγνξά 

έλα λέν πξντφλ παξνρήο ππεξεζηψλ κε ην ραξαθηεξηζκφallinclusive, 

ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κεηαμχ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ, κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη 

φπσο, έλαληη κηαο θαζνξηζκέλεο ζπλνιηθήο ακνηβήο αλά πειάηε, λα 

παξέρνληαη απφ ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πξνο ηνπο πειάηεο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ, εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο θαη 

ηξνθήο, απεξηφξηζηε ή κεξηθή ρξήζε αιθννινχρσλ θαη κε πνηψλ, 

θαζψο θαη απεξηφξηζηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη παγίσλ αγαζψλ 

πνπ ηπρφλ δηαζέηνπλ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, φπσο ζαιάζζηα 

πνδήιαηα, γήπεδα ηέληο, γθνιθ, θ.ιπ. 

 

13.  Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θαηαιχκαηνο : 

 Ξελνδνρείνπ θιαζηθνχ ηχπνπ, παξαδνζηαθνί μελψλεο αγξνηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα θ.α. 
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 Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα 

 Δλνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα 

 Σνπξηζηηθέο θαηνηθίεο θαη επαχιεηο : selfcateringθαηαιχκαηα πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε πνηθηιία κεγέζνπο 

 Υψξνη νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο (camping): Γηαζέηνπλ ζέζεηο γηα 

ζθελέο ή ηξνρφζπηηα θαζψο θαη νηθίζθνπο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο 

παξέρνπλ επξχ θάζκα εμππεξεηήζεσλ. 

 Ξελψλεο λεφηεηαο ( Youth hostels) 

 

14. Meβάζε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 λ. 2741/99 (ΦΔΚ 199Α) 

Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Δίλαη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ππνδέρνληαη 

ηνπξίζηεο θαη παξέρνπλ ζε απηνχο δηακνλή θαη άιιεο ζπλαθείο πξνο ηε 

δηακνλή ππεξεζίεο φπσο εζηίαζε, ςπραγσγία, αλαςπρή, άζιεζε θαη 

δηαθξίλνληαη ζε : 

 

 Κχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα  

 Ξελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ  

 Ξελνδνρεία ηχπνπ ΜΟΣΔΛ 

 Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ  

 Ξελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ θαη επηπισκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ 

 

 Με θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα 

 Σνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο ή θαηνηθίεο 

 Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 10 

δσκαηίσλ 

 Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα 

 

 Υψξνη νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο κε ή ρσξίο νηθίζθνπο 

 

3.5 Ο μελνδνρεηαθόο ηνκέαο ζηελ Διιάδα 
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Γηα λα θαιπθζνχλ νη απμεκέλεο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο ηδξχζεθαλ πνιιέο 

κνλάδεο κε απνηέιεζκα ε Διιάδα λα δηαζέηεη ζήκεξα έλα ζχγρξνλν δπλακηθφ πνπ 

είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί κε ίζνπο φξνπο πνιιέο αλαπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά 

ρψξεο. 

ηελ Διιάδα ππάξρεη ππεξπξνζθνξά θιηλψλ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

θαη θαηέρεη ηελ 4
ε
 ζέζε παγθνζκίσο. Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ θιηλψλ γηα 

δηαλπθηεξεχζεηο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο θαη έηζη ππάξρεη 

παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. 

πγθεθξηκέλα, ε πξνζθνξά μεπεξλά ηε δήηεζε πεξίπνπ θαηά 67 εθαη. 

δηαλπθηεξεχζεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ππεξπξνζθνξά ησλ θιηλψλ μεπεξλά ηηο 400000 ή 

ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζε θιίλεο.
93

 

εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαιχπηνπλ ηα μελνδνρεία 

2* θαη 1* πνπ ζπλήζσο είλαη κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Μεγάιε αχμεζε 

παξαηεξείηαη ζηα μελνδνρεία 5* πνπ απμήζεθαλ ζε αξηζκφ θαηά 380% ζην δηάζηεκα 

1997 – 2010 ελψ πξνο ηηο θιίλεο θαηά 232%.
94

 

Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ζχλζεζε θαη 

ηελ εμέιημε ησλ μελνδνρεηαθψλ απφ ην 1997 – 2010.
95

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 : ΤΝΘΔΗ % ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

                                                 
93Σφνδεςμοσ Ελλθνικών Τουριςτικών Επιχειριςεων 

94Κ. Λεκαράκου « Ξενοδοχειακι Λογιςτικι», ςελ.51-52, Ακινα, 2011   

95Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ  



 

 
72 

ΜΟΝΑΓΔ 2000 2006 2010 

5* 1,1 1,7 3,2 

4* 10,7 10,4 12,7 

3* 20 18,9 23,3 

2* 53,8 49,8 44.7 

1* 14,4 19,2 16,1 

 100% 100% 100% 

Πεγή : Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΔΞΔΛΙΞΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 1997 - 2010 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

1997 2010 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

Μνλάδεο % Μνλάδεο % % 1997 -2010 

5* 65 0,9 312 3,2 380 

4* 681 9,8 1.234 12,7 81 

3* 1.405 20,2 2.268 23,3 61 

2* 3.815 54,9 4.349 44,7 14 

1* 987 14,2 1.569 16,1 59 

χλνιν 6.953 100 9.732 100 40 

Πεγή : Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 
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3.6  Οηθνλνκηθά κεγέζε ηνπξηζκνύ96 

 

  Ο ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί πξσηνγελή δήηεζε ε νπνία δεπηεξνγελψο 

κεηαθέξεηαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη δεκηνπξγείηαη πνιιαπιαζηαζηηθή 

επίδξαζε ζην ΑΔΠ. Ο εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο καδί κε ηε λαπηηιία απνηεινχλ ηνπο 

δχν άμνλεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάξζξσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο θαη αληηζηαζκίδνπλ ην κεγάιν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ. 

  πγθεθξηκέλα, νη ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο θαιχπηνπλ ην έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά ην 1/3 απηνχ. 

  Τπνινγίδεηαη φηη ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε επεξεάδεη ην 60% ησλ θιάδσλ 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ελψ ν ηνπξηζηηθφο πνιιαπιαζηαζηήο εθηηκάηαη ζε 2,184 ή 

κε άιια ιφγηα, θάζε επξψ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ δεκηνπξγεί 

ππεξδηπιάζηα δεπηεξνγελή θαηαλάισζε ζηελ ππφινηπε νηθνλνκία (Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ 2009, Ζ ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία). 

  χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Σαμηδηψλ θαη Σνπξηζκνχ 

(WorldTravelandTourismCouncil) γηα ην 2010 ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

απαζρνινχληαη πεξίπνπ 750.000 άηνκα πνπ αληηζηνηρεί ζην 18 % ησλ ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελσλ ζηελ Διιάδα, δειαδή ην 1/5 πεξίπνπ ηνπ εξγαδφκελνπ δπλακηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Δάλ ζπλππνινγηζζνχλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηνλ ηνπξηζκφ ην κέγεζνο απηφ απμάλεηαη. 

  Με βάζε κειέηε ηνπ ΗΣΔΠ κία κείσζε ησλ αθίμεσλ θαηά 5 % νδεγεί ζηελ 

απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο γηα νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία ηεο ηάμεο ησλ 69.000 ζέζεσλ 

εξγαζίαο. 

  Ο ηνπξηζκφο είλαη γηα ηελ Διιάδα έλαο εμαηξεηηθά θξίζηκνο ηνκέαο, θαζψο 

ζπλεηζθέξεη θαηά κέζν φξν ην 16 % ηνπ ΑΔΠ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3. 

 

 

 

 

 

                                                 
96Κ. Λεκαράκου « Ξενοδοχειακι Λογιςτικι», ςελ.23-25, Ακινα, 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 : BAΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

  

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

πκκεηνρή ζην 

ΑΔΠ 

16,4 16,9 16,5 15,9 16,4 17,3 17,5 17,3 16,5 15,2 15,3 

πκκεηνρή ζηελ 

Απαζρφιεζε 

19,7 20,0 19,9 19,3 19,1 20,2 20,5 20,2 19,3 17,7 17,9 

Απαζρφιεζε ζε 

ρηιηάδεο 

778 785 784 769 783  838 867 868 817 742 746 

Έζνδα δηο € 10,1 10,6 10,3 9,5 10,4 10,7 11,4 11,3 11,6 10,4 9,6 

Αθίμεηο 

αιινδαπψλ ζε εθ. 

12,4 13 12,6 12,5 11,7 12,9 14 16,2 15,9 14,9 15 

Μέζε θαηά 

θεθ.δαπάλε 

813 813 819 762 882 832 812 700 730 697 640 

 

Πεγή : χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (SETE) 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα εμάγνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ο ηνπξηζκφο ζπλέβαιε ζην ΑΔΠ ηεο Διιάδνο θαηά 15,3 % γηα ην 

2010 ελψ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ηνπ ήηαλ ην 

2006 θαηά 17,5 %. 

 Ζ κέζε θαηά θεθαιή δαπάλε αλά ηνπξίζηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

ήηαλ ε ρακειφηεξε χςνπο 640 € ην 2010 ελψ ε  πςειφηεξε χςνπο 

882€ ην 2004. 

   Σα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ γηα ην 2010 αλήιζαλ ζε 9,6 δηζ. ηα 

ρακειφηεξα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ελψ ηα πςειφηεξα ήηαλ 11,6 

δηζ. ην 2008. 

 Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο αθίμεσλ αιινδαπψλ ζεκεηψζεθε ην 2007 

16,2 εθ. ελψ ην 2010 ήηαλ 15 εθ. 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα 4 παξαηεξνχκε φηη  ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε 

έρεη νδεγήζεη ηνπο θαηαλαισηέο ζε κείσζε δαπαλψλ γηα ηαμίδηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε 

παθέηα δηαθνπψλ θαηά 50 % πεξίπνπ απφ 251 εθ. € ζε 131 εθ € γηα ηα έηε 2008 θαη 

2009. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 : ΓΑΠΑΝΔ  ΣΑΞΙΓΙΧΝ ΜΔ ΠΑΚΔΣΑ ΓΙΑΚΟΠΧΝ Δ ΔΤΡΧ 

(ηαμίδηα κε 4 ή πεξηζζφηεξεο δηαλπθηεξεχζεηο) 

ε ρηιηάδεο 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Δ.Δ 16.472 44.314 95.940 126.163 97.673 81.671 

Αζία 3.046 11.177 17.337 3.732 82.470 8.922 

Αθξηθή  1.120  24.457 9.158 19.832 12.367 

Ακεξηθή    7.156 10.578   

Λνηπέο 13.536 8.029 22.035 16.169 51.603 28.347 

χλνια 34.174 63.521 166.923 165.800 251.578 131.306 

Πεγή : Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 
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Κεθάιαην 4
ν
Δκπεηξηθή δηεξεύλεζε ηεο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο CactusBeach, κε ηελ ρξήζε αξηζκνδεηθηώλ 

 

4.1 Δηζαγσγή θαη παξνπζίαζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 

CactusBeach 

Ζ μελνδνρεηαθή κνλάδα CactusBeach δεκηνπξγήζεθε ην 1983, απφ ην 

Θεφθηιν Υαιθηαδάθε θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 100 ππαιιήινπο.  

Σν μελνδνρείν Cactus Beach βξίζθεηαη κεηαμχ Αγ. Νηθνιάνπ θαη Ζξαθιείνπ 

ζηε πεξηνρή ηαιίδα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, θαη έρεη 380 δσκάηηα ζε δηαθνξεηηθά 

θηίξηα. Σν μελνδνρείν έρεη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο SPA θαη FITNESS. To θέληξν 

αζιεηηζκνχ  είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη 

έρεη επαλδξσζεί κε άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (γπκλαζηέο, θπζηνζεξαπεπηέο, 

καζέδ), ψζηε λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο.  

ζνλ αθνξά ηελ ςπραγσγία ησλ επηζθεπηψλ, ζην μελνδνρείν ππάξρεη κηα  

νκάδα animation πνπ πξνζθέξεη θαζεκεξηλά έλα πξφγξακκα δηαζθέδαζεο, κε 

παηρλίδηα, θαξαφθε, mini disco, sketch θαη πνιιέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, 

ζηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα ιεηηνπξγεί κπαξ θαη εζηηαηφξην
97

. 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ 

πεξηιακβάλνληαη: γήπεδν ηέληο, γπκλαζηήξην, αίζνπζα παηρληδηψλ, παηδηθή ραξά, 

κπηιηάξδν, πηλγθ πνλγθ, πηζίλα, κίλη γθνιθ, ηδησηηθή παξαιία θηι. Δπηπιένλ, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο ζπλεδξηάζεσλ θαη επίζεκσλ εθδειψζεσλ, ε 

παξνρή ζπλαιιάγκαηνο, ε ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ, ε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο 

ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν  θηι. 

πλεπψο, ε μελνδνρεηαθή κνλάδα έθηνο απφ ππεξεζίεο δηακνλήο, παξέρεη 

ππεξεζίεο εζηίαζεο, ςπραγσγίαο, αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη ππεξεζίεο γηα ηα παηδηά 

ησλ επηζθεπηψλ. 

Γίλεηαη, επνκέλσο, αληηιεπηφ φηη ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε απηήο ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο απαηηεί ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

                                                 
97

 Απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ CactusBeach: http://www.cactusbeach.gr [πξνζπειάζηεθε 

29/03/2013]. 

http://www.cactusbeach.gr/
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απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνληαη 

ζηνπο πειάηεο. 

 

4.2 H αλάγθε αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ησλ νηθνλνκηθώλ 

γεγνλόησλ κε ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο θαη 

ινγηζηηθήο θόζηνπο 

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο απνηεινχλ πεξίπινθνπο νξγαληζκνχο, κε 

πνιπάξηζκεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε 

ηνπο. 

Ζ ινγηζηηθή δηαρείξηζε κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθφξεζε είηε ζηνπο 

εζσηεξηθνχο, είηε ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο ηεο κνλάδαο. Ζ δηνηθεηηθή ινγηζηηθή 

παξέρεη πιεξνθφξεζε ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, θαη γεληθφηεξα ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ρξήζηεο πνπ δηεπζχλνπλ θαη ειέγρνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Αληίζηνηρα, ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή αθνξά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο εμσηεξηθνχο 

ρξήζηεο, φπσο νη κέηνρνη, νη πηζησηέο, ψζηε λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο
98

. 

Ζ ινγηζηηθή έρεη βαζηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ αλά 

ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ, φπσο  ηα δσκάηηα, ην κπαξ, νη αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ην εζηηαηφξην θηι. Ζ ινγηζηηθή δηαρείξηζε κπνξεί λα απνηειέζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε  ιήςε απνθάζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε βνεζά ηε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ λα αζθήζεη 

δηεχζπλζε θαη έιεγρν ζηα έζνδα θαη ηα έμνδα θάζε δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη λα 

αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα θάζε ηκήκαηνο  ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο
99

, ψζηε λα 

ιεθζνχλ δηνξζσηηθέο δξάζεηο ζε πεξίπησζε  πνπ δηαπηζησζνχλ ιάζε ή παξαιείςεηο. 

                                                 
98

Ray, A. Garrison, Eric, W. Noreen, and Peter, C. Brewer, “Managerial Accounting”, Eleventh 

Edition, 2006, McGraw-Kill Irwin. 

99
 Theophanis Karagiorgos, et al., “Accounting systems for tourism in an international context”, Mibes 

E-book, 2008, pp. 58-66. 
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Σέινο, ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή απνηίκεζε ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ, 

αιιά θαη γηα απνθάζεηο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. 

ηελ παξνχζα αλάιπζε, ζα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηεο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο Cactus Beach, κε ηε βνήζεηα αξηζκνδεηθηψλ.Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη 

νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο  ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2009-2011 θαη γίλεηαη ζχγθξηζε 

κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ. 

 

4.3 Αλάιπζε αξηζκνδεηθηώλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 

CactusBeach 

Ζ αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ βαζίδεηαη ζηελ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο. Οη θχξηεο θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο 

ιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αξηζκνδεηθηψλ είλαη ν ηζνινγηζκφο 

θαη ε θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Ο ηζνινγηζκφο απνηειεί ηελ 

απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο κηα ρξνληθή ζηηγκή, ελψ ε 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν
100

. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο ζπλνςίδνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

κεγάιν αξηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ εμέιημή ηνπο
101

. Οη 

αξηζκνδείθηεο ζπλδένπλ ηα πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηξφπν πνπ λα 

δίλνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Με ηε ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ δηεπθνιχλεηαη ε 

ζχγθξηζε ησλ κεγεζψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθνχ νκαδνπνηνχληαη ηα 

δεδνκέλα ηνπο κε θαηαλνεηφ ηξφπν. 

Ζ ρξήζε θαη ε αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ γίλεηαη ζπλήζσο δηαρξνληθά ή ζε 

ζρέζε κε άιιεο εηαηξίεο ή κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Ζ δηαρξνληθή αλάιπζε 

                                                 
100

FredJ. WestonandEugeneF. Brighman, “Βαζηθέο αξρέο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

πνιηηηθήο”, 1986, Αζήλα, εθδφζεηο Παπαδήζε. 

101
Πξφδξνκνο Γ. Δπζχκνγινπ θαη Γηάλλεο Σ. Λαδαξίδεο, «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», 2000, Πεηξαηάο. 
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επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ. Αληίζηνηρα, ε ζχγθξηζε κε ηηο 

ηηκέο ησλ δεηθηψλ απφ άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ή κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ 

επηηξέπεη ζηελ εηαηξία λα εληνπίζεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Ζ ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ηεο επίδνζεο ηνπ εμεηαδφκελνπ νξγαληζκνχ. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο δεηθηψλ πνπ 

ζα εμεηαζηνχλ είλαη νη εμήο
102

: 

 Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο. Παξνπζηάδνπλ  ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ζ αλάιπζή ηνπο 

είλαη ζεκαληηθή γηαηί ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο απνηειεί κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο 

πηψρεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη θπξηφηεξνη δείθηεο ξεπζηφηεηαο πνπ ζα αλαιπζνχλ 

είλαη: ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο θαη  ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο. 

 Οη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο. Γείρλνπλ πφζν απνδνηηθά 

ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε ηηο πσιήζεηο, ηα 

επελδπκέλα θεθάιαηα, ηα ίδηα θεθάιαηα, ην ελεξγεηηθφ θηι. Οη βαζηθνί δείθηεο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη: ε απφδνζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ε 

Απφδνζε επί ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ. 

 Οη αξηζκνδείθηεο θεξδνθνξίαο. Οη δείθηεο απηνί  ζπλδένπλ ηα θέξδε 

ηεο επηρείξεζεο κε ηηο πσιήζεηο, ηα ίδηα θεθάιαηα, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

θηι. Οη θπξηφηεξνη δείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ CactusBeach είλαη: ην 

πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο θαη ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο. 

 Οη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γείρλνπλ πφζν γξήγνξα 

κεηαηξέπνληαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζε πσιήζεηο ή ζε κεηξεηά. Οη 

θπξηφηεξνη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη εμήο: ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ 

απνζεκάησλ, ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ε 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. 

 Οη αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ή θεξεγγπφηεηαο. 

Γείρλνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί μέλα θεθάιαηα θαη ηελ 
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Scott B. Smart, William L. Megginson, and Laurence J. Gitman, “Corporate finance”, 2004, Ohio, 

Thomson South-Western. 
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ηθαλφηεηα ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα μέλα 

θεθάιαηα. Οη θπξηφηεξνη δείθηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ αλάιπζε είλαη: ν δείθηεο Ξέλα πξνο Ίδηα θεθάιαηα θαη ν δείθηεο θάιπςεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ. 

Πην αλαιπηηθά, νη αξηζκνδείθηεο ηεο CactusBeach παξαηίζεληαη ακέζσο 

παξαθάησ. Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο κεηξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο CactusBeach λα 

ηθαλνπνηεί βξαρππξφζεζκέο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη δείθηεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη ν 

δείθηεο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο θαη ν Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο. 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο (current ratio) ππνινγίδεηαη 

δηαηξψληαο ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Δίλαη ν 

πην ζπλεζηζκέλνο δείθηεο κέηξεζεο ηεο βξαρππξφζεζκεο θεξεγγπφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο, αθνχ δείρλεη ην βαζκφ θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

δαλεηζηψλ ηεο κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαλνληθά κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ 

ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν
103

. 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

ις σσποτρεώζζμεςΒρατσπρόθε

ενεργηηικό νΚσκλοθορού
  ςρεσζηόηηηα ακής κκσκλοθορΓείκηης   

Ο Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο ζηελ πεξίπησζε ηεο CactusBeach 

ιακβάλεη ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

ΠΙΝΑΚΑ 5 :ΓΔΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

 2009 2010 2011 

Γείθηεο 

Κπθινθνξηαθήο 

Ρεπζηόηεηαο 

0,70 0,42 0,55 
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 Γηάλλεο Σ. Λαδαξίδεο, θαη Γεκήηξεο Λ. Παπαδφπνπινο, «Υξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε: Βαζηθέο 

έλλνηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη δηνίθεζε θεθαιαίνπ θίλεζεο», 

2005, Θεζζαινλίθε. 
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Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ηνπ δείθηε είλαη ρακειέο, αθνχ ηα θπθινθνξνχληα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο 

ηεο επηρείξεζεο. ζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηνπ δείθηε δηαρξνληθά, παξαηεξνχκε φηη 

ππήξμε κηα ζεκαληηθή πηψζε ην 2010, ελψ ε ηηκή ηνπ θαίλεηαη λα βειηηψλεηαη ην 

2011. 

Ο δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο  ππνινγίδεηαη αθαηξψληαο ηα απνζέκαηα απφ 

ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη δηαηξψληαο ην ππφινηπν κε ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αθαηξνχληαη ηα απνζέκαηα είλαη γηαηί ηα 

απνζέκαηα δελ ξεπζηνπνηνχληαη εχθνια ελψ είλαη πηζαλφ λα ξεπζηνπνηεζνχλ κε 

δεκηά. πλεπψο, ε  επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εμνθιήζεη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ρσξίο λα  αλακέλεη ηελ πψιεζε ησλ απνζεκάησλ 

ηεο. 

Ο Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο ππνινγίδεηαη σο εμήο
104

: 

 
ις σσποτρεώζζμεςΒρατσπρόθε

αποθέμαηα - ενεργηηικό νΚσκλοθορού
  ςρεσζηόηηηα άμεζης Γείκηης   

Οη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ν Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο CactusBeach είλαη νη εμήο: 

ΠΙΝΑΚΑ 6 :ΓΔΙΚΣΗ  ΑΜΔΗ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

 2009 2010 2011 

Γείθηεο Άκεζεο 

Ρεπζηόηεηαο 

0,69 0,42 0,54 

 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηηκή ηνπ δείθηε επηδεηλψλεηαη ην 2010 θαη 

απμάλεηαη ην 2011. Απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη ν Γείθηεο Άκεζεο 

Ρεπζηφηεηαο έρεη ειάρηζηε δηαθνξά κε ην δείθηε Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην πνιχ κηθξφ χςνο ησλ απνζεκάησλ πνπ δηαηεξεί ε 

μελνδνρεηαθή κνλάδα (θπξίσο βνεζεηηθέο χιεο, αθνχ δελ ππάξρνπλ εκπνξεχκαηα). 
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Απφ ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ 

ηηκέο θάησ απφ ηε κνλάδα, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εμεηαδφκελε μελνδνρεηαθή 

κνλάδα είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αξηζκνδεηθηψλ πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη νη  αξηζκνδείθηεο 

θεξδνθνξίαο. Απφ απηή ηελ θαηεγνξία, ζα εμεηαζηνχλ νη δείθηεο: κηθηφ πεξηζψξην 

θέξδνπο θαη θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο. 

Ο δείκτθσ Μικτοφ Περικωρίου Κζρδουσ υπολογίηεται από τθ ςχζςθ105: 

Πφλήζεις

Πφληθένηφν ΄Κόζηος-Πφλήζεις
 ....   

Οη ηηκέο ηνπ Γείθηε Μηθηνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο γηα ηελ μελνδνρεηαθή 

κνλάδαο CactusBeach, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2009-2011, είλαη νη θάησζη: 

ΠΙΝΑΚΑ 7 : ΔΕΙΚΣΗ ΜΙΚΣΟΤ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΤ ΚΕΡΔΟΤ 

 2009 2010 2011 

Γείθηεο Μηθηνύ 

Πεξηζσξίνπ 

Κέξδνπο 

17,40% 3,12% 6,38% 

 

Δάλ ζηνλ παξαπάλσ δείθηε ρξεζηκνπνηεζεί ην θαζαξφ θέξδνο  αληί γηα ην 

κηθηφ θέξδνο, πξνθχπηεη ν Γείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο. Ο δείθηεο 

πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ 

θφξνπο κε ηηο πσιήζεηο θαη καο δίλεη ην θαζαξφ θέξδνο αλά ρξεκαηηθή κνλάδα 

πσιήζεσλ. Ζ ζρέζε κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ν Γείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ 

Κέξδνπο είλαη ε εμήο: 

Πφλήζεις

   κ κέρδΚαθαρό
 ....   
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 Πξφδξνκνο Γ. Δπζχκνγινπ θαη Γηάλλεο Σ. Λαδαξίδεο, «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ», 2000, Πεηξαηάο. 
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Με ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ζρέζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

CactusBeach, πξνθχπηνπλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

ΠΙΝΑΚΑ 8 :ΓΔΙΚΣΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΠΔΡΙΘΧΡΙΟΤ ΚΔΡΓΟΤ Μ.Φ. 

 2009 2010 2011 

Γείθηεο Καζαξνύ 

Πεξηζσξίνπ 

Κέξδνπο (κεηά 

θόξσλ) 

4,82% -10,47% 0,41% 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ θεξδνθνξίαο ηεο εμεηαδφκελεο μελνδνρεηαθήο 

κνλάδαο θαίλεηαη φηη ππήξμε κηα κεγάιε θακπή ζηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξίαο ην 

2010, νπφηε ηα κηθηά θέξδε κεηψζεθαλ απφ 17,4% (ην 2009) ζε 3,12%, ελψ φζνλ 

αθνξά ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ, ήηαλ αξλεηηθά, αθνχ ε ηηκή ηνπ δείθηε έπεζε 

ζην -10,47%. Σν 2011, ε θαηάζηαζε βειηηψλεηαη θαη ε εηαηξία γπξίδεη ζηα 

θεξδνθφξα απνηειέζκαηα, έζησ θαη νξηαθά (ν Γείθηεο Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ 

Κέξδνπο ηζνχηαη κε 0,41%).  

Δλ ζπλερεία, αλαιχνληαη νη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ελ ιφγσ 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο απφδνζεο επί ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (ή ReturnonEquity - ROE) θαη ν δείθηεο απφδνζεο επί ησλ Δπελδπζέλησλ 

Κεθαιαίσλ (ή ReturnonAssets - ROA). 

Ο ιφγνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ δείρλεη ηελ 

απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ  ηεο επηρείξεζεο (return on total 

assets - ROA ή return on investment - RΟΗ).  

Ο δείθηεο Απφδνζε επί ησλ επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ δίλεηαη απφ ηελ 

παξαθάησ ζρέζε: 

ού_εενεργηηι Σύνολο

δηΚαθαρά_Κέρ
 ROA  

Οη ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ζρέζεο ζηελ 

μελνδνρεηαθή κνλάδα CactusBeach είλαη νη εμήο: 
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ΠΙΝΑΚΑ 9 : ΓΔΙΚΣΗ ΑΠΟΓΟΗ ΔΠΙ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΘΔΝΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

 2009 2010 2011 

Γείθηεο Απόδνζεο 

επί ησλ 

επελδπζέλησλ 

θεθαιαίσλ 

0,96% -1,85% 0,08% 

 

Ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ επί των ίδιων κεφαλαίων (return on equity) 

δείχνει τθν αποδοτικότθτα των επενδφςεων των μετόχων. Προκφπτει από τθν 

ακόλουκθ ςχζςθ: 

 κκεθάλαιΊδια

   κ κέρΚαθαρά
 __   ίίό  

Ο δείθηεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ CactusBeach ιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο, 

θαηά ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011: 

ΠΙΝΑΚΑ 10 : ΓΔΙΚΣΗ ΑΠΟΓΟΗ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

 2009 2010 2011 

Γείθηεο Απόδνζεο 

Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

2,75% -4,32% 0,20% 

 

πλεπψο, νη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο επίζεο απεηθνλίδνπλ ηελ πηψζε ηεο 

θεξδνθνξίαο (γηα ηελ αθξίβεηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκηψλ) θαηά ην 2010, κηα 

θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη λα αληηζηξέθεηαη ην 2011, νπφηε νη δχν δείθηεο απμάλνληαη 

ζεκαληηθά. 

Ζ επφκελε θαηεγνξία δεηθηψλ πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη νη δείθηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο. Οη δείθηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ κεηξνχλ ηα 

θεθάιαηα πνπ έρνπλ εηζθέξεη νη ηδηνθηήηεο ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα πνπ παξείραλ νη 
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πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο. Σα μέλα θεθάιαηα αθνξνχλ ηφζν ηηο βξαρπρξφληεο 

ππνρξεψζεηο, φζν θαη ηηο καθξνρξφληεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο νκνινγίεο)
106

. 

Οη επηρεηξήζεηο κε ρακειφ δείθηε δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ έρνπλ κηθξφηεξν 

θίλδπλν λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δεκηέο φηαλ ε νηθνλνκία είλαη ζε χθεζε, έρνπλ, φκσο, 

θαη κηθξφηεξεο αλακελφκελεο απνδφζεηο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλφδνπ. Αληίζεηα, 

νη επηρεηξήζεηο κε ςεινχο δείθηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ δηαηξέρνπλ κελ ηνλ 

θίλδπλν κεγαιχηεξσλ δεκηψλ, αιιά έρνπλ θαη ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

πςειφηεξα θέξδε.  ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, νη επηρεηξήζεηο είλαη 

πεξηζζφηεξν αζθαιείο φηαλ δελ έρνπλ πςειά πνζνζηά μέλσλ θεθαιαίσλ. 

Οη δείθηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο πνπ ζα εμεηαζηνχλ γηα ηελ 

μελνδνρεηαθή κνλάδα είλαη ν Γείθηεο Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα θαη  ν Γείθηεο 

Κάιπςεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γαπαλψλ. 

Ο Γείθηεο Ξέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε ηεο CactusBeach, νη ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηα έηε 2009, 

2010 θαη 2011 είλαη νη θάησζη: 

ΠΙΝΑΚΑ 11 : ΓΔΙΚΣΗ ΞΔΝΧΝ ΠΡΟ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

 2009 2010 2011 

Γείθηεο Ξέλα 

πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα 

1,53 1,38 1,44 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ ηηκέο, κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ε εμεηαδφκελε 

μελνδνρεηαθή κνλάδα κπνξεί ιεηηνπξγεί θαη ρξεκαηνδνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

Ξέλα Κεθάιαηα, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ίδηα Κεθάιαηα. Απηή 

ε ηάζε ίζσο ήηαλ απνδεθηή κέρξη ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νπφηε ν 

θίλδπλνο πηψρεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ πνιχ κηθξφηεξνο, αθνχ ηα μέλα 

θεθάιαηα έρνπλ ρακειφηεξν  θφζηνο απφ ηα Ίδηα. κσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα 

έρεη πεξάζεη ζε κηα πεξίνδν χθεζεο, γεγνλφο πνπ έρεη κεηψζεη ζεκαληηθά ηε δήηεζε 
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γηα μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο ηεο 

εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο. 

Ο δεχηεξνο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη ν 

Γείθηεο Κάιπςεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γαπαλψλ. Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαιχπηνπλ ηνπο ηφθνπο γηα ηα μέλα 

θεθάιαηα πνπ έρεη ιάβεη, θαη δείρλεη ην βαζκφ κέρξη ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα κεησζνχλ 

ηα θέξδε ρσξίο δπζάξεζηα νηθνλνκηθά επαθφινπζα γηα ηελ επηρείξεζε, ιφγσ 

αδπλακίαο ηεο λα αληηκεησπίζεη ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο δαπάλεο. Ζ 

αδπλακία αληηκεηψπηζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ 

επηρείξεζε ζε ρξενθνπία. ηνλ αξηζκεηή ρξεζηκνπνηνχληαη  ηα θέξδε πξν θφξσλ. 

Δπεηδή νη θφξνη ησλ θεξδψλ ππνινγίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηφθσλ, ε 

ηθαλφηεηα θαηαβνιήο ησλ ηφθσλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο 

θφξνπο ησλ θεξδψλ
107

. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαθάησ 

ζρέζε: 

 

ενοι ηόκοιΚαηαβαλλόμ

ενοι ηόκοιΚαηαβαλλόμ  θόρφν Κέρδοι προ
 

 
ενοι ηόκοιΚαηαβαλλόμ

θόρφν κκαι ηηόκφ ππρΚέρδη
  δαπανών ονομικώντρημαηοοικ  κκάλσυηΒαθμός






 

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηελ πεξίνδν 2009-2011 θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

ΠΙΝΑΚΑ 12 : ΓΔΙΚΣΗ ΚΑΛΤΦΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 

 2009 2010 2011 

Γείθηεο Κάιπςεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Γαπαλώλ 

3,35 2,21 3,21 
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Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα γίλεηαη ζαθέο φηη ελψ ην 2009 ε 

εμεηαδφκελε εηαηξία κπνξνχζε κε ηα θέξδε ηεο λα θαιχςεη 3,35 θνξέο ηνπο ηφθνπο 

γηα ηα δαλεηαθά ηεο θεθάιαηα, ην 2010, ε ηηκή ηνπ δείθηε ρεηξνηέξεςε θαη ε εηαηξία 

κπνξνχζε λα θαιχςεη 2,21 θνξέο ηνπο ηφθνπο ηεο κε ηα θέξδε ηεο. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε 

επαλήιζε, ην 2011, ζην 3,21. 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία αξηζκνδεηθηψλ πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη νη Γείθηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο. Οη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο (activity ratios) δείρλνπλ πφζν 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε θάλεη ε επηρείξεζε ησλ πφξσλ πνπ ειέγρεη. Οη δείθηεο απηνί 

ζπλεπάγνληαη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηηο πσιήζεηο θαη ζηηο επελδχζεηο ζε δηάθνξα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ
108

. 

Οη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εμεηαζηνχλ γηα ηελ επηρείξεζε 

CactusBeach είλαη ε Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα ησλ Απνζεκάησλ, ε Κπθινθνξηαθή 

Σαρχηεηα Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ θαη ε Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα ησλ Δπελδπζέλησλ 

Κεθαιαίσλ.  

Η κυκλοφοριακι ταχφτθτα αποκεμάτων (ίnventory turnover) ορίηεται ωσ θ 

ςχζςθ πωλιςεων προσ αποκζματα, ι πιο ςυγκεκριμζνα109: 

Αποθέμαηα

 Πφλήζεις
   αποθεμάηφν  ηηατύηηηήσκλοθοριακ   

Οι τιμζσ του δείκτθ για τθν εξεταηόμενθ ξενοδοχειακι μονάδα φαίνονται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑ 13 : ΓΔΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

 2009 2010 2011 

Γείθηεο 

Κπθινθνξηαθήο 

Σαρύηεηαο 

187,09 184,92 194,37 
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Απνζεκάησλ 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ηνπ δείθηε είλαη πνιχ πςειέο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

2011 ηα απνζέκαηα ηνπ CactusBeach αγνξάζηεθαλ θαη αλαιψζεθαλ 194,37 θνξέο. 

ε αλάινγα επίπεδα θηλήζεθαλ νη ηηκέο ηνπ δείθηε θαη γηα ην 2009 θαη ην 2010. Οη 

ηηκέο απηέο είλαη ινγηθέο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη δελ ππάξρνπλ απνζέκαηα 

εκπνξεπκάησλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, παξά κφλν βνεζεηηθψλ πιψλ, ε αμία ησλ 

νπνίσλ είλαη πνιχ κηθξή. 

Ζ Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα ησλ Απαηηήζεσλ δείρλεη πφζεο θνξέο 

δεκηνπξγνχληαη απαηηήζεηο θαη εηζπξάηηνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζε κηα ρξνληά. 

πλεπψο, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε, ηφζν πην γξήγνξα εηζπξάηηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κέζα ζην έηνο110. 

Ζ Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα ησλ Απαηηήζεσλ ππνινγίδεηαη απφ ηε δηαίξεζε 

ησλ πσιήζεσλ πξνο ην κέζν χςνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο κνλάδαο. Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ν δείθηεο ζηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα 

CactusBeach είλαη νη εμήο: 

ΠΙΝΑΚΑ 14 : ΓΔΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ 

 2009 2010 2011 

Γείθηεο 

Κπθινθνξηαθήο 

Σαρύηεηαο  

Απαηηήζεσλ 

1,42 2,6 1,61 

 

Οη παξαπάλσ ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ φηη κέζα ζε κία ρξνληά, γηα 

παξάδεηγκα ην 2010, ε μελνδνρεηαθή κνλάδα δεκηνπξγεί απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο 

θαη ηηο εηζπξάηηεη 2,6 θνξέο. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε είλαη πςειφηεξε ην 2010 ζε ζρέζε κε 

ηηο άιιεο δχν ρξνληέο πνπ εμεηάδνληαη, παξφηη νη πεξηζζφηεξνη αξηζκνδείθηεο 

εκθαλίδνπλ ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα απηή ηε ρξνληά. Απηφ ην απνηέιεζκα 
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πηζαλφηαηα είλαη βειηησκέλν, φρη γηαηί απμήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα είζπξαμεο 

ησλ απαηηήζεσλ, αιιά γηαηί κεηψζεθαλ ζεκαληηθά νη απαηηήζεηο. 

Ο ηειεπηαίνο δείθηεο πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη ε Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα ησλ 

Απαζρνιεζέλησλ Κεθαιαίσλ. Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαζρνιεζέλησλ 

θεθαιαίσλ δίλεηαη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πξνο ην κέζν χςνο ησλ 

επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Οη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ν 

δείθηεο γηα ηα εμεηαδφκελα έηε είλαη νη εμήο: 

ΠΙΝΑΚΑ 15 : ΓΔΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣΑΥΤΣΗΣΑ ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ 

 2009 2010 2011 

Γείθηεο 

Κπθινθνξηαθήο 

Σαρύηεηαο 

Δπελδπκέλσλ 

Κεθαιαίσλ 

0,25 0,21 0,25 

 

Παξαηεξνχκε φηη απηφο ν δείθηεο δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο 

θαηά ηελ εμεηαδφκελε ηξηεηία. Ζ ηηκή ηνπ κεηψλεηαη κφλν ην 2010, πηζαλφηαηα ιφγσ 

ηεο πηψζεο ησλ πσιήζεσλ. Οη ηηκέο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο, αθνχ νη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο έρνπλ παξαδνζηαθά κεγάιν χςνο Απαζρνιεκέλσλ 

Κεθαιαίσλ, ιφγσ ησλ κεγάισλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαηηνχλ. 

 

4.4 Αλάιπζε μελνδνρεηαθνύθιάδνπ 

Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο, θαη γεληθφηεξα ν ηνπξηζκφο, απνηειεί έλα απφ ηνπο 

βαζηθνχο ππιψλεο ζηνπο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Ζ μελνδνρεηαθή ππνδνκή ζε θάζε πεξηνρή δείρλεη ην κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο. Σαπηφρξνλα, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ επεξεάδεη ην 

κέγεζνο θαη ηελ πνηφηεηα  ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή. Ζ κειέηε 
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ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ μελνδνρείσλ ζηελ Διιάδα δείρλεη φηη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηηο λεζησηηθέο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ησλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο
111

. 

Σν 2010 ιεηηνχξγεζαλ ζηελ Διιάδα 9.732 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, 

εκθαλίδνληαο αχμεζε θαηά 22,6% ζε ζρέζε κε ην 2000. ρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή 

ησλ μελνδνρείσλ ζε θαηεγνξίεο, ηα πεξηζζφηεξα είλαη μελνδνρεία δχν αζηέξσλ θαη 

απνηεινχλ ην 44,7% επί ηνπ ζπλφινπ. ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο βξίζθνληαη νη 

πεξηζζφηεξεο θιίλεο πέληε αζηέξσλ  γηα ην 2010. Ζ μελνδνρεηαθή κνλάδα 

CactusBeach αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηεζζάξσλ αζηέξσλ, έρεη 380 θιίλεο θαη 

βξίζθεηαη ζηελ Κξήηε. Σα μελνδνρεία ηεζζάξσλ αζηέξσλ, ην 2010, αλήιζαλ ζε 

1234, κε 196.862 θιίλεο. Απφ απηά, ηα 232 μελνδνρεία βξίζθνληαη ζηελ Κξήηε, κε 

ζπλνιηθφ αξηζκφ θιηλψλ 46.766 (ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαθέξνληαη θαη ζηνλ πίλαθα 

2 ηνπ θεθαιαίνπ 3). 

Σα έζνδα απφ πσιήζεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ  αλήιζαλ ζε 

€1.328,7 εθαη. ην 2010, ζεκεηψλνληαο  κείσζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο θαηά 2,9%  ζε 

ζρέζε κε ην 2009. Ζ εμεηαδφκελε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζεκείσζε ην 2010 θχθιν 

εξγαζηψλ 3.974.867,81€, ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή κείσζε 20,29%, θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Σα  έζνδα κφλνλ απφ ηα ελνίθηα ησλ 

δσκαηίσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα  αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 

60% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο εζφδσλ γηα ην 2010, ελψ ην ππφινηπν πξνέξρεηαη απφ ηηο 

πσιήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηε δηνξγάλσζε δεμηψζεσλ, ηηο ππεξεζίεο catering, ηα 

κηζζψκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ ηνπο θιπ. 

 

Αλάιπζε αξηζκνδεηθηώλ γηα ηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν 

 Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο 

Ο κέζνο φξνο ηνπ Γείθηε Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο ζηνλ μελνδνρεηαθφ 

θιάδν (ζηα μελνδνρεία ηεζζάξσλ αζηέξσλ) ηζνχηαη κε 3,19, ελψ ζηελ Κξήηε είλαη 
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 Σα ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ αθνξνχλ ην 2010 θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ θιαδηθή κειέηε: ICAP, 

“Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο”, θιαδηθή κειέηε, Αζήλα, Οθηψβξηνο 2011. 
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ιίγν ρακειφηεξνο θαη ίζνο κε 2,44. κσο, ην CactusBeach εκθαλίδεη πνιχ 

ρακειφηεξε θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα, ίζε κε 0,42, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε 

εηαηξία είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 

ζνλ αθνξά ην δείθηε Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο, ην CactusBeach εκθαλίδεη ηελ 

ίδηα ηηκή κε ην δείθηε Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο, ίζε κε 0,42. Σελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν, ν κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ είλαη πνιχ πςειφηεξνο θαη ίζνο κε 2,31. Σν 

απνηέιεζκα δελ κεηαβιήζεθε, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν δείθηε, θαζψο ε εηαηξία 

δελ δηαηεξεί απνζέκαηα, παξά κφλν ειάρηζηα (βνεζεηηθέο χιεο). 

 

 Αξηζκνδείθηεο θεξδνθνξίαο 

ζνλ αθνξά ηνπο αξηζκνδείθηεο θεξδνθνξίαο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο δείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην 

γεγνλφο φηη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο μελνδνρείσλ ππήξμε ππνρψξεζε ηνπ δείθηε ην 

2010. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζηα μελνδνρεία 

ηεζζάξσλ αζηέξσλ αλήιζε ζε πνζνζηφ 23,16%, ην 2010, ελψ ηελ πξνεγνχκελε 

ρξνληά ήηαλ 26,69%. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ζην CactusBeach, ηελ ίδηα ρξνληά, ήηαλ πνιχ 

κηθξφηεξε θαη ίζε κε 3,12%. 

ρεηηθά κε ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

πεξηνρψλ εκθαλίδεηαη αξλεηηθή ηηκή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε ζην 

ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ ηεζζάξσλ αζηέξσλ, ην 2010 ηζνχηαη κε -21,40%, ελψ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά ήηαλ -12,28%. Σελ ίδηα ρξνληθή, ε μελνδνρεηαθή κνλάδα 

CactusBeach είλαη ηηκή ηνπ δείθηε -10,47%. 

πλεπψο, ην CactusBeach έρεη ζεκαληηθά ρακειφηεξν κηθηφ πεξηζψξην 

θέξδνπο απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, αιιά κεγαιχηεξν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο, 

παξφηη εκθαλίδεη δεκίεο, ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν. 

 

 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο 

χκθσλα κε ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ 2010, φιεο νη θαηεγνξίεο μελνδνρείσλ 

παξνπζηάδνπλ κέζν δείθηε απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ αξλεηηθφ. Σα 
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μελνδνρεία Α‟ θαηεγνξίαο εκθαλίδνπλ κέζε ηηκή  ηνπ δείθηε ίζε κε -10,71%. Σελ 

ίδηα ρξνληά, ην CactusBeach είλαη δείθηε απφδνζεο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ίζν κε -

4,32%, ιίγν πςειφηεξε απφ ην κέζν φξν, αλ θαη παξακέλεη αξλεηηθή. 

ρεηηθά κε ην δείθηε απνδνηηθφηεηαο επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ, φιεο νη 

θαηεγνξίεο μελνδνρείσλ παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθά αξλεηηθφ κέζν δείθηε, ν νπνίνο 

ηζνχηαη κε -3,06%. Αθφκε, φκσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δείθηεο έρεη ζεηηθφ 

πξφζεκν, απηφο ιακβάλεη ρακειέο ηηκέο. ηελ πεξίπησζε ηνπ CactusBeach, ν 

δείθηεο έρεη ηηκή -1,85%. 

 

 Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο 

Ο δείθηεο Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν έρεη κέζε ηηκή 

1,74, ελψ ην CactusBeach  έρεη ηηκή ηνπ δείθηε 1,38. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο 

δηαθπκάλζεηο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ.  Έηζη, ελψ ζηελ 

αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ ηεο εηαηξίαο είρε ζεσξεζεί πςειή ε αλαινγία ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ, θαίλεηαη φηη ν θιάδνο έρεη πςειφηεξεο ηηκέο. 

Αλαθνξηθά κε ην δείθηε θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ, νη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο Α‟ θαηεγνξίαο εκθαλίδνπλ κέζε ηηκή ίζε κε 13,25, ελψ ην 

CactusBeach έρεη ηηκή 2,21. Απφ απηφ ην απνηέιεζκα, θαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

κνλάδα έρεη πνιχ κηθξφηεξα πεξηζψξηα επηβίσζεο, αλ κεησζνχλ ηα θέξδε ηεο. 

 

 Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο 

ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο  πεξηιακβάλνληαη: ε κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ (πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ εηζπξάμεσλ), ε 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απνζεκάησλ θαη ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ.  

Ζ κέζε δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αλέξρεηαη ζε 

146 εκέξεο, ελψ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ην μελνδνρείν CactusBeach έρεη κέζε 
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δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ 138 εκέξεο. Δπνκέλσο, ε ηηκή ηνπ δείθηε δελ ζεσξείηαη 

αλεζπρεηηθή. 

Ζ κέζε δηάξθεηα ησλ απνζεκάησλ (πξνθχπηεη αλ δηαηξεζεί ην 365 κε ηελ 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα παξακνλήο ησλ απνζεκάησλ) ζηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα 

CactusBeach ηζνχηαη κε 2 εκέξεο, ελψ ν κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ ηζνχηαη κε 24 

εκέξεο. Δπνκέλσο, ζην CactusBeach ηα απνζέκαηα κέλνπλ ιηγφηεξεο εκέξεο. 

Σέινο, ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, ην 2010, 

ζην CactusBeach ηζνχηαη κε 0,21, ελψ ν κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ είλαη 0,28. Ζ 

δηαθνξά δελ θξίλεηαη αλεζπρεηηθή, αθνχ είλαη θνληά ζην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. 

 

 

4.5 Πξόβιεςε ρξενθνπίαο κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ Altman's Z-

score 

Ζ πξφβιεςε ηεο ρξενθνπίαο είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. εκαληηθή ζε απηφ είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Altman
112

, ν νπνίνο 

δηακφξθσζε έλα ππφδεηγκα πνπ επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηα ζεκάδηα κηαο επηθείκελεο 

ρξενθνπίαο. 

Σν ππφδεηγκα Z-score ηνπ Altman ρξεζηκνπνηεί πέληε βαζηθνχο δείθηεο 

επίδνζεο, ψζηε λα πξνθχςεη έλα κνλαδηθφ απνηέιεζκα. Οη πέληε θαηεγνξίεο δεηθηψλ 

είλαη νη εμήο: ξεπζηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο, κφριεπζεο, θεξεγγπφηεηαο θαη 

δξαζηεξηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: 

Κεθάιαην θίλεζεο/ χλνιν Δλεξγεηηθνχ (Υ1), Παξαθξαηεζέληα Κέξδε/ χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ (Υ2), ΚΠΣΦ/ χλνιν Δλεξγεηηθνχ (Υ3), Αγνξαία Αμία ηεο Δπηρείξεζεο/ 

χλνιν Τπνρξεψζεσλ (Υ4) θαη Πσιήζεηο/ χλνιν Δλεξγεηηθνχ (Υ5). Απηνί νη 

δείθηεο ζπλδπάδνληαη ζηε ζπλάξηεζε: 

54321 0,16,03,34,12,1 XXXXXZ   

                                                 
112

Edward I. Altman, “Financial ratios, discriminant analysis and corporate bankruptcy”, Journal of 

Finance, 1968, pp. 588-609. 
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ηελ αλάιπζε γηα ην μελνδνρείν CactusBeach, ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα 

Z‟‟-score, ην νπνίν απνηειεί κηα πξφζθαηε έθδνζε ηνπ αξρηθνχ. Σν Z‟‟-score κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Σν κνληέιν Ε‟‟ έρεη ηελ 

αθφινπζε κνξθή: 

4321 04,172,626,356,6 XXXXZ   

Οη ηηκέο ηνπ Ε γηα ηελ εμεηαδφκελε μελνδνρεηαθή κνλάδα είλαη νη θάησζη: 

ΠΙΝΑΚΑ 16 :Z’’-Score 

 2009 2010 2011 

Z’’-Score 0,76 0,34 0,41 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δείθηεο: Κεθάιαην θίλεζεο 

πξνο πλνιηθφ Δλεξγεηηθφ (Υ1), Απνηειέζκαηα εηο λέν πξνο ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ 

(Υ2), ΚΠΣΦ πξνο ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ (Υ3) θαη Ίδηα θεθάιαηα πξνο ζπλνιηθέο 

ππνρξεψζεηο (Υ4). 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ πξνβιέπνπλ ρξενθνπία ηεο εμεηαδφκελεο 

επηρείξεζεο κε πνζνζηφ 90%, θαζψο ε ηηκή ηνπ Ε θαη ηηο ηξεηο ρξνληέο είλαη 

ρακειφηεξε ηνπ 1,1. Παξφια απηά, δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη ην γεγνλφο φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα καζεκαηηθφ ππφδεηγκα, ην νπνίν δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο πνηνηηθέο 

κεηαβιεηέο ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.6 πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο εμεηάζηεθε ε μελνδνρεηαθή κνλάδα 

CactusBeach, κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

πξνέθπςε φηη ε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, αθνχ ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο. ζνλ αθνξά ηελ θεξδνθνξία ηεο, ε κνλάδα επέζηξεςε νξηαθά ζηα 

θέξδε (θαζαξά θέξδε), κεηά ην 2010 νπφηε ζεκείσζε δεκίεο. Οη αξηζκνδείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο έδεημαλ φηη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 
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επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ είλαη ρακειή θαη αξλεηηθή αληίζηνηρα. Οη αξηζκνδείθηεο 

θεξεγγπφηεηαο έδεημαλ φηη ε κνλάδαCactusBeach ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ 

μέλα θεθάιαηα θαη γηα ην ιφγν απηφ δπζθνιεχεηαη λα θαιχςεη ηνπο ηφθνπο κε ηα 

θέξδε ηεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αξηζκνδεηθηψλ εκπινπηίζηεθαλ κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ κε ην κέζν φξν 

ηνπ θιάδνπ. Ζ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ έδεημε φηη νη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

CactusBeach είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, έρεη κεγαιχηεξν 

θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο θαη απνδνηηθφηεηα, ρακειφηεξε κφριεπζε, αιιά πην 

ζεκαληηθή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ε πξφβιεςε πηψρεπζεο κε ην κνληέιν Ε‟‟ έδεημε φηη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εμεηαδφκελεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο έρεη 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, πνπ απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα πηψρεπζεο. 

Παξφια απηά, ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ δπν ζηνηρεία. Σα ππνδείγκαηα δελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πνιινχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κηα 

επηρείξεζε λα αλαθάκςεη, φπσο νη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. Δπηπιένλ, ε μελνδνρεηαθή 

κνλάδαCactusBeach εκθαλίδεη βειηησκέλεο ηηκέο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ γηα ην έηνο 2011, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ αξρή 

κηαο πνξείαο αλάπηπμεο. 
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