
Μεηαπηπρηαθό  

Γίπιωκα Δηδίθεπζεο 

ζηε  

Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή 

 

 

Μεηαπηπρηαθή Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: 

Οverbooking θαη θφζηνο αδξάλεηαο. Η 

ζπκβνιή ηνπο ζηε δηνίθεζε επνρηαθνχ 

θαηαιχκαηνο 4 αζηέξσλ. 

 

Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: Χξ. Φιώξνο 

Τξηκειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή: 

 

1. Χξ. Φιώξνο 

2. A. Σακαξά 

3. Θ. Τακπνπξαηδή 

 

Ολνκαηεπώλπκν: Βαζηιηθή Μαξία Γεκεηξίνπ 

Αξ. Μεηξώνπ: ΜΛ242 

Διιεληθό 

Μεζνγεηαθό 

Παλεπηζηήκην 

- 

Hellenic Mediterranean 

University 



1 | P a g e  
 

Πεξηερφκελα 
 

Πεξίιεςε – Λέμεηο Κιεηδηά ............................................................................................................ 2 

Abstract – Key Words ..................................................................................................................... 3 

Δηζαγσγή ......................................................................................................................................... 4 

Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε ............................................................................................................ 7 

1. Η έλλνηα ηεο Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ................................................. 9 

1.1. Σχπνη πκβνιαίσλ θαη Τπεξθξαηήζεηο ......................................................................... 11 

1.1.1. πκβφιαηα ππφ πξνεηδνπνίεζε (Allotment Contracts) ............................................... 12 

1.1.2. πκβφιαηα βέβαηεο θξάηεζεο (Guarantee Contracts) ................................................ 13 

1.1.3. Τπεξθξαηήζεηο (overbooking) .............................................................................. 14 

2. Αλάιπζε Κφζηνπο Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ ..................................................................... 21 

2.1. Δζσινγηζηηθή θαη Δμσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε ................................................................. 23 

2.2. Σξίπηπρν (Γηαδηθαζία) Κνζηνιφγεζεο .............................................................................. 24 

2.3. Μέζνδνη Κνζηνιφγεζεο Ξελνδνρεηαθνχ Πξντφληνο ......................................................... 25 

2.3.1. Πιήξεο- απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε ....................................................................... 26 

2.3.2. Κνζηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ABC .............................................................................. 30 

3. Αλάιπζε Νεθξνχ εκείνπ (breakeven point analysis)......................................................... 36 

3.1. πλνιηθά έζνδα ............................................................................................................. 36 

3.2. ηαζεξά έμνδα .................................................................................................................... 37 

3.3. Μεηαβιεηά έμνδα ............................................................................................................... 39 

3.4. πλνιηθά έμνδα .................................................................................................................. 40 

3.5. Νεθξφ εκείν ..................................................................................................................... 40 

3.5.1. Μαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ............................................................................................ 41 

3.5.2. Μεηθηφ Πεξηζψξην θέξδνο .......................................................................................... 42 

3.5.3. Μέζνδνο Γξαθηθήο Απεηθφληζεο ................................................................................ 43 

4. Μειέηε Πεξίπησζεο ............................................................................................................. 45 

4.1. Μαζεκαηηθή πξνζέγγηζε .................................................................................................... 45 

4.2. Μεηθηφ Πεξηζψξην θέξδνπο ................................................................................................ 53 

4.3. Μέζνδνο Γξαθηθήο Απεηθφληζεο ........................................................................................ 56 

4.4. Η επίπησζε ηνπ overbooking ζηελ αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ ........................................... 60 

4.5. Αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηνπ overbooking βάζεη Ivanov ................................................... 66 

5. πκπεξάζκαηα ........................................................................................................................... 71 

Βηβιηνγξαθία ................................................................................................................................. 74 

Παξάξηεκα .................................................................................................................................... 76 

 



2 | P a g e  
 

Πεξίιεςε – Λέμεηο Κιεηδηά 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην κνληέιν θνζηνιφγεζεο ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ resort, δειαδή ησλ θαηαιπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ επνρηαθά 

θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ε επηβάξπλζε πνπ δέρνληαη σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ overbooking. Καζψο, ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο ιεηηνχξγεζε 

απνηξεπηηθά γηα ηελ ελδειερή έξεπλα θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε θάησζη αλάιπζε 

πεξηνξίζηεθε ζηελ πεξίπησζε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ηεζζάξσλ αζηέξσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κέξθπξαο δπλακηθφηεηαο 473 δσκαηίσλ γηα ηξία ζπλαπηά έηε, 2015 – 2017.  

Η εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη 

θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ελφο μελνδνρείνπ, ε θαηάιιειε δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο γηα 

ηέηνηνπ ηχπνπ επηρεηξήζεηο, κε πξαθηηθή εθαξκνγή, αλαιχεηαη ε ζεσξία λεθξνχ ζεκείνπ 

θαη πάλσ ζε απηή εθαξκφδνληαη ηα δεδνκέλα ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξάζκαηνο ζε ζρέζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ overbooking. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα 

ηε ζχλζεζε ηεο παξνχζεο επεηεχρζε δηα ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ζηειέρε ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη κέζσ ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο. 

Πέξαλ ησλ κεζφδσλ πνπ αλαιχνληαη κε δεδνκέλα ηνπ εμεηαδφκελνπ θαηαιχκαηνο, ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ βαζίζηεθε επίζεο ζηελ αλαθεξφκελε βηβιηνγξαθία.  

Η έξεπλα ζηεξίρζεθε ζην παξάδεηγκα κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ ελδειερή 

έξεπλα επί ηεο θνζηνιφγεζεο ζε κεγαιχηεξν εχξνο ηχπσλ δσκαηίνπ, ηχπσλ μελνδνρείνπ, 

αιιά θαη λννηξνπίαο αγνξψλ βάζεη γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο. Δλ θαηαθιείδη, 

απνδεηθλχεηαη φηη ε πξαγκαηνπνίεζε πεξηνξηζκέλνπ overbooking επηβξαβεχεη ηνπο 

μελνδφρνπο, σζηφζν είλαη απαξαίηεηε ε ζπρλή παξαθνινχζεζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ε 

ράξαμε πειαηνθεληξηθήο ζηξαηεγηθήο, έηζη ψζηε λα πεξηνξίδνληαη ηα έκκεζα θφζηε, ηα 

νπνία απνβαίλνπλ θαζνξηζηηθά γηα ηελ θξίζε ηεο απφθαζεο σο νξζήο ή κε. 

 

 

 

ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ: ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ ΜΟΝΑΓΑ, ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ, ΑΝΑΛΤΗ  

ΝΔΚΡΟΤ ΗΜΔΙΟΤ, OVERBOOKING 
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Abstract – Key Words 
 

 The present thesis deals with the cost modeling of resort hotel units, the ones that 

are seasonal operating during the summer period and the impact of overbooking strategy. 

As time frame was narrow enough to thorough research and data collection, this 

statement was limited to examine a three year period (2015 - 2017) of a four star hotel in 

Corfu island (Greece), consisting of 473 rooms. 

 This statement is divided into four chapters, through which the reader will be 

provided with a general review of the hotel unit meaning, the way it operates and the two 

types of costing methodology suggested, involving practical application of standard 

costing and activity - based costing. Moreover, the theory of breakeven point analysis is 

developed, on which practical application will be based on, including a numerical 

expression of breakeven point of the examined hotel unit. Data collection was achieved 

both by interviewing hotel staff and through hotel’s published financial statements. To be 

able to come to a conclusion, it was necessary for our research to be based on conclusions 

of financial bibliography worldwide.  

Due to the limitation of examining only one hotel, this research could trigger 

further research about cost accounting in hotels, including various room types, or 

considering various hotel types (i.e. city hotels), etc. In the end, it turns out that 

overbooking, up to a certain level, rewards hoteliers, but frequent follow up of total 

capacity reports and customer-centric strategy are essential for this to be controlled. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: HOTEL UNIT, HOTEL COSTING, DEFINITION OF BREAKEVEN  

POINT, OVERBOOKING 
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Δηζαγσγή 
 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα αλαιχζνπκε έλαλ απφ ηνπο ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ηνλ ηνπξηζκφ. Ο ηνπξηζκφο 

απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεγέο νμπγφλνπ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, θαζψο 

εθηφο απφ επηθεξδήο θιάδνο, απνβαίλεη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, απνηειψληαο έλαπζκα γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, γλσζηνπνηψληαο ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ 

παξάδνζε δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ αλά ηελ πθήιην, θιπ. Δλψ, κέρξη θαη ζήκεξα ε επξεία 

έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ δελ έρεη απνδψζεη κηα αθξηβή θνηλψο απνδεθηή εξκελεία ηεο 

ιέμεο θηινμελίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ, απηή, ζχκθσλα κε ηνπο Neringa 

Langviniene θαη Ingrida Daunoraviciute, δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο θιάδνπο, ζηηο 

ππεξεζίεο δηακνλήο (μελνδνρεία, θιπ), ζηνλ επηζηηηζηηθφ θιάδν (εζηηαηφξηα, κπαξ, θιπ), 

ζηνπο κεζνιαβεηέο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ (ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο) θαη ζε ινηπέο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο επεμίαο, δηαζθέδαζεο, εθδειψζεσλ, θιπ). Απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο, εθείλε ε νπνία ζα αλαιπζεί ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ε 

θαηεγνξία ηεο δηακνλήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα εκβαζχλνπκε ζηα δεδνκέλα κηαο 

ειιεληθήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, θιαζηθνχ ηχπνπ βάζεη θξηηεξίσλ Δ.Ο.Σ. θαηεγνξίαο 

ηεζζάξσλ αζηέξσλ, επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο (resort hotel), 

δπλακηθφηεηαο 473 δσκαηίσλ, ήηνη 1300 θιηλψλ θαη κε κέζν φξν απαζρφιεζεο 

πξνζσπηθνχ 107 άηνκα – εθ ησλ νπνίσλ 15 απνηεινχλ κφληκν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, 

γηα ηξία ζπλαπηά έηε (2015-2017). Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα 

παξαηεξήζνπκε ηελ ηάζε ησλ ππεξθξαηήζεσλ (overbooking), λα αλαπηχμνπκε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηε ιήςε απνθάζεσλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα, λα αλαιχζνπκε ηηο επηπηψζεηο πνπ απηή επηθέξεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ κνληέισλ πιήξνπο θνζηνιφγεζεο θαη ηεο 

θνζηνιφγεζεο κε ηε κέζνδν ABC, ζα ππνδείμνπκε ηε βέιηηζηε κέζνδν γηα κειέηε ηνπ 

θφζηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Μεηέπεηηα, ε αλάιπζε ηνπ 

λεθξνχ ζεκείνπ, ζα καο βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη ζα καο ππνδείμεη ηελ απφθιηζε απφ ην ζεκείν απηφ, φηαλ ε κνλάδα 

ιεηηνπξγεί επηηπγράλνληαο overbooking. Δπηπξφζζεηα, ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηα έκκεζα 
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θφζηε πνπ βαξχλνπλ ηε κνλάδα εάλ απηή αθνινπζήζεη ηελ πνιηηηθή απηή, θάηη ην νπνίν 

βιάπηεη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμήο ηεο, φπσο ηε θήκε ηεο 

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επεηεχρζε δηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ ηηο 

αλαξηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζην Γ.Δ.Μ.Η., ηεο κεζφδνπ ησλ 

πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο απφ ηα ηκήκαηα ηνπ 

ινγηζηεξίνπ, ησλ θξαηήζεσλ, αιιά θαη ην Γηεπζπληή ηνπ Ξελνδνρείνπ. ε ζπλδπαζκφ κε 

ηα παξαπάλσ, ε βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε ζπληέιεζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ παξαηεξήζεσλ, αιιά θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

Η εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη 

ε έλλνηα ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηα είδε ζπκβνιαίσλ πνπ 

ζπλάπηεη κάζε ρξφλν κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, θαζψο απηά επεξεάδνπλ άκεζα ηα 

έζνδά ηεο θαη ηέινο, αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηνπ overbooking, νη ιφγνη πξνηίκεζεο θαη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ απνθέξεη. 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο 

θαη απηή γίλεηαη εκπξάθησο θαηαλνεηή κε ηελ εθαξκνγή δχν παξαδεηγκάησλ κε ηα 

δεδνκέλα ηεο εμεηαδφκελεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο γηα ηα ηξία έηε 2015 - 2017, ηελ 

πιήξε – απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε θαη ηελ θνζηνιφγεζεο κε ηε κέζνδν ABC. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαπηχζζνπκε ηε ζεσξία ηεο αλάιπζεο λεθξνχ ζεκείνπ ζηελ 

νπνία ζα βαζηζηνχκε ζην επφκελν θεθάιαην γηα ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα πνπ κειεηάκε.  

ην ηέηαξην θεθάιαην εθαξκφδνπκε ηελ παξαπάλσ ζεσξία κε αξηζκεηηθφ 

παξάδεηγκα ηα δεδνκέλα ηεο κνλάδαο καο. Γηαθξίλνπκε ηα ζηαζεξά απφ ηα κεηαβιεηά 

θφζηε ηεο κνλάδαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ επδηάθξηηα ηα εξγαιεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηεο γηα λα ραξάμεη νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή. Καηαιήγνπκε φηη ην μελνδνρείν ιεηηνπξγεί 

ζε ζεκείν αλψηεξν ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ θαη παξάγεη θέξδε γηα ηα ηξία έηε πνπ 

εμεηάδνπκε. Δπαλαιακβάλνπκε ηελ αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ, κεηψλνληαο ηα έμνδα θαηά 

ηελ επηβάξπλζε πνπ δεκηνπξγεί ην overbooking θαη αλαδεηνχκε ηε βέιηηζηε απφθαζε 

γηα overbooking πνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ηεο αδπλακίαο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη, θαηά πξψηνλ, λα ζπκβάιεη ζηελ ππφδεημε 

ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ ηξφπνπ θνζηνιφγεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο κέζα απφ 

ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή δχν κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε λεθξνχ 

ζεκείνπ θαη λα θαηαδείμεη φηη ε πνιηηηθή δηνίθεζεο ησλ overbooking δελ ζπλεηζθέξεη 
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ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο πεξηζζφηεξν απ’ φηη ζα απέθεξε ε κε απνδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο απηήο κέζα απφ ην πξαθηηθφ παξάδεηγκα κηαο ειιεληθήο επηρείξεζεο. 

Γεπηεξεχσλ ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα απνηειέζεη έλα ζεκείν 

αλαθνξάο κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία σο πξνο ηελ αλάιπζε 

ηνπ overbooking, ε νπνία απνβαίλεη ειιηπήο γεληθφηεξα σο πξνο ηε ζεκαηνινγία ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ. Σέινο, δίλεη ην έλαπζκα ζε επφκελεο κειέηεο λα αλαιχζνπλ ην 

βέιηηζην πνζνζηφ πιεξφηεηαο πνπ πξέπεη λα δηαηεξήζεη κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα ζε 

βάζνο, εμεηάδνληαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαηαιχκαηα (μελνδνρεία πφιεσο ή δηαθνξεηηθήο 

δπλακηθφηεηαο ή κε all inclusive), δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζπκβφιαηα πειαηψλ (απεπζείαο 

δηάζεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ηεο ππεξεζίαο ή ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο), κε 

πνιιαπιέο κεηαβιεηέο (δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δσκαηίσλ, δηαθνξεηηθέο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο), ή πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζην ζηξαηεγηθφ management θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζε θαηαζηάζεηο overbooking. 

. 
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Δπηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο 
  

Σν έλαπζκα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δφζεθε κέζα 

απφ ηελ αλάγλσζε ηεο κειέηεο ησλ Pavlatos, O. & Paggios, O. (2007), ζηελ νπνία 

αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα 85 ειιεληθψλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη απνδεηθλχεηαη 

σο δεκνθηιέζηεξε κέζνδνο θνζηνιφγεζεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο ε 

παξαδνζηαθή κέζνδνο ηεο πιήξνπο θνζηνιφγεζεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ θιάδσλ γηα ηελ Διιάδα (Καυκελάθε, Δ. &Κνέλ, ., 2005), ζε αληίζεζε 

κε ηε ζχγρξνλε κέζνδν θνζηνιφγεζεο βάζεη δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία απνδεηθλχεηαη 

θαηαιιειφηεξε γηα ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν. Με αθνξκή ην πφξηζκα ηεο 

πξναλαθεξζείζαο κειέηεο, ε παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

αλαιπηηθήο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζπγγξάκκαηνο ησλ ψξξνο Ι. θαη Πάηζεο Π. (2014), θαη κέζσ ησλ παξαδεηγκάησλ, ζηελ 

επηβεβαίσζε ηεο θνζηνιφγεζεο ABC σο απνηειεζκαηηθφηεξεο. Σν αξηζκεηηθφ 

παξάδεηγκα πνπ παξαζέηνπκε, απνδεηθλχεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ην θφζηνο αλά 

δξαζηεξηφηεηα δελ δηαθξίλεη ην ζηαζεξφ απφ ην κεηαβιεηφ θφζηνο, δελ νδεγεί ζε 

απνθιίζεηο ππεξθνζηνιφγεζεο ή ππνθνζηνιφγεζεο (Βεληέξεο, 1999), ζε αληίζεζε κε 

ηελ πιήξε – απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε.  

Δπηπιένλ, επεθηεηλφκαζηε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ overbooking, ηεο ζηξαηεγηθήο 

πνπ απνβαίλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε θαη κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ (Clifford, C., 1978 θαη Ισάλλεο, Κ. & Πάγγεηνο, 1993) γηα 

ζπγθεθξηκέλε μελνδνρεηαθή κνλάδα, αλαιχνπκε ην θφζηνο πνπ απηή επηβαξχλεηαη απφ 

ηηο ππεξθξαηήζεηο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ 

ζηε δεκηνπξγία overbooking ζηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ, φπσο αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά 

ην overcontracting κεηαμχ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη μελνδφρσλ (Stanislav & Ivanov, 

2014), ε θαηαλνκή ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ ζπλάπηνπλ αλαιφγσο ην είδνο (guarantee ή 

allotment), ε εθηίκεζε γηα ηελ ηάζε ηεο αγνξάο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη παξά ηνπο ππνινγηζκνχο γηα 

ηε βέιηηζηε πνζφηεηα δσκαηίσλ πνπ ζα πσιεζνχλ δηο, γηα ηελ νπνία εθαξκφζηεθε ε 

αλάιπζε ησλ Ivanov & Stanislav (2008), είλαη απαξαίηεηε ε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε 

ηεο πιεξφηεηαο ηεο κνλάδαο κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ θαη ε 
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πνιπεηήο εκπεηξία ζηελ ζέζε ηνπ manager ηνπ ηκήκαηνο θξαηήζεσλ γηα ηελ ίδηα 

μελνδνρεηαθή κνλάδα. Άιισζηε, ε ζηξαηεγηθή απηή, έρεη απνδείμεη πσο ειεγρφκελα 

απνθέξεη ζεκαληηθφ έζνδν ζηελ κνλάδα (Ling, Y. D. & Liuyi, 2015). 

 Αλακθίβνια, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ε παξνρή ππεξεζίαο είλαη πξντφλ ην νπνίν 

επαθίεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Σν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαζνδεγεί ηνπο 

manager λα αθνινπζήζνπλ πνιηηηθή ζηνρεπκέλε ζηνλ πειάηε (Langviniene, N. & 

Daunoraviciute, I., 2015 θαη Cotas, R., 2013) θαη επνκέλσο, ζθνπφο ηνπο είλαη λα κελ 

αξλεζεί ε κνλάδα ηελ παξνρή ππεξεζίαο ζε πειάηε. Δπνκέλσο, επσκίδνληαη ην βάξνο 

ηεο ξχζκηζεο ηνπ overcontracting ζην νπνίν έρνπλ πξνβεί νη μελνδφρνη ζε κηα 

πξνζπάζεηά ηνπο λα κελ επηηξέςνπλ ηελ χπαξμε θελνχ δσκαηίνπ, δειαδή ηε κε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ εζφδνπ ηνπο. Δπαθφινπζν ηεο απνηπρίαο ξχζκηζεο ηνπ overbooking 

απνηεινχλ νη θπξψζεηο θαη ε απνδεκίσζε πνπ ζα δνζεί ζηνπο πειάηεο, νη νπνίνη δελ 

θαηέζηε εθηθηφ λα απνιαχζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ είραλ θάλεη θξάηεζε. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ππάξρεη πιεζψξα ηξφπσλ απνδεκίσζεο ηνπ πειάηε, φπσο 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην πξψην θεθάιαην θαη φπσο επηβεβαηψλνληαη θαη ζε 

επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ κέζα απφ ηηο κειέηεο ησλ Breffni M. Noone, C. H. L. 

(2011) θαη Alain, V. H., Pandelaere, M. & Haesevoets, T. (2017).  

Δλ θαηαθιείδη, δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ λα αθνξνχλ ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα, νη κειέηεο κε πξαθηηθά 

παξαδείγκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηάδεημε ησλ βέιηηζησλ κεζφδσλ πξνο εθαξκνγή 

θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ είλαη 

ειάρηζηεο (Lourenço, I. S. P. P. R. I. C., 2016). Σέινο, ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία πζηεξεί 

ζεκαληηθά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ, αιιά θαη πνηθηιίαο 

αληίζηνηρεο ζεκαηνινγίαο θαη σο εθ ηνχηνπ, απηφ απνηέιεζε επηπξφζζεην θίλεηξν γηα ηε 

ζχλζεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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1. Η έλλνηα ηεο Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 
 

Σνλ 21
ν
 αηψλα, ζηηο πιένλ αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο ζπγθαηαιέγνληαη 

εθείλεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ ηαρχηεηα εμέιημήο ηνπο κέζα ζην ρξφλν, 

παξνπζηάδνπλ νη κνλάδεο καδηθήο εζηίαζεο, θαη δε νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Ο 

ηνπξηζηηθφο θιάδνο ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θαη 

πξνζνδνθφξνπο αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

εμαθνινπζεί λα πζηεξεί ζεκαληηθά έλαληη ησλ νκνεηδψλ θιάδσλ ζε άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαηαβάιινπλ ζπζηεκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο εμέιημεο, επηηπγράλνληαο ην 2017 λα εμππεξεηνχλ ην 10,2% ηνπ 

εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο, απμάλνληαο ηελ επηζθεςηκφηεηά 

ηνπο θαηά 51,8% εληφο ρξνληθνχ πιαηζίνπ πεληαεηίαο. Παξαηεξψληαο ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα, νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ δηαξθή άλνδν ηνπ αληαγσληζκνχ, θαινχληαη λα κπεζνχλ ζηε ρξήζε 

ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, έηζη ψζηε λα απνθηνχλ θαη λα αλαιχνπλ 

έγθαηξα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη λα ιάβνπλ άκεζα θξίζηκεο απνθάζεηο. 

Με ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, 

θαζψο θαη ζε πνηνλ εκπνξηθφ θιάδν αλήθεη, θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάιπζε ησλ 

παξαθάησ νξηζκψλ. Σν πξντφλ πνπ παξέρνπλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο απνηειεί 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Με ηνλ φξν ηνπξηζηηθφ πξντφλ ελλννχκε θάζε αγαζφ ή ππεξεζία πνπ 

πσιείηαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Δπνκέλσο, πξντφληα φπσο δηακνλή, 

δηαζθέδαζε, κεηαθνξέο, θαγεηφ, souvenir θ.α. θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή. 

Αληίζηνηρα, ζαλ μελνδνρεηαθφ πξντφλ νξίδνπκε θάζε αγαζφ ή ππεξεζία πνπ παξέρεη έλα 

μελνδνρείν, ην νπνίν απνηειεί γηα ηνλ πειάηε πεγή ηθαλνπνίεζεο θαη γηα ηελ 

μελνδνρεηαθή κνλάδα πεγή εζφδσλ, δειαδή ε μελνδνρεηαθή κνλάδα παξάγεη εθξνέο 

(πξντφληα θαη ππεξεζίεο) πνπ ηεο απνθέξνπλ εηζξνέο (ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα). Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζην πέξαζκα ησλ εηψλ. Οξηζκέλεο εμ απηψλ, παξέρνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (city hotels), ελψ άιιεο δηαθφπηνπλ 

ηηο ζπλαιιαθηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ, 
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νξηδφκελεο σο επνρηαθέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο (resort hotels). Αλεμαξηήησο ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δηαθνξνπνηνχλ ηηο 

επηζηηηζηηθέο ηνπο ππεξεζίεο σο πξνο ηνπο φξνπο δηακνλήο βάζεη ησλ παξαθάησ: 

 

 ΒΒ, δειαδή bed and breakfast (παξνρή κφλν πξσηλνχ γεχκαηνο) 

 HB, δειαδή Half Board (εκηδηαηξνθή) 

 ΑΙ, δειαδή All Inclusive (παξνρή φισλ ησλ εκεξεζίσλ γεπκάησλ, αιιά θαη 

πνηψλ θαη ζλαθ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο) 

Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε μελνδνρεηαθή κνλάδα, δεδνκέλνπ 

φηη έξρεηαη αληηκέησπε κε ηδηαίηεξα πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο, ην νπνίν θαιείηαη λα 

ππεξθαιχςεη, πξνζπαζεί λα εμαιεηθζεί ην πςειφ ξίζθν ηεο απφθαζεο ηεο θαηάιιειεο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ηεο επίηεπμεο επηθεξδνχο ζπκθσλίαο κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξάθηνξεο, θαη επηδηψθεη λα αλαπηχμεη επηκέξνπο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο 

νπνίεο λα ιακβάλεη έζνδα. Σέηνηεο είλαη απιέο δξαζηεξηφηεηεο (ελνηθίαζε αζιεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ ή ρψξνπ), επηπιένλ παξνρέο πέξαλ ησλ επηζηηηζηηθψλ (ρξέσζε 

ρξεκαηνζπξίδσλ, ππεξεζίεο αηζζεηηθήο, δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ θαη ινηπψλ εθδειψζεσλ), 

κηζζψζεηο ρψξνπ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ μελνδνρείνπ ζε ηξίηεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη 

ινηπέο εκπνξηθέο ζπλεξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζην πιενλέθηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

πειαηείαο ηνπ μελνδνρείνπ απφ ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο (απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ 

ελνηθίαζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ζηε δξαζηεξηφηεηα ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, θιπ). 

Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθφ παθέην δηακνλήο 

ηνπ πειάηε θαη εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθφ έζνδν εθφζνλ ζπλδπαζηνχλ κε παθέην 

δηακνλήο. Καζψο αλαθεξφκαζηε ζε all inclusive μελνδνρεηαθή κνλάδα, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη δελ πθίζηαηαη παξνρή κε νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ, δειαδή κεκνλσκέλε 

παξνρή δηακνλήο ή ζίηηζεο ή ινηπήο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο, γηα λα κπνξέζεη 

ν δπλεηηθφο πειάηεο λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ηνπ θαηαιχκαηνο, πξέπεη 

πξσηίζησο λα έρεη πξνβεί ζηελ αγνξά παθέηνπ δηαλπθηέξεπζεο ζην θαηάιπκα. Οη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζε κηθξφ βαζκφ κελ, επεξεάδνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 

κνλάδαο βάζεη ζπζηήκαηνο αζηέξσλ. Σν κέγεζφο ηεο, νη παξνρέο πέξαλ ησλ 

επηζηηηζηηθψλ θαη ηεο δηακνλήο, ε άξηηα θαη νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

νη απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο κνλάδαο θαη ησλ πξντφλησλ 
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πνπ πξνκεζεχεηαη ζπληεινχλ ζην λα θαηεγνξηνπνηείηαη ζε θιίκαθα αζηέξσλ, κε 

αλψηαην επίπεδν ηα 5 αζηέξηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα μελνδνρεία πνιπηειείαο. 

Ωζηφζν, απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν θαη ζα επηθεληξσζνχκε ζε απηφ, είλαη 

νη ηχπνη ζπκβνιαίσλ κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη θπξίσο 

ηα all inclusive resort μελνδνρεία, δειαδή ηα επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο θαηαιχκαηα. 

 

1.1. Σχπνη πκβνιαίσλ θαη Τπεξθξαηήζεηο 
 

 Η μελνδνρεηαθή κνλάδα ηελ νπνία εμεηάδνπκε, απνηειεί resort hotel, δειαδή 

πεξηνξίδεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηε ρξνληθή πεξίνδν απφ Απξίιην έσο Οθηψβξην. Σα 

ιεηηνπξγηθά ηεο έζνδα πξνέξρνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηα ζπκβφιαηα πνπ ζπλάπηεη 

θαη’ έηνο κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Η κίζζσζε ελφο 

δσκαηίνπ κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο, είηε κε απεπζείαο ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη ηνπ άκεζα ελδηαθεξφκελνπ πειάηε, είηε κεηαμχ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ / 

ηαμηδησηηθψλ νξγαληζκψλ (tour operators) πνπ ελ ζπλερεία ηα δηαζέηνπλ ζηνπο δηθνχο 

ηνπο πειάηεο. Η παξνχζα εξγαζία ζα επηθεληξσζεί ζηελ αλάιπζε ηεο δεχηεξεο 

πεξίπησζεο, ε νπνία απνηειεί ηελ πιεηνςεθία ησλ κηζζψζεσλ δσκαηίσλ ζην 

εμεηαδφκελν θαηάιπκα θαη αλαιχεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο ζπκβνιαίσλ. 

 Η κίζζσζε δσκαηίσλ κεηαμχ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 

ή αιιηψο ρνλδξηθή κίζζσζε, πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε μελνδνρεηαθή ζχκβαζε (hotel 

contract). Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θάλεη ηε ρνλδξηθή κίζζσζε λα δηαθέξεη απφ 

απηή ηεο πξψηεο πεξίπησζεο ( «ζχκβαζε μελίαο» ) είλαη φηη νη ζπκβάζεηο απηέο 

θαηαξηίδνληαη κεηαμχ ηνπξηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη μελνδνρείσλ, ρσξίο λα ππάξρεη 

άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ. Οη θιίλεο, δειαδή, πνπ παξαρσξεί ε κνλάδα ζηνπο 

πειάηεο κηζζψλνληαη ζην φλνκα ην γξαθείνπ θαη φρη ζην φλνκα ησλ ηδίσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπκβνιαίσλ απηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο 

θαηαλέκεηαη ζε ππφ-πεξηφδνπο βάζεη δήηεζεο, γηα ηηο νπνίεο πξνθαζνξίδνληαη ζηαζεξέο 

ηηκέο αλά ηχπν δσκαηίνπ.  Βεβαίσο, ζηα ζπκβφιαηα απηά πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ 

φξνη, εθ ησλ νπνίσλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ θαηαιχκαηνο, 

επηπιένλ ρξεψζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ ηειηθφ πειάηε, αιιά θαη θπξψζεηο πνπ 
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εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο κε ηθαλνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ πειάηε θαη ζε πεξηπηψζεηο 

overbooking. 

 Η ρνλδξηθή κίζζσζε κπνξεί λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζε δχν ππνθαηεγνξίεο, ηα 

ζπκβφιαηα ππφ ηε κνξθή ηεο θξάηεζεο ππφ πξνεηδνπνίεζε (allotment contract) θαη ηα 

ζπκβφιαηα βέβαηεο ή αιιηψο εγγπεκέλεο θξάηεζεο (guarantee contract). Σν θξίζηκν 

ζεκείν γηα ηε ιήςε απφθαζεο θαη ηε ράξαμε νξζήο ζηξαηεγηθήο βξίζθεηαη ζηνλ 

πνζνζηηαίν δηακνηξαζκφ ηεο πψιεζεο ησλ θιηλψλ, δειαδή ν φγθνο ησλ ζπκβνιαίσλ 

allotment θαη guarantee, ν νπνίνο ζα κεγηζηνπνηεί ηα έζνδα κε ην ειάρηζην θφζηνο γηα 

ηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα. 

 

1.1.1. πκβφιαηα ππφ πξνεηδνπνίεζε (Allotment Contracts) 
 

Σα ζπκβφιαηα ππφ ηε κνξθή ηεο θξάηεζεο ππφ πξνεηδνπνίεζε (allotment 

contracts) ξπζκίδνληαη λνκηθά απφ ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ Καλνληζκνχ ρέζεσλ κεηαμχ 

μελνδφρσλ θαη πειαηψλ. ε απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζχκβαζε ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηνπ 

πξάθηνξα θαη ηνπ μελνδνρείνπ ε δηάζεζε θιηλψλ ηνπ μελνδνρείνπ πξνο ρξήζε απφ ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο πειάηεο ηνπ πξψηνπ αληί ρξεκαηηθνχ πνζνχ νξηζκέλνπ αλά 

δηαλπθηέξεπζε. Γηα λα απνηειεί κία ζχκβαζε ζπκβφιαην allotment, αλαγθαίν ζηνηρείν 

ηεο πξέπεη λα είλαη ν θαζνξηζκφο θαηψηαηνπ θαη αλψηαηνπ αξηζκνχ δηαλπθηεξεχζεσλ 

αλά κήλα, ρσξίο λα πθίζηαηαη δέζκεπζε σο πξνο ην χςνο ηνπ εζφδνπ πνπ ζα απνθέξνπλ 

νη θξαηήζεηο απηέο. 

Σα ζπκβφιαηα allotment δελ πξνζθέξνπλ θάζε κήλα ζηαζεξέο ηακεηαθέο εηζξνέο 

ζηε μελνδνρεηαθή κνλάδα, θαζψο νη πσιήζεηο δσκαηίσλ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηε 

δήηεζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά γηα θιίλεο θαη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο. Οη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ-

ξίζθνπ πνπ απηέο αλαιακβάλνπλ, ηηκνινγνχλ πςειφηεξα απφ φηη ζηα ζπκβφιαηα 

εγγπεκέλεο θξάηεζεο θαη εμαζθαιίδνπλ πιεξσκή πξφσξεο θξάηεζεο (early booking 

payment) θαηά ηε λεθξή ρξνληθή πεξίνδν (ρεηκψλαο), ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 70-

90% επί ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ θξαηήζεσλ αλά κήλα. 

Σα παξαπάλσ ζπκβφιαηα αληηζηαζκίδνπλ ην ξίζθν κέζσ ηεο επειημίαο πνπ 

πξνζθέξνπλ, δηφηη δελ δεζκεχνληαη δσκάηηα γηα ηα πξαθηνξεία, επνκέλσο κπνξνχλ λα 

παξαρσξεζνχλ ζε άιινπο πειάηεο θαη επίζεο δηθαηνχηαη ε κνλάδα λα δψζεη «stop sales», 
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δειαδή λα αξλεζεί ηελ θξάηεζε ιφγσ πιεξφηεηαο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θξίλεη 

φηη είλαη ε θαηάιιειε.   

 

1.1.2. πκβφιαηα βέβαηεο θξάηεζεο (Guarantee Contracts) 
 

ε αληηδηαζηνιή κε απηφλ ηνλ ηχπν ζπκβνιαίνπ, ππάξρεη ην  ζπκβφιαην πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη guarantee, δειαδή εγγπεκέλεο θξάηεζεο. Σα ζπκβφιαηα εγγπεκέλεο 

θξάηεζεο ξπζκίδνληαη λνκηθά απφ ηα 3 άξζξα πνπ έγθεηληαη ζηνλ Καλνληζκφ ρέζεσλ 

κεηαμχ μελνδφρσλ θαη πειαηψλ. ηε ζχκβαζε απηή, ν κηζζσηήο (ηαμηδησηηθφο 

νξγαληζκφο / ηνπξηζηηθφ γξαθείν) αλαιακβάλεη λα θαηαβάιεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

κίζζσκα ην νπνίν ηνπ εμαζθαιίδεη απφ ηε κεξηά ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θιηλψλ θαη ηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε κνλάδα, γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηε ελ ιφγσ ζχκβαζε, ν κηζζσηήο αλεμαξηήησο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ θιηλψλ πνπ ζα αμηνπνηήζεη, νθείιεη λα θαηαβάιεη ην νξηζζέλ κίζζσκα, 

επνκέλσο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζε απηά ηνπ είδνπο ζπκβφιαηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θίλδπλν ηνλ αλαιακβάλεη πιήξσο  κηζζσηήο, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη 

ζηελ νιηθή θαηαβνιή κηζζψκαηνο, ζαθψο ρξνληθά θαη πνζνηηθά θαζνξηζκέλνπ θαη 

αλεμαξηήηνπ απφ ην χςνο ησλ θξαηήζεσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα ζπκβφιαηα εγγπεκέλεο θξάηεζεο 

πξνζθέξνπλ ζηαζεξέο ηακεηαθέο εηζξνέο, θαζψο νη πσιήζεηο δσκαηίσλ έρνπλ ξήηξα 

ειαρίζησλ πσιήζεσλ. Δπίζεο, ηα δσκάηηα ησλ guarantee ζπκβάζεσλ παξέρνληαη 

ζπλήζσο ζε ηηκέο θαηά 10-20% ρακειφηεξεο απφ φηη ηα δσκάηηα ησλ allotment 

ζπκβνιαίσλ θαη ε εμφθιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ κηζζσκάησλ γίλεηαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζε δφζεηο, αλεμαξηήησο εάλ ζα δεζκεπηνχλ ή φρη ηα δσκάηηα απηά. 

Απνηειεί κηα commitment ζπκθσλία κε ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, δειαδή ην 

ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ πξνζπκθσλεκέλε πιεξσκή 

αλεμαξηήησο ηεο πιεξφηεηαο πνπ ζα επηηχρεη, ελψ ην μελνδνρείν δεζκεχεηαη σο πξνο ηα 

δσκάηηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, δειαδή δελ επηηξέπεηαη λα ηα παξάζρεη πξνο πψιεζε ζε 

ηξίηνπο. 

Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ ελέρνπλ ηα ζπκβφιαηα εγγχεζεο είλαη ην μελνδνρείν 

λα κείλεη κε θελά δσκάηηα, θαζψο γίλεηαη δέζκεπζε δσκαηίσλ, εθφζνλ θαζνξίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξερφκελσλ δσκαηίσλ αλά εκέξα/εβδνκάδα/κήλα, κε 
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ελδερφκελν απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί ε εηθφλα ηνπ μελνδνρείνπ θαη λα επεξεαζηνχλ νη 

κειινληηθέο θξαηήζεηο, αιιά θαη λα έρνπκε πςειφ θφζηνο επθαηξίαο, θαζψο ζα 

κπνξνχζε ν μελνδφρνο λα πξνζθέξεη ηα δσκάηηα απηά έλαληη πςειφηεξνπ ρξεκαηηθνχ 

αληηηίκνπ απφ ην αληίζηνηρν ησλ guarantee ζπκβνιαίσλ. 

 

1.1.3. Τπεξθξαηήζεηο (overbooking) 
 

 Βαζηθή έλλνηα κεγέζνπο γηα ηα μελνδνρεία απνηειεί ε ρσξεηηθφηεηα, ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ ή ησλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ 

(δηαλπθηεξεχζεηο) πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ζε κηα εκέξα, δειαδή 24 ψξεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, ηφζν ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ φζν θαη ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

ρξφλνπ. Η έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ησλ 24 σξψλ πεξηιακβάλεη πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηακνλήο 

θαη ηελ πεξίπησζε ηεο εκη-δηακνλήο, δειαδή ηεο ρξήζεο ηνπ δσκαηίνπ γηα νξηζκέλεο 

ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δίλαη κηα παξάκεηξνο ε νπνία απνηειεί έλα πνιχ 

κηθξφ κέξνο ηνπ εζφδνπ γηα ηα all inclusive μελνδνρεία, ησλ νπνίσλ ν θχξηνο φγθνο 

πσιήζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλήζε δηαλπθηέξεπζε θαη ην παθέην πνπ απηή 

πεξηιακβάλεη σο all inclusive θαη γη΄ απηφ δε ζα ηε ιάβνπκε ππ’ φςηλ ζηε κειέηε 

παξαθάησ. Οη θξαηήζεηο δσκαηίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κία μελνδνρεηαθή κνλάδα 

θαη μεπεξλνχλ ην αξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο (total capacity) απηνχ ζε 

δσκάηηα, νλνκάδνληαη ππεξθξαηήζεηο (overbooking). Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ηκήκαηνο 

θξαηήζεσλ είλαη λα δηαζθαιίζεη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ πιεξφηεηαο (ζηφρνο είλαη 

ην 100%) ησλ δσκαηίσλ ηνπ μελνδνρείνπ, ην νπνίν εθηφο απφ κε ξεαιηζηηθφ, ζπρλά δελ 

ζπλάδεη κε ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φπσο ζα αλαιχζνπκε θαη παξαθάησ 

κε ηελ εχξεζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ ηνπ μελνδνρείνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πνιιέο 

θνξέο ε δηνίθεζε ησλ resorts, ηα νπνία δνπιεχνπλ κε ζπκβφιαηα εγγπεκέλσλ 

θξαηήζεσλ, νδεγείηαη ζε εκπεηξηθέο πξνβιέςεηο πιεξφηεηαο, εθφζνλ γλσξίδνπλ ην 

εχξνο ησλ πσιήζεσλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πξαθηνξείσλ γηα ηελ εθάζηνηε πεξηνρή.  

Δάλ πξνβιεθζεί κία θαθή ρξνληά, δειαδή ρξνληά ζηελ νπνία ε πξνζθνξά ζα 

ππεξβαίλεη ηε δήηεζε γηα θιίλεο, ζηελ αγνξά κίαο άιιεο ρψξαο, π.ρ. αγνξά ηεο 

Γεξκαλίαο, ηφηε ε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζα θηλεζεί ζε δηπινθξαηήζεηο αληίζηνηρα κε ηα 

γεξκαληθά εγγπεκέλα ζπκβφιαηα. Με ηνλ φξν δηπινθξάηεζε ελλννχκε ηελ ηαπηφρξνλε 

δέζκεπζε ελφο δσκαηίνπ απφ δχν πειάηεο. Απηφ δχλαηαη λα απνηειεί επαθφινπζν ηεο 
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ζεσξίαο φηη ην εγγπεκέλν ζπκβφιαην είηε δελ ζα απνθέξεη ην επηζπκεηφ πνζνζηφ 

πιεξφηεηαο είηε ζα έρεη αθπξψζεηο απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο είηε απιά κηαο 

πξνζπάζεηαο απφ ην ηκήκα ησλ θξαηήζεσλ, λα θαιχςεη θάπνην θελφ πνπ έρεη πξνθχςεη 

ζην booking position ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Η δεχηεξε πεξίπησζε απνηειεί ζπρλφ 

θαηλφκελν πνπ εκπνδίδεη ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαηαιχκαηνο θη επεηδή ε θχζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο είλαη ηέηνηα, ψζηε λα επηβάιιεη ηελ άκεζε 

αλάιεςε ελεξγεηψλ, εάλ πξνβιέπεη φηη ζα έρεη κεησκέλε πιεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

επηζπκεηή, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε άκεζε θηλεηνπνίεζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ ηεο 

κνλάδαο γηα ιήςε κέηξσλ. Η ζπλεζέζηεξε αηηία, σζηφζν, γηα ηηο θξαηήζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο κνλάδαο, είλαη ε ηαθηηθή ησλ ηνπξηζηηθψλ 

πξαθηνξείσλ, ηα νπνία ζπλάπηνπλ πνιιαπιά ζπκβφιαηα ζηνλ ίδην ηαμηδησηηθφ 

πξννξηζκφ κε δηαθνξεηηθά μελνδνρεία, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ζηνλ πειάηε ηνπο κέζα απφ κηα πιεζψξα θαηαιπκάησλ, κηα 

ηαθηηθή πνπ απαληάηαη ζπρλά ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο κε 

παξφκνην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ζχλαςε ζπκβνιαίσλ κε πεξηζζφηεξα 

δσκάηηα απφ ηελ πξαγκαηηθή ρσξεηηθφηεηα απφ ηε κεξηά ησλ μελνδφρσλ 

(overcontracting), σο κηα πξνζπάζεηά ηνπο λα κελ έρνπλ θελά δσκάηηα θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ. ην παξαθάησ ζρέδην είλαη εκθαλήο ε ζρέζε κεηαμχ 

overbookingθαη overcontracting.  

 

 

Δηθφλα 1. Γηάθξηζε κεηαμχ overcontracting θαη overbooking. 
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Όπνπ Α, ραξαθηεξίδεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ γηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν, Β, νξίδνληαη ηα δσκάηηα ηα νπνία απνηεινχλ θξάηεζε πνπ ππεξβαίλεη 

ηε ρσξεηηθφηεηα (overbooked rooms), C, ραξαθηεξίδνληαη δσκάηηα ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζε ζπκβφιαηα κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο έρνπλ πσιεζεί, αιιά 

δελ έρεη επηβεβαησζεί ε θξάηεζε, D, ραξαθηεξίδνληαη δσκάηηα ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζε ζπκβφιαηα κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, αιιά παξακέλνπλ ζηα 

κε πσιεζέληα. Έηζη ζπλνςίδνληαο, νη πεξηνρέο A,B θαη C απνηεινχλ ηα δσκάηηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε ζπκβφιαηα θαη έρνπλ πσιεζεί εθ ησλ νπνίσλ κφλν γηα ηελ πεξηνρή 

C δελ έρνπλ επηβεβαησζεί νη θξαηήζεηο. Οη πεξηνρέο A,B,C θαη D απνηεινχλ ην ζχλνιν 

ησλ δσκαηίσλ γηα ηα νπνία έρεη ζπλαθζεί ζπκβφιαην κε πξαθηνξείν εθ ησλ νπνίσλ νη 

πεξηνρέο B,C θαη D απνηεινχλ δσκάηηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ. 

Μηα δηαλπθηέξεπζε πνπ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί, επηηξέπνληαο 

έλα δσκάηην λα παξακείλεη αλεθκεηάιιεπην, απνηειεί κηα κεγάιε απψιεηα θέξδνπο γηα 

ηε κνλάδα. ε αληίζεζε κε επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ, νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνρσξήζνπλ ζε πψιεζε παιαηνχ απνζέκαηνο ζε ρακειφηεξε ηηκή, ην θαηάιπκα δελ 

ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ζε θαλέλα πνζνζηφ ην θφζηνο γηα ην δσκάηην απηφ ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν ιφγσ ηεο αλειαζηηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν. ην 

ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη κηα θξάηεζε ε νπνία αθχξσζε ηε δηακνλήο 

ηεο ή δελ εκθαλίζηεθε ζην θαηάιπκα άλεπ πξνεηδνπνίεζεο, έρεη δηαθνξεηηθή 

επηβάξπλζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο αλαιφγσο εάλ απηή απνηειεί 

guarantee θξάηεζε ή allotment, φπνπ ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ην θαηάιπκα δελ 

επηβαξχλεηαη κε ην ζηαζεξφ θφζηνο ηνπ δσκαηίνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηφ κείλεη θελφ, 

αιιά κε κέξνο απηνχ, θαζψο γηα θάζε αθχξσζε guarantee θξάηεζεο, θαιχπηεηαη έλα 

ειάρηζην πνζφ βάζεη ζπκβνιαίνπ απφ ην ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν. 

Σν παξαπάλσ ελέρεη ηνλ πξνθαλή θίλδπλν, φπνπ ην μελνδνρείν δελ κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη θαη ηνπο δχν πειάηεο ησλ ζπκβνιαίσλ ηαπηφρξνλα θαη έηζη πξέπεη λα 

κεηαθέξεη έλαλ εμ’ απηψλ ζε άιιν θαηάιπκα ίδηαο ή αλψηεξεο θαηεγνξίαο. Η ηαθηηθή 

ησλ ππεξθξαηήζεσλ απαγνξεχεηαη απφ ηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή λνκνζεζία θαη ε κε 

ππαθνή ζε απηή επηθέξεη ζνβαξέο θπξψζεηο ζηελ εθάζηνηε μελνδνρεηαθή κνλάδα. 

Μεξηθέο απφ ηηο θπξψζεηο είλαη ν ππνβηβαζκφο θαηεγνξίαο ηνπ μελνδνρείνπ γηα έλαλ 
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ρξφλν (π.ρ. απφ ηελ θαηεγνξία 5 αζηέξσλ λα ππνβηβαζηεί ζε 4) θαζψο θαη ε ρξεκαηηθή 

απνδεκίσζε (claims) ησλ πειαηψλ, κε ην ζχλνιν ηνπ κηζζψκαηνο πνπ έρεη θαηαβιεζεί 

απφ απηνχο γηα νιφθιεξν ην δηάζηεκα ηεο θξάηεζεο. ηελ πξάμε, ε θαηάζηαζε 

επηιχεηαη κε ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ηνλ πειάηε, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ρψξα 

θαηαζηάζεηο ππνβηβαζκνχ θαηεγνξίαο ηνπ μελνδνρείνπ. ε αληηδηαζηνιή κε απηά, νη 

αξκφδηνη γηα λα ιάβνπλ ηελ απφθαζε εάλ ζα νδεγήζνπλ ηε κνλάδα ζε overbooking, 

δηαηείλνληαη πσο παξά ην θφζηνο πνπ απηφ επηθέξεη θαη ηε γεληθφηεξε δπζαξέζθεηα ηνπ 

πειάηε, αιιά θαη ηελ πίεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη ηελ πεξίνδν απηή, ελ 

ηέιεη, απηφ απνβαίλεη πξνζνδνθφξν γηα ην μελνδνρείν. Η εμήγεζε ζε απηφ βξίζθεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε κε απνδνρή ηεο επηπιένλ θξάηεζεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

εζφδνπ. Πην αλαιπηηθά, κηα θξάηεζε κπνξεί λα είλαη ππεξβάιινπζα ηεο πιεξφηεηαο ηνπ 

μελνδνρείνπ είηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηεο, είηε γηα ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο 

ηεο δηακνλήο ηνπ πειάηε. ηελ πξψηε πεξίπησζε, εάλ δειαδή, ν πειάηε δηαλπθηεξεχζεη 

ζε άιιε μελνδνρεηαθή κνλάδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, ε άκεζε απφξξνηα 

ζηε κεηαβνιή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη εκθαλήο απφ ηε δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο είζπξαμεο πνπ αλακέλεη ε ίδηα κνλάδα απφ ηνλ πειάηε 

αθαηξνχκελεο ηεο πιεξσκήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη γηα λα θαιχςεη ηε δηακνλή ηνπ ζε 

άιιν μελνδνρείν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επεθηαζνχκε πξνο ην παξφλ ζηα επηπιένλ 

θφζηε πνπ ζα πξνθχςνπλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ζε εθείλε, δειαδή, πνπ ν πειάηεο ζα 

κεηαθεξζεί ζε άιιε μελνδνρεηαθή κνλάδα γηα θάπνηεο απφ ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ ηνπ 

ηαμηδηνχ ηνπ, ε κεηαβνιή ζην απνηέιεζκα ηεο κνλάδαο δελ είλαη εκθαλήο ζην φινλ. Με 

απηφ ελλννχκε φηη, εάλ ν manager δελ απνδερηεί ηε ζπγθεθξηκέλε θξάηεζε, ζα 

πξνθαιέζεη πηψζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο γηα ην δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν ν πειάηεο ζα δηαλπθηέξεπε ζην ίδην μελνδνρείν. Ωο επαθφινπζν απηνχ, 

παξαηεξνχκε φηη έλα θελφ δσκάηην δελ απνθέξεη έζνδν γηα ηελ επηρείξεζε, 

επηηξέπνληαο κφλν ηελ επηβάξπλζή ηεο κε ην ζηαζεξφ θφζηνο ηνπ θελνχ δσκαηίνπ. Οη 

επηπηψζεηο απφ θάζε ελέξγεηα ηνπ manager, πνιιαπιαζηάδνληαη έλα ιάβνπκε ππ’ φςηλ 

φηη ηα all inclusive resorts ζπλεξγάδνληαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία 

θαη group πειαηψλ. Δπνκέλσο, ε άξλεζε εμππεξέηεζεο ελφο δσκαηίνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ηε κεηαθνξά ηνπ ππνινίπνπ group  πειαηψλ ζε άιιν μελνδνρείν, αθήλνληαο 
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πεξηζζφηεξα δσκάηηα θελά θαη επηβαξχλνληαο αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

Δπνκέλσο, ην overbooking σο ζηξαηεγηθή ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, δελ 

απνηειεί απιή επηινγή, θαζψο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην φθεινο πνπ απνξξέεη απφ απηφ 

γηα ηελ επηρείξεζε, ζε θάζε πεξίπησζε κεκνλσκέλα. Η δηνίθεζε πξέπεη λα ιακβάλεη 

ζνβαξά ππ’ φςηλ ηεο ηηο δηπινθξαηήζεηο, θαζψο ηα θφζηε πνπ επηβαξχλνπλ ηελ κνλάδα 

δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ απνδεκίσζε ησλ πειαηψλ, αιιά επσκίδεηαη θαη ηα θφζηε 

κεηαθνξάο απηψλ ζε άιιεο κνλάδεο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ίδηαο ή αλψηεξεο 

θαηεγνξίαο, θαζψο θαη ηπρφλ δηαθνξέο ζηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ. Σέινο, κία άιιε 

ζεκαληηθή ζπλέπεηα πνπ επηθέξνπλ νη δηπινθξαηήζεηο είλαη ε θαθνθεκία ηνπ 

μελνδνρείνπ, ε νπνία ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κειινληηθή πηψζε ησλ πσιήζεσλ. 

Πιεζψξα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην overbooking αλαθέξνπλ φηη ην πιήγκα ηεο αθνζίσζεο 

ησλ πειαηψλ, ε κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο είλαη βαζηθφο παξάγνληαο πνπ νδεγεί 

ζηελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ επαλφξζσζεο, θαζηζηψληαο ζπρλφ ην θαηλφκελν 

ηεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο κεγαιχηεξεο αμίαο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ν πειάηεο 

αγφξαζε, αιιά δελ ηνπ παξαζρέζεθε. Απηφ αηηηνινγείηαη απφ πιεπξάο ρξφλνπ, θαζψο ν 

πειάηεο έραζε πνιχηηκν ρξφλν απφ ηελ αλάπαπζή ηνπ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ απφ θαη 

πξνο ην λέν θαηάιπκα, απφ νηθνλνκηθήο επηβάξπλζήο ηνπ, θαζψο ε ππεξεζία πνπ έιαβε 

ζπλήζσο ζεσξείηαη απφ ηνλ πειάηε ρακειφηεξεο αμίαο απφ εθείλε πνπ πιήξσζε γηα λα 

ηνπ παξαζρεζεί, αιιά θαη απφ ςπρνινγηθήο άπνςεο, θαζψο βξέζεθε ζε δπζάξεζηε ζέζε 

λα κελ απνιαχζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαιχκαηνο πνπ ν ίδηνο επέιεμε θαη κεηαθέξζεθε 

ζε άιιν πνπ δελ ήηαλ επηινγή ηνπ, κε ηθαλνπνηψληαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, αιιά θαη 

βξέζεθε ππφ ζπλζήθεο άγρνπο κέρξηο φηνπ λα δνζεί ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ ηνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηξίηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε κειέηε ησλ Tessa Haesevoets, 

Alain Van Hiel, Mario Pandelaere, Dries H. Bostyn θαη David De Cremer, θαηαξξίπηεη 

ελ κέξεη ηελ γεληθά απνδεθηή αξρή πνπ εμηζψλεη ην πεξηζζφηεξν (ζε πνζφηεηα) κε ην 

βέιηηζην (απνηέιεζκα), απνδεηθλχνληαο κέζα απφ πέληε δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ πειαηψλ, φηη απηή δελ εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη 

ζε επίπεδα απνδεκίσζεο πνιιαπιάζηαο ηεο ππεξεζίαο πνπ δελ παξαζρέζεθε ζε πνζνζηφ 

άλσ ηνπ 150%, αιιά αληηζέησο ηε κεηψλεη γηα ηνπιάρηζηνλ ην 20% ησλ πειαηψλ. Απηφ 

έρεη άκεζε ζπλάξηεζε θαη κε ην πξνθίι ηνπ πειάηε ν νπνίνο ζα επηιερζεί γηα λα 
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κεηαθεξζεί ζε άιιε μελνδνρεηαθή κνλάδα, π.ρ. ε κεηαθίλεζε ελφο ηαθηηθνχ πειάηε γηα 

πεξίνδν εηψλ απνηειεί εθ ησλ σλ νπθ άλεπ, θαζψο ην πιήγκα πνπ ζα ππνζηεί ε 

ηθαλνπνίεζή ηνπ δελ επαλέξρεηαη κε ην ζχλεζεο πνζνζηφ απνδεκίσζεο. 

Γηα ην έηνο 2015, ε εμεηαδφκελε μελνδνρεηαθή κνλάδα αλαθέξεη πσο ην θφζηνο 

πνπ πξνέθπςε γηα ηε κεηαθνξά θαη θηινμελία ησλ πειαηψλ ηεο απφ άιια μελνδνρεία 

ιφγσ overbooking γηα 145 δσκάηηα (δίθιηλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαη θπξίσο γηα κέξνο 

ηεο ζπλνιηθήο δηακνλήο), ππνινγίδεηαη ζην 1/4 ηνπ πνζνχ πνπ εηζέπξαμε απφ ηνλ ηειηθφ 

πειάηε, γηα ην έηνο 2016 γηα 42 δσκάηηα εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ην ίδην πνζνζηφ 

εμφδνπ σο πξνο ηα έζνδα γηα ηα δσκάηηα απηά, φπσο θαη γηα ην έηνο 2017 γηα 57 

δσκάηηα. Με κηα πξψηε καηηά, ε ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο επηβξαβεχεη ηελ κνλάδα γηα 

ηελ επηινγή ηεο απηή. Παξ’ φια απηά, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε κνλάδα θιήζεθε λα 

πξνρσξήζεη ζε ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο θαη παξνρέο επηπιένλ δσξεάλ ππεξεζηψλ ηφζν 

εληφο ηεο ίδηαο (π.ρ. αλαβάζκηζε θαηεγνξίαο δσκαηίνπ, δσξεάλ ρξήζε ηνπ θέληξνπ 

επεμίαο (spa), δσξεάλ θξαζί/ ζακπάληα θαη θξνχηα ζην δσκάηηφ ηνπ πειάηε, δσξεάλ 

παξνρή  ππεξεζηψλ ίληεξλεη ή ρξεκαηνζπξίδαο, νη νπνίεο απνηεινχλ ρξεψζηκεο 

ππεξεζίεο γηα ηνπο πειάηεο), φζν θαη εθηφο ησλ ππνδνκψλ ηεο (π.ρ. εκεξήζηεο εθδξνκέο 

θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο, παξνρή ελνηθηαδφκελνπ απηνθηλήηνπ άλεπ ρξεκαηηθνχ 

αληηηίκνπ, θιπ), πξάμεηο νη νπνίεο επηβάξπλαλ ηα έμνδά ηεο ίζακε ηξεηο θνξέο 

πεξηζζφηεξν απφ ην θφζηνο ηεο δηακνλήο ζε άιια θαηαιχκαηα. εκαληηθφ λα αλαθεξζεί 

απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ν πειάηεο, έρνληαο ηαιαηπσξεζεί απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

overbooking, έρεη κεησκέλε δηάζεζε πξνο θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην εμήο, 

απνηειψληαο θαη απηφ παξάγνληα κείσζεο ηνπ δπλεηηθνχ εζφδνπ ηνπ μελνδνρείνπ. 

Μειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί επί ηνπ ζέκαηνο ηεο θχζεο θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο 

απνδεκίσζεο ηνπ πειάηε, θαηαιήγνπλ φηη είλαη πξνηηκφηεξεο νη απνδεκηψζεηο πνπ 

δίδνληαη άκεζα θαη έρνπλ ηε κνξθή ρξήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ St. Ivanov, κειέηεο, ήδε 

απφ ην 1997 έρνπλ θαηαδείμεη φηη θάζε κνλάδα πνπ επηιέγεη λα αθνινπζήζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ overbooking πξέπεη λα δηαηεξεί ην νξηαθφ έζνδν απφ απηφ κεγαιχηεξν 

σο απφιπην κέγεζνο απφ ην νξηαθφ θφζηνο. Σέινο, ζεκαληηθέο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ 

απηφ επηθέξεη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ θαηαιχκαηνο κε ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία θαη ηα 

ινηπά θαηαιχκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηελ μελνδνρεηαθή 
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κνλάδα ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ overbooking, ράλνληαο ηελ αμηνπηζηία, ηελ εκπηζηνζχλε 

θαη βιάπηνληαο ηελ θαιή ηεο θήκε. 
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2. Αλάιπζε Κφζηνπο Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ 

 

Δληξπθψληαο ζηελ μελνδνρεηαθή ινγηζηηθή, θαζίζηαηαη αδήξηηε αλάγθε λα 

απνζαθεληζηνχλ βαζηθέο έλλνηεο, νη νπνίεο ελ ηέιεη ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο ππφινηπεο 

επηρεηξήζεηο. Βαζηθή αξρή, θαη φρη κφλν γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, απνηειεί ε 

αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ, ε νπνία ρξνληθά πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ 

νπνία θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλν. χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν.4308/2014, «Σα έζνδα 

απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαη θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην 

πνζνζηφ νινθιήξσζεο (κέζνδνο ηνπ πνζνζηνχ νινθιήξσζεο) θαη εθφζνλ ζεσξείηαη 

ζθφδξα πηζαλή ε εηζξνή ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο ηεο ζπλαιιαγήο. Δλαιιαθηηθά, 

κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο νινθιεξσκέλεο ζχκβαζεο, φηαλ δελ επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά ηα κεγέζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ». Σν θχξην έζνδν ηνπ 

μελνδνρείνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε παθέηνπ δηακνλήο θαη πην αλαιπηηθά, απφ ηελ 

πψιεζε θιηλψλ. Η θξίζηκε απφθαζε πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ν μελνδφρνο γηα ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη, ην είδνο ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ ζα ππνγξάςεη 

(allotment ή guarantee), θαζνξίδεη ην χςνο ησλ εζφδσλ πνπ ζα ιάβεη, κε ζθνπφ λα 

αθνινπζήζεη εθείλε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα ηνπ απνθέξεη ην κέγηζην έζνδν.  

Αλαιχνληαο ηελ πεγή εζφδσλ ησλ μελνδνρείσλ, αξκφδεη λα αλαιχζνπκε ηε 

ινγηζηηθνπνίεζή ηνπ, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζε θαζεκεξηλή βάζε. Η εγγξαθή ηνπ 

εζφδνπ ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο επηρείξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη αλά εκέξα, θαζψο ην 

έζνδν δεκηνπξγείηαη θαηά ηε δηακνλή ηνπ πειάηε, δηαρσξηδφκελν απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ παξαζηαηηθνχ. Έηζη, νη παξακέλνληεο πειάηεο αλά βξάδπ πξνζαπμάλνπλ ην 

έζνδν ηνπ θαηαιχκαηνο θαηά ηελ αμία ηεο δηακνλήο ηνπο εκεξεζίσο. Σν ζχζηεκα πνπ 

ηεξεί ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ θαη αλαιχεη ηελ θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ, αιιά 

θαη ηνπο θφξνπο θαη ηηο ινηπέο παξαθξαηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα έζνδα, θαιείηαη 

Main Courante θαη απνηειεί γαιιηθφ φξν. Η Main Courante εθηφο ησλ εζφδσλ αλά 

ηκήκα, παξαθνινπζεί επηπιένλ ηηο εηζπξάμεηο, ηηο ρξεψζεηο θαη πηζηψζεηο ησλ πειαηψλ 

θαζψο θαη ηα ππφινηπά ηνπο. 

Κνζηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε δηνίθεζε κίαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο απνηηκά ην ζχλνιν ησλ ζπζηψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη, ψζηε λα παξάγεη ηα 
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αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Όπσο αλαθέξεη ην Δ.Γ.Λ..
1
, θνζηνιφγεζε είλαη ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ελφο αγαζνχ, κηαο 

ππεξεζίαο ή κηαο ιεηηνπξγίαο. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ ηελ θαηαγξαθή 

θαη ηνλ επηκεξηζκφ ησλ δαπαλψλ ζηνρεχνληαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο, αιιά θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απηψλ. 

πγθεθξηκέλα, νη ζθνπνί ηεο θνζηνινγήζεσο είλαη, ε άζθεζε ηεο θαηάιιειεο 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο φπνπ ε επηρείξεζε κέζα απφ ηελ θνζηνιφγεζε ζα κπνξέζεη λα 

νξίζεη ηελ ηηκή εθείλε ζηελ νπνία δελ ζα έρεη δεκίεο (δειαδή ηα θφζηε ηεο δελ 

ππεξβαίλνπλ ηα έζνδά ηεο), ε άζθεζε ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ε εθάζηνηε επηρείξεζε κπνξεί λα ειέγμεη εάλ θαη ζε 

πνην βαζκφ εθκεηαιιεχεηαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ησλ θνζηψλ θαη ηέινο ε ζπξξίθλσζε ηνπ θφζηνπο ηεο κνλάδαο ην νπνίν 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε απμεκέλα θέξδε.  

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζε αλάιπζε ησλ εξγαιείσλ κειέηεο ηνπ θφζηνπο γηα ηηο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

κνλάδεο απηέο θαη λα εθηηκήζνπκε ην κέγεζνο ηεο επίδξαζήο ηνπο επί ηνπ 

απνηειέζκαηνο. Πξψηνο θαη θχξηνο θίλδπλνο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή κεζφδνπ 

θνζηνιφγεζεο, απνηειεί ε κεηαβιεηφηεηα ησλ πσιήζεσλ, ε νπνία ζηε δηθή καο κειέηε 

είλαη νξαηή ζε εηήζην επίπεδν, θαζψο ε επηρείξεζε πνπ κειεηάηαη ιεηηνπξγεί επνρηαθά 

θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. χκθσλα κε ηνλ Kotas, ηα έζνδα θαη ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο 

ησλ επνρηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεδφλ αγγίδνπλ ηα ηξηπιάζηα απηψλ 

πνπ επηηπγράλνπλ θαηά ηε λεθξά πεξίνδν, θάηη πνπ απνηειεί έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα 

αθελφο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ πσιήζεσλ θαη αθεηέξνπ σο 

πξνο ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, νη 

νπνίεο ζηα θαηαιχκαηα ζπλνδεχνληαη απφ ππέξνγθα ζηαζεξά θφζηε ζπληήξεζεο. 

Γεχηεξε κεγαιχηεξε δπζθνιία πνπ απαληάηαη ζηα θαηαιχκαηα είλαη ην πςειφ ζηαζεξφ 

θφζηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ. ’ απηφ ζπληειεί ην γεγνλφο φηη γηα ηελ παξαγσγή ηεο 

ηειηθήο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο δηακνλήο θαη ζίηηζεο, θαινχληαη πνιιά ηκήκαηα λα 

παξάζρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, θαηαιήγνληαο ζε πνζνζηφ θφζηνπο άλσ ηνπ 50% επί ησλ 

πσιήζεσλ, θάηη πνπ ην θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιν σο πξνο ην ρεηξηζκφ. Γεληθεχνληαο 

                                                 
1
Ελληνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο  
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ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο, ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζπλνςίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο 

κεγηζηνπνηψληαο ηε δεδνκέλε πιεξφηεηα. 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο νξηζκέλσλ κεγεζψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ αλάιπζε πνπ έπεηαη, φπσο ην ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ θφζηνο 

ηεο κνλάδαο. 

 

2.1. Δζσινγηζηηθή θαη Δμσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε 

 

 Η θνζηνιφγεζε ρσξίδεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο, ηελ εζσινγηζηηθή 

θνζηνιφγεζε θαη ηελ εμσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε. Δζσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε νξίδεηαη 

ε δηαδηθαζία ε νπνία θαηαιήγεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο κίαο ιεηηνπξγίαο, ελφο 

αγαζνχ ή κίαο ππεξεζίαο, κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θνζηψλ κε ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο (δηπινγξαθηθή κέζνδνο) θαη ηεο θαηαρσξήζεσο απηψλ ζε ινγαξηαζκνχο, είηε 

απινγξαθηθά, είηε κεραλνγξαθηθά ή θαη ρεηξφγξαθα. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ θέληξσλ θφζηνπο ή ιεηηνπξγηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δπνκέλσο ε 

εζσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ινγηζηηθέο εγγξαθέο γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηνπ θφζηνπο είηε απηφ είλαη άκεζν είηε έκκεζν. 

 Ωο άκεζν νξίδνπκε ην θφζηνο ην νπνίν θαηαινγίδεηαη απεπζείαο ζηνπο θνξείο θαη 

νη εγγξαθέο ζηεξίδνληαη ζηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ελψ ην έκκεζν θφζηνο δέρεηαη 

θνζηνινγηθή επεμεξγαζία. Η επεμεξγαζία απηή γίλεηαη εμσινγηζηηθά κε βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνεγνπκέλσο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη θαηαλέκεη ηα 

κεγέζε ησλ θνζηψλ ζε επηκέξνπο ππν-ινγαξηαζκνχο.  

 Ωο εμσινγηζηηθή, νξίδεηαη ε αηειήο κνξθή θνζηνινγήζεσο ζηελ νπνία ηα θφζηε 

δελ θαηαρσξνχληαη κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζε ινγαξηαζκνχο ησλ θέληξσλ θφζηνπο, 

δειαδή ηα θφζηε ηεο κνλάδαο δελ ηεθκεξηψλνληαη κε επηζηεκνληθψο απνδεθηά θξηηήξηα 

(δηθαηνινγεηηθά).  
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2.2. Σξίπηπρν (Γηαδηθαζία) Κνζηνιφγεζεο 

 

Η θνζηνιφγεζε επηκεξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα, ηνλ ινγηζκφ (ζρεκαηηζκφο ηνπ 

θφζηνπο θαη’ είδνο) , ηνλ κεξηζκφ (ζρεκαηηζκφο ηνπ θφζηνπο θαηά πξννξηζκφ ή αιιηψο 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο) θαη ηνλ θαηαινγηζκφ (ζρεκαηηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ ηειηθψλ 

θνξέσλ δειαδή ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλά είδνο). 

Σν παξαπάλσ είλαη γλσζηφ θαη σο ην ηξίπηπρν ηεο θνζηνιφγεζεο.  

Σν πξψην ζηάδην είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη’ 

είδνο ή αλά θαηεγνξία, κε θξηηήξην ηε θχζε ηεο εθάζηνηε δαπάλεο. Σν θφζηνο κε 

θξηηήξην ην είδνο ηεο θχζεσο ηνπ θαηαηάζζεηαη ζηηο αθφινπζεο 9 θαηεγνξίεο :  

 

1. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ  

2. Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 

3.  Παξνρέο ηξίησλ  

4. Φφξνη θαη ηέιε , 

5. Γηάθνξα έμνδα  

6. Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  

7. Απνζβέζεηο παγίσλ  

8. Πξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο  

9. Αλαιψζεηο πιηθψλ 

 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θνζηνιφγεζεο, νη παξαπάλσ ελλέα 

θαηεγνξίεο εμφδσλ επηκεξίδνληαη ή θαηαλέκνληαη θαηά ηνλ αληίζηνηρν θνξέα θφζηνπο, 

γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο αλά θαηεγνξία. Έηζη ζρεκαηίδεηαη ην 

θφζηνο ησλ εμήο ιεηηνπξγηψλ: ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο Γηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, ηεο Γηαζέζεσο θαη ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαηαξηίδεηαη ην Φχιιν 

κεξηζκνχ ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ θαη΄ είδνο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

ην ηξίην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θνζηνιφγεζεο, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

ρξεψλεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο θφζηνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη. Οη 

θνξείο απηνί είλαη θαηά ιεηηνπξγία νη εμήο :  
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2.3. Μέζνδνη Κνζηνιφγεζεο Ξελνδνρεηαθνχ Πξντφληνο 
 

 

 Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη σο πιένλ θαηάιιειε κέζνδν γηα ηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηε κέζνδν θνζηνιφγεζεο ABC (Activity Based Costing), ε 

νπνία φκσο, εκπξάθησο απαληάηαη ζε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα απφ ηηο ππφινηπεο, 

πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. Απνηειεί ηελ θαηάιιειε κέζνδν ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ην πξντφλ δελ παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα, θάηη πνπ ραξαθηεξίδεη ην εχξνο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζηα μελνδνρεία. Η κέζνδνο ABC ρξεζηκνπνηεί 

σο βάζε ππνινγηζκνχ ηηο δηαλπθηεξεχζεηο, ηνλ αξηζκφ πειαηψλ, ηνλ φγθν πσιήζεσλ, 

θιπ. ε αληηδηαζηνιή κε ηε κέζνδν απηή, επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε απνβαίλεη κε 

κέζνδνο ηεο πιήξνπο – απνξξνθεηηθήο θνζηνιφγεζεο, ε νπνία ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο πνπ επέθεξε ηελ απηνκαηνπνίεζε ζηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, 

αιιά θαη ηεο ηάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο ηνπο θαη κεηαβνιή 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο πειαηνθεληξηθά, νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε ππεξθνζηνιφγεζε ζε 

πεξηπηψζεηο καδηθήο παξαγσγήο θαη ππνθνζηνιφγεζε ζε πεξηπηψζεηο εμεηδηθεπκέλεο θαη 

Λεηηνπξγηθό Κόζηνο                                                                               

 

 

 Τησ παραγωγικήσ λειτουργίασ 

 

 

 Τησ λειτουργίασ θζςησ  

 

 

 Τησ διοικητικήσ λειτουργίασ 

 

 Τησ λειτουργίασ Ερευνών -Ανάπτυξησ  

 

 Τησ χρηματοοικονομικήσ λειτουργίασ 

Φνξείο Κόζηνπο                                                                               
 

 

 Τα παραγόμενα προϊόντα 

 Οι παραγόμενεσ υπηρεςίεσ 

 

 Το κόςτοσ πωληθζντων 

 Το μικτό αποτζλεςμα 

 

 

 

 

 Το μικτό αποτζλεςμα 
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κηθξήο παξαγσγήο. Δκείο παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε θαη ηηο δχν κεζφδνπο θαη ζα 

παξαηεξήζνπκε ηε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ζην ππνινγηδφκελν απνηέιεζκα. 

 

 

2.3.1. Πιήξεο- απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε 
 

Η πιήξεο ή απνξξνθεηηθή θνζηνιφγεζε απνηειεί απνδεθηή κέζνδν ζηα πιαίζηα 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη 

ηειηθνχ απνζέκαηνο. Η πιήξεο θνζηνιφγεζε δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, 

εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο θαη ζπλερνχο. Η κέζνδνο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ 

παξνχζα επηρείξεζε είλαη ε θνζηνιφγεζε ζπλερνχο παξαγσγήο. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θνζηνιφγεζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζην θφζηνο ηεο κνλάδαο 

πξντφληνο εκπεξηέρνληαη ηα θφζηε πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ηεο κνλάδαο απηήο. 

Όια ηα ππφινηπα θφζηε (έκκεζα, ήηνη γεληθά βηνκεραληθά έμνδα) ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ 

αλαινγηθά ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο. Σν θφζηνο ππν-απαζρφιεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη, είλαη ακειεηέν, θαζψο ε κνλάδα ζηηο 180 εκέξεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηηπγράλεη πςειά πνζνζηά πιεξφηεηαο, δηαηεξψληαο ηελ θαηά κέζν φξν ζην 90% - 

95% ηεο δπλακηθφηεηαο. Γηα ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, ζεσξνχκε ην πνζνζηφ ππν-

απαζρφιεζεο ζην 5% ηεο δπλακηθφηεηαο. Ο νξηζκφο ηεο ηηκήο πψιεζεο πξνέξρεηαη απφ 

ηε δηαίξεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ γηα θάζε 

εμεηαδφκελν έηνο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίδεηαη θαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο παξαγσγήο 

αλά κνλάδα θαη ηα κεηαβιεηά θφζηε Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο, δειαδή αλά 

δηαλπθηέξεπζε (ζηελ αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ επηζπλάπηνληαη αλαιπηηθά πίλαθεο κε ηα 

παξαθάησ κεγέζε). 

 

Αλ εμεηάζνπκε ηα δεδνκέλα γηα ηε ρξήζε 2015, έρνπκε ηα εμήο: 

 

Σηκή Πψιεζεο = 35,74€ 

Μεηαβιεηφ Κφζηνο Παξαγσγήο αλά κνλάδα = 17,46€ 

Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα = 1.770.751,39€ 

Κφζηνο Τπν-απαζρφιεζεο = (473*5%)*(35,74€*2) = 1.690,50€ 

       ή 47 δηαλπθηεξεχζεηο 
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Μεηαβιεηφ Κφζηνο Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο = 58.817,48€ 

ηαζεξφ Κφζηνο Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο = 316.105,57€ 

 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ Μνλάδσλ = 17,46€ * 225.468 =   3.937.003,87€ 

Καηαινγηζζέληα Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα = 

=(
225.468

225.468+47
)1.770.751,39 =   1.770.382,34€ 

πλνιηθφ Κφζηνο  /  Κφζηνο Πσιεζέλησλ=   5.707.386,21€ 

 

ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ζα είρακε: 

Πσιήζεηο = 35,74€*225.468 = 8.058.226,32€ 

- Κφζηνο Πσιεζέλησλ     (5.707.755,26€) 

Μηθηφ Κέξδνο        2.350.471,06€ 

- Κφζηνο Τπν-απαζρφιεζεο           (1.690,50€) 

- ΜΚΓΓ           (58.817,48€) 

- ηΚΓΓ         (316.105,57€) 

Απνηέιεζκα       1.973.857,51€ 

 

Σν Πεξηζψξην πλεηζθνξάο ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

Σηκή Πψιεζεο        35,74 επξψ   

Μεηαβιεηφ Κφζηνο Παξαγσγήο    (17,46)επξψ   

Μεηαβιεηφ Κφζηνο  Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο   (7,85)επξψ   

Πεξηζψξην πλεηζθνξάο      10,43 επξψ   

 

Γηα ην 2016 έρνπκε ηελ παξαθάησ αλάιπζε: 

 

Σηκή Πψιεζεο = 33,72€ 

Μεηαβιεηφ Κφζηνο Παξαγσγήο αλά κνλάδα = 16,40€ 

Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα = 2.056.704,05€ 

Κφζηνο Τπν-απαζρφιεζεο = (473*5%)*(33,72€*2) = 1.594,96€  

       ή 47 δηαλπθηεξεχζεηο 
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Μεηαβιεηφ Κφζηνο Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο = 51.004,60€ 

ηαζεξφ Κφζηνο Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο = 157.126,17€ 

 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ Μνλάδσλ = 16,40€ * 240.392 =   3.942.428,80€ 

Καηαινγηζζέληα Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα = 

= (
240.392

240.392+47
)2.056.704,05 =   2.056.302,01€ 

πλνιηθφ Κφζηνο  /  Κφζηνο Πσιεζέλησλ =   5.998.730,81€ 

 

ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ζα είρακε: 

Πσιήζεηο = 33,72€*240.392 =       8.106.018,24€ 

- Κφζηνο Πσιεζέλησλ          (5.998.730,81€) 

Μηθηφ Κέξδνο            2.107.287,43€ 

- Κφζηνο Τπν-απαζρφιεζεο           (1.594,96€) 

- ΜΚΓΓ     (51.004,60€) 

- ηΚΓΓ              (157.126,17€) 

Απνηέιεζκα            1.897.561,70€ 

 

Σν Πεξηζψξην πλεηζθνξάο ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

Σηκή Πψιεζεο        33,72  επξψ   

Μεηαβιεηφ Κφζηνο Παξαγσγήο    (16,40)επξψ   

Μεηαβιεηφ Κφζηνο  Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο   (8,56)επξψ   

Πεξηζψξην πλεηζθνξάο        8,76 επξψ   

 

Γηα ην 2017 έρνπκε ηελ παξαθάησ αλάιπζε: 

 

Σηκή Πψιεζεο = 37,33€ 

Μεηαβιεηφ Κφζηνο Παξαγσγήο αλά κνλάδα = 17,45€ 

Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα = 2.245 .557,64€ 

Κφζηνο Τπν-απαζρφιεζεο = (473*5%)*(37,33€*2) = 1.765,71€  

       ή 47 δηαλπθηεξεχζεηο 
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Μεηαβιεηφ Κφζηνο Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο = 50.795,50€ 

ηαζεξφ Κφζηνο Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο = 216.445,67€ 

 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ Μνλάδσλ = 17,45€ * 233.014 =   4.066.371,35€ 

Καηαινγηζζέληα Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα = 

= (
233.014

233.014+47
)2.245.557,64 =   2.245.104,79€ 

πλνιηθφ Κφζηνο  /  Κφζηνο Πσιεζέλησλ =   6.311.476,14€ 

 

ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ζα είρακε: 

Πσιήζεηο = 37,33€*233.014 =  8.698.412,62€ 

- Κφζηνο Πσιεζέλησλ     (6.311.476,14€) 

Μηθηφ Κέξδνο         2.386.936,48€ 

- Κφζηνο Τπν-απαζρφιεζεο            (1.765,71€) 

- ΜΚΓΓ            (50.795,50€) 

- ηΚΓΓ          (216.445,67€) 

Απνηέιεζκα       2.117.929,60€ 

 

Σν Πεξηζψξην πλεηζθνξάο ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

Σηκή Πψιεζεο         37,33 επξψ   

Μεηαβιεηφ Κφζηνο Παξαγσγήο     (17,45)επξψ   

Μεηαβιεηφ Κφζηνο  Γηνίθεζεο θαη Γηάζεζεο   (9,64)επξψ   

Πεξηζψξην πλεηζθνξάο      10,24 επξψ   

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη έμνδα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία θαη έζνδα απφ δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή απνηειεί κηα 

απινπνηεκέλε θνζηνινγηθή αλάιπζε ησλ νξγαληθψλ εζφδσλ θαη ησλ ζπλαξηψκελσλ ζ’ 

απηά εμφδσλ, θαηαιήγνπκε ζε πνιχ κηθξφ πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο, επηβεβαηψλνληαο ηνλ 

θαλφλα ηεο ππεξθνζηνιφγεζεο ζε πεξηπηψζεηο καδηθήο παξαγσγήο, φπσο ε πεξίπησζε 

ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πνπ εμεηάδνπκε. Αλ θαη πην θαηαλνεηή ζαλ κέζνδνο ζην 
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επξχ θνηλφ ησλ ζηειερψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, δελ δίλεη αθξηβή απνηειέζκαηα γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

2.3.2. Κνζηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ABC 
 

 

Θέηεη ηα ζεκέιηά ηεο ήδε πξν ηνπ 1980, σζηφζν ε επξεία εθαξκνγή ηεο 

νθείιεηαη ζηνπο θαζεγεηέο Richard Cooper θαη Robert S. Kaplan απφ ην Harvard 

Business School, παξφια απηά δελ έρεη αλαγλσξηζηεί σο κέζν γηα ηνλ ινγηζκφ ησλ 

έκκεζσλ θνζηψλ απφ ηα Δ.Λ.Π. Βαζηθνί άμνλεο ζηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

απνηεινχλ νη έλλνηεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ νδεγνχ θφζηνπο. Η έλλνηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο εκπεξηέρεη «κία ελέξγεηα ή έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ νη νπνίεο γίλνληαη γηα 

έλα θνηλφ ζθνπφ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο». Η έλλνηα ηνπ νδεγνχ θφζηνπο εθθξάδεη 

ην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. Η δηαδηθαζία ηεο θνζηνιφγεζεο κε ηε κέζνδν ABC αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, α) πξνζδηνξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ, β) θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε 

i) φζεο ζρεηίδνληαη κε ηε κνλάδα ηνπ πξντφληνο, ii) ζε φζεο επεξεάδνληαη απφ ηηο 

παξηίδεο πξντφλησλ, iii) ζε φζεο επεξεάδνληαη απφ ηηο γξακκέο πξντφλησλ, iv) ζε φζεο 

είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ φγθνπ ή ηεο πνηθηιίαο παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη 

αθνξνχλ ζπλήζσο έμνδα δηνίθεζεο, γ) θαζνξηζκφο θφζηνπο αλά δξαζηεξηφηεηα, δ) 

θαηεγνξηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ κε παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά θφζηνπο, ε) νξηζκφο 

νδεγψλ θφζηνπο, ζη) ινγηζκφο ηνπ θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε κνλάδα 

παξαγφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Σν βαζηθφ γλψξηζκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη δελ 

δηαθξίλεη ηα θφζηε ζε κεηαβιεηά θαη ζηαζεξά, αιιά ηα αλαγλσξίδεη φια σο κεηαβιεηά. 

Σέινο, αξκφδεη λα αλαθέξνπκε φηη νδεγεί ζε ABM (Activity Based Management), βάζεη 

ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη θαη δξα θαηαιιήισο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη ή φρη απαξαίηεηεο γηα ηνλ πειάηε ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

αμία είλαη κεγαιχηεξε ή φρη απφ ην θφζηνο. 

Σν Δ.Γ.Λ.. θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο θνζηνιφγεζεο γηα ηα μελνδνρεία κε ηελ 

αλαιπηηθή ινγηζηηθή θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα 9, θαζψο 

θαηαλέκεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο κνλάδαο. Η αλαιπηηθή 

ινγηζηηθή απνηειείηαη απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο ινγαξηαζκψλ ζε δεπηεξνβάζκηα αλάιπζε, 
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ησλ νπνίσλ ε ρξήζε πιένλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαζψο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ν.4308/2014 ε αλαιπηηθή ινγηζηηθή έρεη θαηαξγεζεί: 

 

90: Γηάκεζνη – Αληηθξηδφκελνη ινγαξηαζκνί 

91: Αλαθαηάηαμε εμφδσλ – αγνξψλ θαη εζφδσλ 

92: Κέληξα – ζέζεηο θφζηνπο 

93: Κφζηνο παξαγσγήο 

94: Απνζέκαηα 

95: Απνθιίζεηο απφ ην πξφηππν θφζηνο 

96: Έζνδα – κηθηά αλαιπηηθά απνηειέζκαηα 

97: Γηαθνξέο ελζσκαηψζεσο θαη θαηαινγηζκνχ 

98: Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα 

99: Δζσηεξηθέο ζπλδέζεηο 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ν ινγαξηαζκφο 92.00 αλαθέξεηαη ζηα θέληξα θφζηνπο κε ηελ 

θάησζη θαηεγνξηνπνίεζε πξνζαξκνζκέλε ζηελ μελνδνρεηαθή κνλάδα πνπ εμεηάδνπκε: 

 

92.00 Έμνδα παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

92.00.00 Έμνδα ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο ππνδνρήο 

92.00.01 Έμνδα ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο νξφθσλ θαη πιπληεξίσλ 

92.00.02 Έμνδα ιεηηνπξγίαο κπαξ 

92.00.03 Έμνδα ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο ζπληήξεζεο 

92.00.04 Έμνδα ιεηηνπξγίαο επηζηηηζηηθψλ ηκεκάησλ 

92.01 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

92.04 Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

Η επηκέξνπο αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ινγαξηαζκψλ ζε ηεηαξηνβάζκηα κνξθή, 

αλαιχεη ηηο θαηεγνξίεο θφζηνπο γηα θάζε θέληξν θφζηνπο ηνπ μελνδνρείνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζα αλαθέξνπκε ηε ζχλζεζε ηνπ θφζηνπο γηα ην ηκήκα ηνπ εζηηαηνξίνπ: 
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92.00.00.0025: Αλαιψζηκα Τιηθά 

92.00.00.0060: Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 

92.00.00.0062: Παξνρέο ηξίησλ 

92.00.00.0063: Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 

92.00.00.0064: Γηάθνξα έμνδα 

92.00.00.0066: Απνζβέζεηο παγίσλ ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

 

Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε κε ηελ εμήο αλάιπζε αλά ηκήκα– θέληξν εζφδνπ γηα ην έηνο 

2015: 

 

Κωδικός Τμήμα Κόστος 
Κόστος ανά 

Διανυκτζρευση 

92.00.00 Τμήμα Υποδοχήσ 223.588,54 0,99 

92.00.01 Τμήμα Ορόφων και Πλυντηρίων 813.112,23 3,61 

92.00.03 Τμήμα Συντήρηςησ 1.248.014,73 5,54 

92.00.11 Επιςιτιςτικά Τμήματα 2.798.537,18 12,41 

92.01 Διοικητική Λειτουργία 536.634,31 2,38 

92.03 Λειτουργία Διάθεςησ 97.808,88 0,43 

92.04 Χρημα/κή Λειτουργία 651.780,22 2,89 

  Σφνολο 6.369.476,09 28,25 
 

 

Γηα ην έηνο 2016, ν πίλαθαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

Κωδικός Τμήμα Κόστος 
Κόστος ανά 

Διανυκτζρευση 

92.00.00 Τμήμα Υποδοχήσ 280.857,17 1,17 

92.00.01 Τμήμα Ορόφων και Πλυντηρίων 494.039,89 2,06 

92.00.03 Τμήμα Συντήρηςησ 1.153.852,90 4,80 

92.00.11 Επιςιτιςτικά Τμήματα 2.427.467,47 10,10 

92.01 Διοικητική Λειτουργία 2.325.370,94 9,67 

92.03 Λειτουργία Διάθεςησ 55.568,59 0,23 

92.04 Χρημα/κή Λειτουργία 503.148,18 2,09 

  Σφνολο 7.240.305,14 30,12 
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Γηα ην έηνο 2017, ν πίλαθαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο θαη είλαη εκθαλέο πσο ππήξμε ζεηηθή 

κεηαβνιή θαηά ηα ηξία έηε, ηφζν σο πξνο ηα απφιπηα κεγέζε, φζν θαη σο πξνο ηα κεγέζε 

αλά δηαλπθηέξεπζε: 

 

Κωδικός Τμήμα Κόστος 
Κόστος ανά 

Διανυκτζρευση 

92.00.00 Τμήμα Υποδοχήσ 275.515,59 1,15 

92.00.01 Τμήμα Ορόφων και Πλυντηρίων 95.612,24 0,40 

92.00.03 Τμήμα Συντήρηςησ 689.971,52 2,87 

92.00.11 Επιςιτιςτικά Τμήματα 3.402.939,71 14,16 

92.01 Διοικητική Λειτουργία 2.399.600,61 9,98 

92.03 Λειτουργία Διάθεςησ 244.388,82 1,02 

92.04 Χρημα/κή Λειτουργία 448.258,34 1,86 

  Σφνολο 7.556.286,83 31,43 
 

Αξρηθά, ζα κπνξνχζακε λα ζηαζνχκε ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ, ην νπνίν 

δελ δηαθξίλεη ηα ζηαζεξά απφ ηα κεηαβιεηά θφζηε, θάηη ην νπνίν δελ βνεζά ηε δηνίθεζε 

ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ λα ιάβεη νξζή απφθαζε, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε 

ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο θαη κνλαδηθφ ηνπ 

εξγαιείν απνηειεί ε ξχζκηζε ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα αθφκα θαη 

ην ζηαζεξφ θφζηνο δχλαηαη λα πεξηνξηζηεί, φκσο, ζην δηθφ καο παξάδεηγκα δελ είλαη 

εθηθηφ λα πξνρσξήζεη ε δηνίθεζε ζην θιείζηκν νιφθιεξεο πηέξπγαο ηεο κνλάδαο, 

κεηψλνληαο ην ζηαζεξφ θφζηνο ζην κεξίδην πνπ αλαινγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πηέξπγα ζε 

θαηαλάισζε λεξνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη απηή ε 

κέζνδνο ζηνλ manager πνπ θαιείηαη λα ιάβεη απνθάζεηο, είλαη λα παξαηεξήζεη ηελ 

θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο αλά ηκήκα, δειαδή αλά 

δξαζηεξηφηεηα. Η γεληθή εηθφλα πνπ ιακβάλεη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ, κπνξεί λα ηνλ θαηεπζχλεη ζε εθείλα ηα ηκήκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα 

εζηηάζεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ. ε αληηδηαζηνιή κε απηφ, ε κνλάδα απνηειεί all 

inclusive μελνδνρείν, φπνπ ηα θέληξα εζφδνπ είλαη αιιειέλδεηα θαη ε ηειηθή 

παξαγφκελε ππεξεζία πσιείηαη σο παθέην. Δπνκέλσο, δελ εμππεξεηεί , ζηελ πεξίπησζή 

καο, ε παξαθνινχζεζε αλά δξαζηεξηφηεηα σο κηα πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο ηνπ 

κεηαβιεηνχ θφζηνπο, ην νπνίν είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 
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Ωο πξνο ην θφζηνο πνπ παξαηεξνχκε αλά δηαλπθηέξεπζε ζε θάζε έηνο, απηφ 

αγγίδεη ηα πνζνζηά 80% - 90% ηεο ηηκήο. Δπνκέλσο, είλαη αζχκθνξν γηα ηελ 

μελνδνρεηαθή κνλάδα λα αθήλεη θελά δσκάηηα γηα ηελ πεξίνδν πνπ ιεηηνπξγεί. Με ηελ 

αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ θαη ηνπ κεηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο πνπ ζα αθνινπζήζεη, 

ην πνζνζηφ ηνπ πεξηζσξίνπ ζπλεηζθνξάο ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζα επηβεβαηψζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο γηα ηα έηε πνπ εμεηάζακε, δειαδή ηε κέζνδν 

θνζηνιφγεζεο κε ηε κέζνδν ABC, θαζψο απηή πξνζεγγίδεη σο πξνο ηνλ ηφπν εθαξκνγήο 

ηεο, σο πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ θνζηνιφγεζε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

 Σν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε ππφζηαζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο θαη ε 

ακεζφηεηα πνπ επηβάιιεηαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, απαηηεί ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

θνζηνιφγεζεο. Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

θαιή νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηε εθαξκνδφκελε ηερλνινγία. ε αληίζεζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο, εδψ, απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο απηφ γίλεηαη εμσινγηζηηθά, θαζηζηψληαο 

απαξαίηεηε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ ERP. Μηα επηρείξεζε κε ηθαλψο ζηειερσκέλν ηκήκα 

ΙΣ (Information Technology), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ manager λα ιάβεη άκεζα θαη κε 

αθξίβεηα ηελ πιεξνθνξία θαη λα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε γηα ηελ νξζή ιήςε 

απνθάζεσλ, θαζψο ε ρξήζε θαη ε ππνζηήξημε ελφο ERP ινγηζκηθνχ πξνζθέξεη 

δηαθάλεηα σο πξνο ηε δνκή ηνπ θφζηνπο θαη θαηαλφεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο φηη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζπζηεκαηηθή θαη νξζή θαηαρψξεζε ηεο πιεξνθνξίαο, δηαδηθαζία ηελ νπνία 

αλαιακβάλεη ην ινγηζηήξην έθαζηεο επηρείξεζεο θαη πνπ απνδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ρξήζεο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Η αγνξά πξνζθέξεη εχξνο ινγηζκηθψλ 

πνπ επηηεινχλ ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, σζηφζν ε επηρείξεζε πνπ επηδηψθεη ηελ εμέιημε ζα 

επελδχζεη ζε ινγηζκηθφ ζρεδηαζκέλν γηα ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο. Μηα ηέηνηα επηρείξεζε 

απνηειεί θαη ε εμεηαδφκελε, ε νπνία πξνέβε ζε επεκβάζεηο σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ERP πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο, κέζα απφ δηθφ ηεο 

ηκήκα ΙΣ.  

Η ABC θνζηνιφγεζε, ε TDABC (time – driven activity based costing), θαη ε 

ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ 

ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο, είηε ζηαζεξνχ είηε κεηαβιεηνχ, ηνλ έιεγρν θαη ηε κείσζή 
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ηνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ηεο πιήξνπο ή 

κεηαβιεηήο θνζηνιφγεζεο θαη ηεο ζπζρέηηζεο θφζηνπο, φγθνπ πσιήζεσλ θαη θεξδψλ, 

ηηο νπνίεο αλαιχνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη δηαθξίλνπλ ηε θχζε ηνπ θφζηνπο, ην 

θαηαλέκνπλ ζε θέληξα θαη παξαηεξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Πην αλαιπηηθά, κε ηελ 

θνζηνιφγεζε ABC αληηθαζηζηνχκε ηα θέληξα θφζηνπο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη 

δηαθξίλνπκε ηα θφζηε αλά δξαζηεξηφηεηα, κε θξίλνληαο αλαγθαίν ην δηαρσξηζκφ ζε 

ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά θφζηε. ηελ θνζηνιφγεζε TDABC έρνπκε σο βάζε 

θαηακεξηζκνχ ην ρξφλν, βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ή αληίζηνηρα 

ηεο θεξδνθνξίαο. Αθνινπζψληαο ην ξεηφ «ν ρξφλνο είλαη ρξήκα», ν manager κέζσ 

απηήο ηεο κεζφδνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηνξίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ηηο ππεξεζίεο 

θαη ηα πξντφληα πνπ αλαιψλνπλ κε απνδνηηθά ηνλ παξαγσγηθφ ρξφλν ηεο επηρείξεζεο, 

λα βειηηψζεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ απνβαίλεη ε πιένλ επηθεξδήο θαη λα απμήζεη 

ην πεξηζψξην θέξδνπο. Σέινο, κηα ζεηξά αξηζκνδεηθηψλ, δηαθνξεηηθνί αλαιφγσο ηελ 

εμεηαδφκελε βάζε, είλαη δηαζέζηκνη γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηνλ manager ζηελ θαηάιιειε 

απφθαζε ζηξαηεγηθήο.  
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3. Αλάιπζε Νεθξνχ εκείνπ (breakeven point analysis) 
  

θνπφο ηεο αλάιπζεο λεθξνχ ζεκείνπ είλαη βξνχκε ην νξηαθφ ζεκείν ζην νπνίν 

ε εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα έρεη κεδεληθφ θέξδνο, δειαδή ηα έζνδά ηεο θαη ηα 

έμνδά ηεο εμηζψλνληαη. 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο κέζνδνη γηα ηελ εχξεζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ (breakeven 

techniques) κηαο επηρείξεζεο νη νπνίεο είλαη: 

- Η κέζνδνο ηεο καζεκαηηθήο ηζφηεηαο. 

- Η κέζνδνο ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ. 

- Η κέζνδνο ηεο γξαθηθήο παξαζηάζεσο 

 

Γηα λα εμάγνπκε ηηο παξαπάλσ θακπχιεο ζα νξίζνπκε ηελ εμίζσζε θέξδνπο ηελ 

νπνία ζα κεδελίζνπκε θαη ηηο επηκέξνπο εμηζψζεηο ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ζηαζεξψλ 

θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ . 

ηελ πεξίπησζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζα εθαξκνζηνχλ θαη νη ηξείο 

επηκέξνπο κέζνδνη κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε ησλ επξεκάησλ-ζπκπεξαζκάησλ. Γηα ηελ 

εχξεζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ ζα πξέπεη λα εμάγνπκε ηξείο θακπχιεο, κία πνπ ζα δείρλεη ην 

κεηαβιεηφ θφζηνο, κία ην ζηαζεξφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο θαη κία πνπ ζα δείρλεη ηα 

έζνδα ηεο. Οη εμαρζείζεο θακπχιεο ζα είλαη επζείεο γξακκέο θαη ζα δείρλνπλ ηα θφζηε 

θαη ηα έζνδα αλά άηνκν.  

 

3.1. πλνιηθά έζνδα 

 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο (TR) ηζνχληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παξαρζέλησλ κνλάδσλ (Q) επί ηελ ηηκή πσιήζεσο ηνπ θαηά κνλάδα πξντφληνο (P).  

 

𝑇𝑅 = 𝑄 ×  𝑃 

 

Γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ζα ζεσξήζνπκε φηη ε ζπλάξηεζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είλαη 

γξακκηθή θαη κπνξεί λα απεηθνληζηεί σο εμήο :  
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3.2. ηαζεξά έμνδα 

 

Ωο ζηαζεξά έμνδα νξίδνπκε ηηο δαπάλεο πνπ ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί είηε αλ 

ιεηηνπξγεί είηε φρη, είλαη δειαδή ηα έμνδα αλεμαξηήηνπ απαζρφιεζεο. ηελ πεξίπησζε 

κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο σο ζηαζεξφ έζνδν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην ελνίθην πνπ 

θαηαβάιιεη θάζε κήλα, νη κηζζνί ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεην γηα λα ιεηηνπξγήζεη αλεμαξηήησο ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ, φπσο ηα 

ζηειέρε θαη νη πξντζηάκελνη ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, νη απνζβέζεηο πνπ πθίζηαληαη 

θηίξηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο, ηα αζθάιηζηξα, ηα έμνδα πξνψζεζεο αιιά θαη κέξνο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο χδξεπζεο. Μπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη φζν 

απμάλεηαη ε παξαγσγή κηα επηρείξεζεο , ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φζν απμάλνληαη νη 

θξαηήζεηο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο , ηφζν κεηψλνληαη ηα θαηά κνλάδα ζηαζεξά έμνδα.  

ε απηφ ην ζεκείν, θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη νη μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ππέξνγθα ζηαζεξά θφζηε ηα νπνία ζπλεπάγνληαη 

πςειφ πεξηζψξην κεηθηνχ θέξδνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ 

απνδείμεη φηη ηα ζηαζεξά θφζηε κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 

αλέξρνληαη ζε πνζνζηά 60% - 80% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο κνλάδαο.  Δπαθφινπζα, 

κε ηελ πηψζε ζην ξπζκφ θξαηήζεσλ, δειαδή, πην αλαιπηηθά, ζηα ζπλνιηθά έζνδα,  

ειινρεχεη ν θίλδπλνο ε αξλεηηθή απηή επίδξαζε λα έρεη άκεζν αληίθηππν θαη ζηελ 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 

TR 

Q 
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Η γξαθηθή απεηθφληζε ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ είλαη κία επζεία γξακκή ηεο 

κνξθήο y=α, ε νπνία είλαη παξάιιειε ζηνλ νξηδφληην άμνλαyν νπνίνο απεηθνλίδεη ηελ 

παξαγφκελε πνζφηεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη δχζθνιν θαλείο λα νξίζεη νξζψο 

θαη πιήξσο ηα ζηαζεξά θφζηε δηφηη πνιιέο δαπάλεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζε απηά δελ είλαη 

εμ’ νινθιήξνπ ζηαζεξέο. Ωο ζηαζεξφ εθιακβάλεηαη ην θφζηνο ην νπνίν δελ 

κεηαβάιιεηαη αλαινγηθά κε ηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο. Κάπνηνη νηθνλνκνιφγνη έρνπλ 

νξίζεη έλα επηπιένλ είδνο θφζηνπο ην νπνίν νλνκάδεηαη εκί-ζηαζεξφ θφζηνο (semi-fixed 

cost) θαη πεξηιακβάλεη κεξηθά πιήξσο ζηαζεξά θφζηε θαη κεξηθά πιήξσο κεηαβιεηά 

θφζηε. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ, απηή ε θαηεγνξία θφζηνπο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε 

ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή αιιά δελ κεηαβάιιεηαη φπσο ηα κεηαβιεηά θφζηε. Έλα 

παξάδεηγκα ηέηνηνπ θφζηνπο είλαη ε ζέξκαλζε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Αθφκα θαη 

φηαλ δελ ππάξρεη θαλέλαο έλνηθνο ην μελνδνρείν πξέπεη λα ζεξκαλζεί, φζν φκσο 

απμάλεηαη ε πιεξφηεηα φιν θαη πεξηζζφηεξνη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ πξέπεη λα 

ζεξκαλζνχλ. Έλαο θνηλφρξεζηνο ρψξνο δειαδή ζα πξέπεη λα ζεξκαλζεί είηε ππάξρεη 

100% πιεξφηεηα είηε ππάξρεη 10%, φκσο ε ζέξκαλζε ζηα δσκάηηα ζα απμεζεί 

αλαινγηθά κε ηνπο ελνίθνπο. Σν θφζηνο απηφ δειαδή απνηειείηαη απφ έλα πιήξσο 

ζηαζεξφ θφζηνο ην νπνίν είλαη ε ζέξκαλζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (απνηειεί ζηαζεξφ 

θφζηνο θαζψο είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα) θαη απφ έλα πιήξσο 

κεηαβιεηφ θφζηνο (απνηειεί κεηαβιεηφ θφζηνο θαζψο απμάλεη αλαινγηθά κε ηνλ αξηζκφ 

FC 

Q 

α 
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ησλ ελνίθσλ) ην νπνίν είλαη ε ζέξκαλζε ηνπ θάζε δσκαηίνπ μερσξηζηά. γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιάηαη ζην εκί-ζηαζεξφ θφζηνο κε κία ζηαζεξή αχμεζε ηνπ. Η ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία θφζηνπο δελ ζα εληαρζεί ζηελ αλάιπζε, αιιά ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα νξηζζεί 

δηφηη είλαη πηζαλφ λα ππάξμνπλ απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ γεγνλφο πνπ ζα 

νθείιεηαη ζηνλ νξηζκφ ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ. Οη επνρηαθέο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 

ζπλαληνχλ αθφκα κηα δπζθνιία ζηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ησλ εμφδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηα μελνδνρεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη resort, παξά ην γεγνλφο φηη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο αλαζηέιινπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ νξηζκέλα θφζηε, 

φπσο ηηο ακνηβέο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, αθφκα θαη νξηζκέλα έμνδα ζπληήξεζεο.  

 

3.3. Μεηαβιεηά έμνδα 

 

 Μεηαβιεηά νλνκάδνπκε ηα έμνδα ηα νπνία απμνκεηψλνληαη αλάινγα κε ην 

πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Δίλαη πξνθαλέο πσο φζν 

απμάλεηαη ε παξαγφκελε πνζφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηφζν απμάλνληαη θαη ηα κεηαβιεηά 

ηεο έμνδα θαη αληίζηξνθα. ηα κεηαβιεηά έμνδα κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζα 

κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εμφδνπ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηα 

έμνδα ηκαηηζκνχ, ηα έμνδα ζίηηζεο ησλ πειαηψλ, νη κηζζνί ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηα έμνδα γηα πξψηεο χιεο. Γηα λα νξηζζεί ε εμίζσζε ησλ 

ζπλνιηθψλ κεηαβιεηψλ εμφδσλ πξέπεη λα νξηζζεί ην θαηά κνλάδα κεηαβιεηφ θφζηνο 

(V), έηζη πξνθχπηεη ε εμίζσζε ησλ ζπλνιηθψλ κεηαβιεηψλ εμφδσλ: 

𝑉𝐶 = 𝑉 ×  𝑄 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο γξακκήο ησλ ζπλνιηθψλ κεηαβιεηψλ εμφδσλ είλαη ε εμήο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VC 

Q 
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3.4. πλνιηθά έμνδα 
 

 

 αλ ζπλνιηθά έμνδα (TC) νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζεξψλ θαη ησλ 

κεηαβιεηψλ εμφδσλ . Δπνκέλσο ε εμίζσζε ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ 

 

𝑇𝐶 = 𝐹𝐶 + 𝑉𝐶 

 

 

 

 

 

 

3.5. Νεθξφ εκείν 

 

πκπεξαζκαηηθά απφ ηηο παξαπάλσ γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ηηο εμηζψζεηο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ. ε πξψην ζηάδην ζα 

αθνινπζεζεί κηα γεληθή πξνζέγγηζε παξνπζηάδνληαο ηε γξαθηθή παξάζηαζε αιιά θαη ηε 

καζεκαηηθή ηζφηεηα ηνπ breakeven point θαη ελ ζπλερεία ζα γίλεη εθαξκνγή ζε 

περίπτωςη ξενοδοχειακή σμονάδασ. 

 

TC

VC 

FC 

Q 

TC 

VC 

FC 
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3.5.1. Μαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 
 

Όπσο ζεκεηψζεθε θαη πξηλ ε αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ εμηζψλεη ηα έζνδα ησλ 

πσιήζεσλ κε ηα θφζηε παξαγσγήο. Ιζρχεη δειαδή ε παξαθάησ ηζφηεηα: 

 

 1 𝛦𝜎𝜊𝛿𝛼 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈  𝑇𝑅 = 𝛰𝛾𝜅𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 𝑄 ×  𝛵𝜄𝜇ή 𝛭𝜊𝜈ά𝛿𝛼𝜍  𝑃  

 

 2 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 (𝑇𝐶) = 𝛴𝜏𝛼𝜃휀𝜌ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝐹𝐶 + 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝑉𝐶  

 

 3 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝑉𝐶 

= 𝛭𝜊𝜈𝛼𝛿𝜄𝛼ί𝜊 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝑉 × 𝛰𝛾𝜅𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 𝑄  

 

Δπνκέλσο γηα λα βξεζεί ην λεθξφ ζεκείν ζα ηζρχεη ε παξαθάησ ηζφηεηα : 

 

(𝑄 × 𝑃) = 𝐹𝐶 + (𝑉 × 𝑄) 

 

𝑄 𝑃 − 𝑉 = 𝐹𝐶 

 

Άξα ε πνζφηεηα πνπ πξέπεη λα παξαρζεί γηα λα είλαη κεδεληθά ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

πξνθχπηεη σο εμήο: 

 4 𝑄𝐵𝐸𝑃 =
𝐹𝐶

(𝑃 − 𝑉)
 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ ηζφηεηα (4) κπνξνχκε λα εμάγνπκε θη άιιεο κεηαβιεηέο φπσο ηα 

έζνδα ηεο επηρείξεζεο (𝑇𝑅𝐵𝐸𝑃) θαζψο θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο (%𝑄𝐵𝐸𝑃) ζην λεθξφ 

ζεκείν.  

 

Έ𝜎𝜊𝛿𝛼 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈  𝑇𝑅𝐵𝐸𝑃 = 𝛰𝛾𝜅𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈  𝑄𝐵𝐸𝑃 × 𝛵𝜄𝜇ή 𝛭𝜊𝜈ά𝛿𝛼𝜍  𝑃  

 

→ 𝑇𝑅𝐵𝐸𝑃 = 𝑄𝐵𝐸𝑃 × 𝑃 
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→ 𝑇𝑅𝐵𝐸𝑃 =  
𝐹𝐶

(𝑃 − 𝑉)
×  𝑃 

 

Δάλ δηαηξέζνπκε ηα δχν κέιε ηεο εμίζσζεο ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ (4) κε ηε ζπλνιηθή 

πνζφηεηα Q ζα εμάγνπκε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο εθθξαζκέλε ζε πνζνζηφ. 

 

𝑄𝐵𝐸𝑃

𝑄
=  

𝐹𝐶

𝑄(𝑃 − 𝑉)
=

𝐹𝐶

 𝑄 ∗ 𝑃 − (𝑄 ∗ 𝑉)
 

 

→ %𝑄𝐵𝐸𝑃 =  
𝐹𝐶

𝑇𝑅 − 𝑉𝐶
 

 

Σέινο, εάλ δίλεηαη έλα θέξδνο-ζηφρνο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ επηζπκεηή 

παξαγφκελε πνζφηεηα ψζηε λα επηηεπρζεί ην θέξδνο απηφ.  

 

𝑅 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

 

→ 𝑅 = 𝑇𝑅 −  𝑇𝐶 + 𝑉𝐶 =  𝑄 ∗ 𝑃 − [(𝐹𝐶 +  𝑄 ∗ 𝑉 ] 

 

3.5.2. Μεηθηφ Πεξηζψξην θέξδνο 
 

Η κέζνδνο ηνπ κεηθηνχ πεξηζσξίνπ έ πεξηζσξίνπ ζπλεηζθνξ άο εθθξάδεη πην 

θαζαξά ηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη πσιήζεηο, ην θέξδνο θαη ηα θφζηε κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο. Σν πεξηζψξην θέξδνπο πξνθχπηεη εάλ αθαηξέζνπκε ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ , 

ηφζν ησλ κεηαβιεηψλ φζν θαη ησλ ζηαζεξψλ, απφ ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο.  Δάλ ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε ηηκήο πψιεζεο κε ηηο 

κεηαβιεηέο δαπάλεο είλαη ζεηηθφ θαη ελ ζπλερεία αθαηξψληαο ηηο ζηαζεξέο δαπάλεο 

παξακέλεη ζεηηθφ , ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ελαπνκείλαλ πνζφ απνηειεί πεξηζψξην 

θέξδνπο. 

 

 5 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠 =  𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑑  
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BEP 

BEP 

TC

VC 

FC 

TR 

TR 

TC 

FC 

Q 

Q 

Profit/loss line 

Sales line 

Profit 

Loss 

 6 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 (𝐺𝑀) =
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠 + 𝐹𝐶

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
 

 

 7 𝐵𝐸𝑃 (𝑖𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒) =
𝐹𝐶

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒
 

 

ην λεθξφ ζεκείν ηζρχεη φηη ην πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο είλαη ίζν κε ην ζηαζεξφ 

θφζηνο θαζψο ην θέξδνο εμ ’νξηζκνχ είλαη κεδέλ. 

 

3.5.3. Μέζνδνο Γξαθηθήο Απεηθφληζεο 
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ηε κέζνδν ηεο γξαθηθήο απεηθφληζεο  ν νξηδφληηνο άμνλαο απεηθνλίδεη ηηο 

κνλάδεο παξαγσγήο ,ζηελ πεξίπησζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζα απεηθνλίδεη ηηο 

θξαηήζεηο δσκαηίσλ. Ο θάζεηνο άμνλαο κεηξά ηηο δαπάλεο ,δειαδή ην κεηαβιεηφ θαη ην 

ζηαζεξφ θφζηνο. Σν ζηαζεξφ θφζηνο (fixed cost) παξακέλεη ίδην αλεμαξηήησο κνλάδσλ 

παξαγσγήο θαη αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ παξάιιειε γξακκή ζηνλ άμνλα ησλ 

θξαηήζεσλ (Q). Σν κεηαβιεηφ θφζηνο παξνπζηάδεηαη απφ ηε γξακκή ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

(TC). Σν λεθξφ ζεκείν βξίζθεηαη ζηελ ηνκή ησλ θακππιψλ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ (TC θαη TR αληίζηνηρα). 

Απφ ην δηάγξακκα κπνξνχκε λα εμάγνπκε θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, αξρηθά 

ε κνλάδα έρεη δεκίεο κέρξη ην ζεκείν ηνκήο ηεο γξακκήο ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ , δειαδή κέρξηο φηνπ θηάζεη ζην λεθξφ ζεκείν. Οη δεκηέο απηέο 

ηζνχληαη κε ην θφθθηλν ζθηαγξαθεκέλν εκβαδφλ. Δάλ νη επηρείξεζε απμήζεη ηηο κνλάδεο 

παξαγσγήο ηεο (παξερφκελεο θξαηήζεηο αληίζηνηρα) ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα ζα ππεξβνχλ 

ηα ζπλνιηθά ηεο έμνδα, δειαδή κπνξεί λα θαιχςεη ηφζν ηα ζηαζεξά, φζν θαη ηα 

κεηαβιεηά ηεο θφζηε κε απνηέιεζκα λα είλαη θεξδνθφξα. Σν πεξηζζεπνχκελν θέξδνο 

νξίδεηαη σο ην εκβαδφλ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο γξακκήο ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο (πξάζηλν ηξίγσλν). 

Σέινο, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ην πφζν 

ςειά βξίζθεηαη ην λεθξφ ζεκείν. Όζν πςειφηεξν είλαη ην ζηαζεξφ θφζηνο ,ηφζν 

πςειφηεξα ζα βξίζθεηαη θαη ην λεθξφ ζεκείν. Δπίζεο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφζηαζε 

κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηνπ κνλαδηαίνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο, ηφζν ρακειφηεξα 

ζα βξίζθεηαη ην λεθξφ ζεκείν. Μία ηειεπηαία ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη πσο φηαλ ην 

λεθξφ ζεκείν βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειφ ζεκείν , ην ζρέδην επέλδπζεο ράλεη ηελ επειημία 

ηνπ, απηφ κπνξεί εχθνια λα δηθαηνινγεζεί θαζψο έλα πςειφ λεθξφ ζεκείν ζπλεπάγεηαη 

θαη πςειά θφζηε. 
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4. Μειέηε Πεξίπησζεο 
 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα εμεηαζηεί ιεπηνκεξψο ε πεξίπησζε ελφο μελνδνρείνπ πνπ 

εδξεχεη ζηελ Κέξθπξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα εμεηάζνπκε κέζσ ηεο αλάιπζεο λεθξνχ 

ζεκείνπ εάλ ε ζπγθεθξηκέλε μελνδνρεηαθή κνλάδα κέζσ ηεο πνιηηηθήο ησλ 

ππεξθξαηήζεσλ θαηαθέξλεη λα θηάζεη ή λα μεπεξάζεη ην λεθξφ ζεκείν, δειαδή λα κελ 

έρεη δεκηέο ή εάλ θζάλεη ζε απηφ, κέζσ ηεο πνιηηηθήο ησλ εγγπεκέλσλ θξαηήζεσλ. Η 

αλάιπζε ζα γίλεη γηα ηξείο ρξνληέο (2015, 2016, 2017), ζα αλαιπζεί δειαδή γηα θάζε 

ρξνληά εάλ ε πνιηηηθή ησλ ππεξθξαηήζεσλ θάλεη πην επέιηθηε ή φρη ηελ επηρείξεζε ζηηο 

επελδχζεηο, εάλ δειαδή απμάλεη ή κεηψλεη αληίζηνηρα ην λεθξφ ζεκείν.  

 

4.1. Μαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

 

Γηα ηελ καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζα εθαξκνζηνχλ νη παξαθάησ εμηζψζεηο θαη γηα 

ηα ηξία νηθνλνκηθά έηε: 

 

(1)𝛦𝜎𝜊𝛿𝛼 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈  𝑇𝑅 = 𝛰𝛾𝜅𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 𝑄 ×  𝛵𝜄𝜇ή 𝛭𝜊𝜈ά𝛿𝛼𝜍  𝑃  

 

 2 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 (𝑇𝐶) = 𝛴𝜏𝛼𝜃휀𝜌ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝐹𝐶 + 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝑉𝐶  

 

 3 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝑉𝐶 

= 𝛭𝜊𝜈𝛼𝛿𝜄𝛼ί𝜊 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝑉 × 𝛰𝛾𝜅𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 𝑄  

 

Γηα ην λεθξφ ζεκείν ζα ηζρχεη ε παξαθάησ ηζφηεηα : 

 

(𝑄 × 𝑃) = 𝐹𝐶 + (𝑉 × 𝑄) 

 

𝑄 𝑃 − 𝑉 = 𝐹𝐶 

 

Άξα ε πνζφηεηα πνπ πξέπεη λα παξαρζεί γηα λα είλαη κεδεληθά ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

πξνθχπηεη σο εμήο: 
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 4 𝑄𝐵𝐸𝑃 =
𝐹𝐶

(𝑃 − 𝑉)
 

 

 

Γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο νη εμηζψζεηο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ λα ζεκεησζεί πσο 

Q=πνζφηεηα δηαλπθηεξεχζεσλ  

P=κέζε ηηκή δσκαηίνπ αλά δηαλπθηέξεπζε  

 

Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 έρνπκε ηα παξαθάησ δεδνκέλα: 

 

Πεξηγξαθή Σπλνιηθό Κόζηνο 

(TC) 

Σηαζεξό Κόζηνο  

(FC) 

Μεηαβιεηό Κόζηνο  

(VC) 

Κόζηνο Δξγαζίαο 1.909.678,13 267.354,94 1.642.323,19 

Κόζηνο Αλαιωζέληωλ απνζεκάηωλ 1.989.812,49 0,00 1.989.812,49 

Κόζηνο Μηζζώκαηνο αθηλήηνπ 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο 783.250,09 783.250,09 0,00 

Κόζην οξεύκαηνο 304.583,61 30.000,00 274.583,61 

Κόζηνο δεκνηηθώλ ηειώλ 87.319,17 87.319,17 0,00 

Κόζηε ηαθηηθώλ επηζθεπώλ 302.845,88 272.561,30 30.284,58 

Κόζηνο ύδξεπζεο αθηλήηνπ 1.014,13 1.014,13 0,00 

Κόζηνο αζθάιηζεο αθηλήηνπ 13.146,19 13.146,19 0,00 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά Κόζηε 374.923,05 316.105,57 58.817,48 

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 651.780,22 651.780,22 0,00 

Γεληθό Σύλνιν 6.418.352,96 2.422,531,61 3.995.821,35 

 

Break Even Table 2015 

Fixed Cost 2.422.531,61 

Variable Cost (per unit) 17,72 

Sales Price (per unit) 35,74 

break even (units) 134.435,72 

break even (in sales revenue) 4.804.732,51 

 

 1 𝑇𝑅 = 𝛰𝛾𝜅𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 𝑄 ×  𝑃  
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 1 𝑃 =
𝑇𝑅

𝑄
 

 

 1 𝑃 =
8.057.744,27

225.468
 

 

 1 𝑃 ≈ 35,74 

 

 2 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 (𝑇𝐶) = 𝛴𝜏𝛼𝜃휀𝜌ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝐹𝐶 + 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝑉𝐶  

 

 2 𝑇𝐶 = 2.422.531,61 + 3.995.821,35 
 

 

 2  𝑇𝐶 = 6.418.352,96 

 

 3 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝑉𝐶 

= 𝛭𝜊𝜈𝛼𝛿𝜄𝛼ί𝜊 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝑉 × 𝛰𝛾𝜅𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 𝑄  

 

 3 𝑉 =
𝑉𝐶

𝑄
 

 

 3 𝑉 =
3.995.821,35

225.468
 

 

 3 𝑉 = 17,72 

 

Δπνκέλσο γηα λα βξεζεί ην λεθξφ ζεκείν ζα ηζρχεη ε παξαθάησ ηζφηεηα : 

 

(𝑄 × 𝑃) = 𝐹𝐶 + (𝑉 × 𝑄) 

 

𝑄 𝑃 − 𝑉 = 𝐹𝐶 

Δπνκέλσο ην λεθξφ ζεκείν βξίζθεηαη ζηελ πνζφηεηα 
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 4 𝑄𝐵𝐸𝑃 =
𝐹𝐶

(𝑃 − 𝑉)
 

 

 4 𝑄𝐵𝐸𝑃 =
2.422.531,61

(35,74 − 17,72)
 

 

 4 𝑄𝐵𝐸𝑃 ≈ 134.435 

 

Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 έρνπκε ηα παξαθάησ δεδνκέλα: 

 

Πεξηγξαθή Σπλνιηθό Κόζηνο 

(TC) 

Σηαζεξό Κόζηνο  

(FC) 

Μεηαβιεηό Κόζηνο  

(VC) 

Κόζηνο Δξγαζίαο 2.267.938,79 317.511,43 1.950.427,36 

Κόζηνο Αλαιωζέληωλ απνζεκάηωλ 1.709.104,45 0,00 1.709.104,45 

Κόζηνο Μηζζώκαηνο αθηλήηνπ 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο 1.158.660,94 1.158.660,94 0,00 

Κόζην οξεύκαηνο 259.932,79 30.000,00 229.932,79 

Κόζηνο δεκνηηθώλ ηειώλ 69.510,59 69.510,59 0,00 

Κόζηε ηαθηηθώλ επηζθεπώλ 518.020,92 466.218,83 51.802,09 

Κόζηνο ύδξεπζεο αθηλήηνπ 0,00 0,00 0,00 

Κόζηνο αζθάιηζεο αθηλήηνπ 14.802,26 14.802,26 0,00 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά Κόζηε 208.130,77 157.126,17 51.004,60 

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 503.148,18 503.148,18 0,00 

Γεληθό Σύλνιν 6.709.249,69 2.716.978,40 3.992.271,29 

 

Break Even Table 2016 

Fixed Cost 2.716.978,40 

Variable Cost (per unit) 16,60 

Sales Price (per unit) 33,72 

break even (units) 158.702,01 

break even (in sales revenue) 5.351.431,76 
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 1 𝑇𝑅 = 𝛰𝛾𝜅𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 𝑄 ×  𝑃  

 

 1 𝑃 =
𝑇𝑅

𝑄
 

 

 1 𝑃 =
8.105.594,42

240.392
 

 

 1 𝑃 = 33,72 

 

 2 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 (𝑇𝐶) = 𝛴𝜏𝛼𝜃휀𝜌ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝐹𝐶 + 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝑉𝐶  

 

 2 𝑇𝐶 = 2.716.978,40 + 3.992.271,29 
 

 

 2  𝑇𝐶 = 6.709.249,69 

 

 3 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝑉𝐶 

= 𝛭𝜊𝜈𝛼𝛿𝜄𝛼ί𝜊 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝑉 × 𝛰𝛾𝜅𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 𝑄  

 

 3 𝑉 =
𝑉𝐶

𝑄
 

 

 3 𝑉 =
3.992.271,29

240.392
 

 

 3 𝑉 = 16,60 

 

Δπνκέλσο γηα λα βξεζεί ην λεθξφ ζεκείν ζα ηζρχεη ε παξαθάησ ηζφηεηα : 

 

(𝑄 × 𝑃) = 𝐹𝐶 + (𝑉 × 𝑄) 

 

𝑄 𝑃 − 𝑉 = 𝐹𝐶 
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Δπνκέλσο ην λεθξφ ζεκείν βξίζθεηαη ζηελ πνζφηεηα 

 4 𝑄𝐵𝐸𝑃 =
𝐹𝐶

(𝑃 − 𝑉)
 

 

 4 𝑄𝐵𝐸𝑃 =
2.716.978,40

(33,72 − 16,60)
 

 

 4 𝑄𝐵𝐸𝑃 ≈ 158.702 

 

 

Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017 έρνπκε ηα παξαθάησ δεδνκέλα: 

 

Πεξηγξαθή Σπλνιηθό Κόζηνο Σηαζεξό Κόζηνο Μεηαβιεηό Κόζηνο 

Κόζηνο Δξγαζίαο 2.519.558,65 352.738,21 2.166.820,44 

Κόζηνο Αλαιωζέληωλ απνζεκάηωλ 1.667.252,30 0 1.667.252,30 

Κόζηνο Μηζζώκαηνο αθηλήηνπ 0,00 0 0 

Απνζβέζεηο 1.245.295,35 1.245.295,35 0 

Κόζηνο ξεύκαηνο 211.533,44 30.000,00 181.533,44 

Κόζηνο δεκνηηθώλ ηειώλ 145.714,60 145.714,60 0 

Κόζηε ηαθηηθώλ επηζθεπώλ 507.651,65 456.886,48 50.765,17 

Κόζηνο ύδξεπζεο αθηλήηνπ 666,38 666,38 0 

Κόζηνο αζθάιηζεο αθηλήηνπ 14.256,62 14.256,62 0 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά Κόζηε 267.241,17 216.445,67 50.795,50 

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 503.148,18 503.148,18 0 

Γεληθό Σύλνιν 7.082.318,34 2.965.151,49 4.117.166,85 
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Break Even Table 2017 

Fixed Cost 2.965.151,49 

Variable Cost (per unit) 17,67 

Sales Price (per unit) 37,33 

break even (units) 150.821,54 

break even (in sales revenue) 5.630.168,11 

 

 

 1 𝑇𝑅 = 𝛰𝛾𝜅𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 𝑄 ×  𝑃  

 

 1 𝑃 =
𝑇𝑅

𝑄
 

 

 1 𝑃 =
8.698.177,50

233.014
 

 

 1 𝑃 = 37,33 

 

 

 2 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 (𝑇𝐶) = 𝛴𝜏𝛼𝜃휀𝜌ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝐹𝐶 + 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝑉𝐶  

 

 2 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 (𝑇𝐶) = 2.965.151,49 + 4.117.166,85 

 

 2 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 (𝑇𝐶) = 7.082.318,34 

 

 3 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝑉𝐶 

= 𝛭𝜊𝜈𝛼𝛿𝜄𝛼ί𝜊 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍  𝑉 × 𝛰𝛾𝜅𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜈 𝑄  

 3 𝑉 =
𝑉𝐶

𝑄
 

 

 3 𝑉 =
4.117.166,85

233.014
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 3 𝑉 = 17,67 

 

Δπνκέλσο γηα λα βξεζεί ην λεθξφ ζεκείν ζα ηζρχεη ε παξαθάησ ηζφηεηα : 

 

(𝑄 × 𝑃) = 𝐹𝐶 + (𝑉 × 𝑄) 

 

𝑄 𝑃 − 𝑉 = 𝐹𝐶 

 

Δπνκέλσο ην λεθξφ ζεκείν βξίζθεηαη ζηελ πνζφηεηα 

 4 𝑄𝐵𝐸𝑃 =
𝐹𝐶

(𝑃 − 𝑉)
 

 

 4 𝑄𝐵𝐸𝑃 =
2.965.151,49

(37,33 − 17,67)
 

 

 4 𝑄𝐵𝐸𝑃 ≈ 150.821 

 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο ηεο εθηίκεζεο ηεο ηηκήο, ν 

ππνινγηζκφο ηεο νπνίαο ζεσξεί φηη νη δηαλπθηεξεχζεηο αληαπνθξίλνληαη ζε δίθιηλα 

δσκάηηα αλά 24 ψξεο. Πξνρσξήζακε ζηε ζπγθεθξηκέλε απινχζηεπζε, θαζψο νη 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο απνβαίλνπλ ηδηαίηεξα πεξίπινθεο κε δηαθνξεηηθή ηηκνιφγεζε αλά 

ηχπν δσκαηίνπ θαη αλά επηπιένλ πειάηε αλά δσκάηην. Πην αλαιπηηθά, ζε έλα 

πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ ζελάξην, ηα δσκάηηα βάζεη ησλ παξνρψλ θαη ηεο ηηκήο ηνπο 

δηαθξίλνληαη ζε απιά δίθιηλα, νηθνλνκηθά πξνσζεηηθά δίθιηλα, ζε νηθνγελεηαθά 

δσκάηηα, κε ζέα ζηε ζάιαζζα ή ηνλ θήπν, κε απνθιεηζηηθή πηζίλα ή φρη, θιπ. Όπσο 

επίζεο, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή δηαθνξνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε νκαδηθψλ θξαηήζεσλ 

(group), ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ αηφκνπ ή παηδηνχ έσο ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ ή 14 εηψλ, 

αλαιφγσο ην ζπκβφιαην, κε ρακειφηεξε ρξέσζε αλά άηνκν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο πειαηψλ. Γηαθνξά ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή παξαηεξείηαη θαη αλά πεξίνδν, 

φπνπ ζην πιαίζην ησλ έμη κελψλ ιεηηνπξγίαο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, ε ηηκή γηα ηε 

δηαλπθηέξεπζε ελφο ελήιηθα πειάηε ζηνλ ίδην ηχπν δσκαηίνπ δχλαηαη λα αιιάμεη απφ 
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πέληε έσο επηά θνξέο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηφδσλ πνπ νξίδεηαη ζε θάζε 

ζπκβφιαην κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο.  Όιεο νη παξαπάλσ δηαθνξνπνηήζεηο 

θαζηζηνχλ ηελ ηηκή πνπ ππνινγίζακε θαη βάζεη ηεο νπνίαο πξνρσξήζακε ζε φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ππνινγηζκνχο, αξθεηά ρακειφηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο γηα κηα 

δηαλπθηέξεπζε ελφο ελήιηθα πειάηε. Ωζηφζν, θξαηήζακε ηελ απινχζηεπζε απηή, γηα 

ηελ εμαγσγή ελφο γεληθνχ ζπκπεξάζκαηνο, ρσξίο λα επηζπκνχκε ηελ εκβάζπλζε αλά 

ηχπν δσκαηίνπ αλά πεξίνδν ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 Παξαηεξνχκε έληνλεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ εμεηαδφκελσλ εηψλ. 

Θεσξνχκε δεδνκέλε ηελ απμεηηθή ηάζε ζηηο ηηκέο πνπ παξνπζηάδεη ν ηνπξηζηηθφο 

θιάδνο αλά έηνο, φπσο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε πνπ εμεηάδνπκε 

αθνινπζεί ηελ ηάζε απηή. Δλψ ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηα έηε 2015 θαη 2017, 

παξαηεξνχκε φηη ην έηνο 2016, ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο ε επηρείξεζε 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξα έζνδα, έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο δηαλπθηεξεχζεηο πειαηψλ, θάηη ην 

νπνίν επεξεάδεη ηε κέζε ηηκή αλά δηαλπθηέξεπζε θαη ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζε 

απμεκέλε πξνζέιεπζεο γθξνππ πειαηψλ κε κεησκέλε ηηκή έλαληη ηεο αθέξαηεο ηηκήο 

ελήιηθα πειάηε. Έηζη, κε ρακειφηεξε κέζε ηηκή, ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξεο 

δηαλπθηεξεχζεηο γηα λα θηάζεη ζην λεθξφ ζεκείν θαη λα μεθηλήζεη λα παξάγεη θέξδνο 

πάλσ απφ ην ζεκείν απηφ. Απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο, είλαη εκθαλέο 

φηη ήδε βξίζθεηαη άλσ ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ, θαζψο απνθέξεη θέξδε θαη γηα ηηο ηξεηο 

ρξνληέο, 2015 – 2017. 

 

 

4.2. Μεηθηφ Πεξηζψξην θέξδνπο 
 

 

Γηα ηελ κέζνδν ηνπ κεηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ 

εμηζψζεηο: 

 

 5 𝛭휀𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 =  𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈 − 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈  

 

(6)𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 =
𝛴𝜏𝛼𝜃휀𝜌ά 𝛫ό𝜎𝜏𝜂 (𝐹𝐶)

𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜇휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍 (𝐶𝑀)
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 7 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜈휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍  𝐶𝑀 

= 𝛵𝜄𝜇ή 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜍 𝛭𝜊𝜈ά𝛿𝜊𝜍  𝑃 − 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ά 𝛫ό𝜎𝜏𝜂 (𝑉𝐶) 

 

φπνπ CM = κεηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο  

 

Αληηθαζηζηψληαο ηηο γλσζηέο κεηαβιεηέο γηα ην 2015 πξνθχπηεη ην παξαθάησ: 

 

 5 𝛭휀𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 =  𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈 − 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈  

 

 5 𝛭휀𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 =  8.057.744,27 − 5.660.424  

 

 5 𝛭휀𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 =  2.397.320,27  

 

(6)𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 =
𝛴𝜏𝛼𝜃휀𝜌ά 𝛫ό𝜎𝜏𝜂 (𝐹𝐶)

𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜇휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍 (𝐶𝑀)
 

 

(6)𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 =
2.422.531,61 (𝐹𝐶)

𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜇휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍 (𝐶𝑀)
 

 

 

 7 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜈휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍  𝐶𝑀 

= 𝛵𝜄𝜇ή 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜍 𝛭𝜊𝜈ά𝛿𝜊𝜍  𝑃 − 𝛭𝜊𝜈𝛼𝛿𝜄𝛼ί𝜊 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 (𝑉) 

 

 7 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜈휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍  𝐶𝑀 = 35,74 𝑃 − 17,72 𝑉  

 

 7 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜈휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍  𝐶𝑀 = 18,02 

 

(6)𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 =
2.422.531,61 (𝐹𝐶)

18,02 (𝐶𝑀)
 

 

 6 𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 = 134.435 
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Αληηθαζηζηψληαο ηηο γλσζηέο κεηαβιεηέο γηα ην 2016 πξνθχπηεη ην παξαθάησ: 

 

 5 𝛭휀𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 =  𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈 − 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈  

 

 5 𝛭휀𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 =  8.105.594,42 − 5.366.374,77  

 

 5 𝛭휀𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 =  2.739.219,65  

 

(6)𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 =
𝛴𝜏𝛼𝜃휀𝜌ά 𝛫ό𝜎𝜏𝜂 (𝐹𝐶)

𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜇휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍 (𝐶𝑀)
 

 

(6)𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 =
2.716.978,40 (𝐹𝐶)

𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜇휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍 (𝐶𝑀)
 

 

 

 7 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜈휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍  𝐶𝑀 

= 𝛵𝜄𝜇ή 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜍 𝛭𝜊𝜈ά𝛿𝜊𝜍  𝑃 − 𝛭𝜊𝜈𝛼𝛿𝜄𝛼ί𝜊 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 (𝑉) 

 

 7 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜈휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍  𝐶𝑀 = 33,72 𝑃 − 16,60 𝑉  

 

 7 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜈휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍  𝐶𝑀 = 17,12 

 

(6)𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 =
2.716.978,40 (𝐹𝐶)

17,12 (𝐶𝑀)
 

 

 6 𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 = 158.702 

 

Αληηθαζηζηψληαο ηηο γλσζηέο κεηαβιεηέο γηα ην 2017 πξνθχπηεη ην παξαθάησ: 

 

 5 𝛭휀𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 =  𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈 − 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈  
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 5 𝛭휀𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 =  8.698.177,50 − 5.697.506,86  

 

 5 𝛭휀𝜄𝜅𝜏ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 =  3.000.670,64  

 

(6)𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 =
𝛴𝜏𝛼𝜃휀𝜌ά 𝛫ό𝜎𝜏𝜂 (𝐹𝐶)

𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜇휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍 (𝐶𝑀)
 

 

(6)𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 =
2.965.151,49 (𝐹𝐶)

𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜇휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍 (𝐶𝑀)
 

 7 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜈휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍  𝐶𝑀 

= 𝛵𝜄𝜇ή 𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜔𝜍 𝛭𝜊𝜈ά𝛿𝜊𝜍  𝑃 − 𝛭𝜊𝜈𝛼𝛿𝜄𝛼ί𝜊 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜆𝜂𝜏ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 (𝑉) 

 

 7 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜈휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍  𝐶𝑀 = 37,33 𝑃 − 17,67 𝑉  

 

 7 𝛱휀𝜌𝜄𝜃ώ𝜌𝜄𝜊 𝛴𝜐𝜈휀𝜄𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍  𝐶𝑀 = 19,66 

 

(6)𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 =
2.965.151,49  (𝐹𝐶)

19,66 (𝐶𝑀)
 

 

 6 𝐵𝐸𝑃 𝜎휀 𝜇𝜊𝜈ά𝛿휀𝜍 = 150.821 

 
 Καηαιήγνπκε φηη ε επηρείξεζε, κέζα ζε ηξία έηε, θαηάθεξε λα απμήζεη ην 

πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο απφ 18,02% ην έηνο 2015 ζε 19,66% ην έηνο 2017. Απηφ 

εξκελεχεηαη θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηηκήο ζηα ζπκβφιαηα ηεο κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξάθηνξεο θαη ηε κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θνζηψλ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ.  

 

 

4.3. Μέζνδνο Γξαθηθήο Απεηθφληζεο 
 

 

Γηα ην 2015 φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ην λεθξφ ζεκείν κε ηελ 

κέζνδν ηεο γξαθηθήο απεηθφληζεο βξίζθεηαη ζηηο  𝑄𝐵𝐸𝑃 ≈ 134.435 δηαλπθηεξεχζεηο, 

φπνπ ηζρχεη TC=TR.  
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Q FC VC TC TR 

0 €2.422.531,61 €0,00 €2.422.531,61 €0,00 

40.000 €2.422.531,61 €708.800,00 €3.131.331,61 €1.429.600,00 

80.000 €2.422.531,61 €1.417.600,00 €3.840.131,61 €2.859.200,00 

120.000 €2.422.531,61 €2.126.400,00 €4.548.931,61 €4.288.800,00 

160.000 €2.422.531,61 €2.835.200,00 €5.257.731,61 €5.718.400,00 

200.000 €2.422.531,61 €3.544.000,00 €5.966.531,61 €7.148.000,00 

240.000 €2.422.531,61 €4.252.800,00 €6.675.331,61 €8.577.600,00 

280.000 €2.422.531,61 €4.961.600,00 €7.384.131,61 €10.007.200,00 

 

 

 

 

 

Γηα ην 2016 φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ην λεθξφ ζεκείν κε ηελ 

κέζνδν ηεο γξαθηθήο απεηθφληζεο βξίζθεηαη ζηηο  𝑄𝐵𝐸𝑃 ≈ 158.702 δηαλπθηεξεχζεηο, 

φπνπ ηζρχεη TC=TR.  
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Break Even Analysis 2015
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Q FC VC TC TR 

0 €2.716.978,40 €0,00 €2.716.978,40 €0,00 

40.000 €2.716.978,40 €664.000,00 €3.380.978,40 €1.348.800,00 

80.000 €2.716.978,40 €1.328.000,00 €4.044.978,40 €2.697.600,00 

120.000 €2.716.978,40 €1.992.000,00 €4.708.978,40 €4.046.400,00 

160.000 €2.716.978,40 €2.656.000,00 €5.372.978,40 €5.395.200,00 

200.000 €2.716.978,40 €3.320.000,00 €6.036.978,40 €6.744.000,00 

240.000 €2.716.978,40 €3.984.000,00 €6.700.978,40 €8.092.800,00 

280.000 €2.716.978,40 €4.648.000,00 €7.364.978,40 €9.441.600,00 

 

 

 

 

 
 

 

  

Γηα ην 2017 φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ην λεθξφ ζεκείν κε ηελ 

κέζνδν ηεο γξαθηθήο απεηθφληζεο βξίζθεηαη ζηηο  𝑄𝐵𝐸𝑃 ≈ 150.821 δηαλπθηεξεχζεηο, 

φπνπ ηζρχεη TC=TR.  
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Q FC VC TC TR 

0 €2.965.151,49 €0,00 €2.965.151,49 €0,00 

40.000 €2.965.151,49 €706.800,00 €3.671.951,49 €1.493.200,00 

80.000 €2.965.151,49 €1.413.600,00 €4.378.751,49 €2.986.400,00 

120.000 €2.965.151,49 €2.120.400,00 €5.085.551,49 €4.479.600,00 

160.000 €2.965.151,49 €2.827.200,00 €5.792.351,49 €5.972.800,00 

200.000 €2.965.151,49 €3.534.000,00 €6.499.151,49 €7.466.000,00 

240.000 €2.965.151,49 €4.240.800,00 €7.205.951,49 €8.959.200,00 

280.000 €2.965.151,49 €4.947.600,00 €7.912.751,49 €10.452.400,00 

 

 

 

 
 
 

πλνςίδνληαο, ε πνζφηεηα 134.435, 158.702 θαη 150.821 δηαλπθηεξεχζεσλ, αληίζηνηρα 

γηα ηα έηε 2015, 2016 θαη 2017, ππνδεηθλχεη ην ζεκείν ζην νπνίν ην μελνδνρείν θαιχπηεη 

ην ζηαζεξφ ηνπ θφζηνο θαη απνηειεί ην 60% ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ δηαλπθηεξεχζεσλ 

γηα ην 2015, ην 66% γηα ην 2016 θαη ην 65% γηα ην 2017. 
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4.4. Η επίπησζε ηνπ overbooking ζηελ αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ 
 
 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε δηνίθεζε κίαο επηρείξεζεο λα κπνξέζεη λα κεηψζεη φζν 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ην λεθξφ ζεκείν θαη λα πξνζπαζήζεη λα ιεηηνπξγεί πην πάλσ απφ 

απηφ. Δάλ εμεηάδακε κηα λενζχζηαηε κνλάδα ε αλάιπζε απηή ζα ήηαλ δσηηθή ψζηε λα 

βγάδακε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν αθξηβφ ήηαλ ην μεθίλεκα ηεο. Η εμεηαδφκελε 

επηρείξεζε φκσο είλαη κηα επηρείξεζε ε νπνία αλ εμεηαζζεί ζηελ θακπχιε ηνπ θχθινπ 

δσήο ζα ιέγακε φηη βξίζθεηαη ζηελ θάζε ηεο σξίκαλζεο.  ηηο επηρεηξήζεηο απηέο πξέπεη 

λα εμεηαζζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη ηαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο ζην λεθξφ ζεκείν 

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηξφπνπο λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ζεκείν ηζνξξνπίαο θαη λα 

απμήζνπλ κειινληηθά ηνπο θέξδε. 

Η αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ελζσκαηψλεη ηα θφζηε πνπ πξνήιζαλ απφ ην 

overbooking γηα ηα ηξία έηε. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε ηελ άκεζε 

επίπησζε πνπ είρε ζην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη έζνδν ηεο επηρείξεζεο ε ελέξγεηά ηεο απηή, 

ζα ππνινγίζνπκε ην λεθξφ ζεκείν κεηά απφ αθαίξεζε ησλ πνζψλ πνπ αλαινγνχλ ζηα 

παξαπάλσ θφζηε. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη δηακνλήο ησλ πειαηψλ ζε άιια θαηαιχκαηα 

ήηαλ ην αθφινπζν γηα ηα έηε πνπ εμεηάδνπκε: 11.022,23 επξψ γηα ην 2015, 2.704,02 

επξψ γηα ην 2016 θαη 5.576,58 επξψ γηα ην 2017. Σα επηπιένλ θφζηε πνπ πξνέθπςαλ απφ 

overbooking πεξηειάκβαλαλ επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε πειάηε ηελ ίδηα ζηηγκή, επηζηξνθή 

ρξεκάησλ ζε πειάηε κέζσ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ (claim) θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

άλεπ ρξέσζεο (εκεξήζηεο εθδξνκέο, ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ, ρξήζε internet θαη 

ρξεκαηνζπξίδαο, θιπ). πρλφ είλαη ην θαηλφκελν, νη επηζηξνθέο ρξεκάησλ πνπ 

δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ, λα κελ δηεθδηθνχληαη άκεζα απφ 

ηνλ πειάηε πξνο ην ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν ή απφ ην πξαθηνξείν πξνο ην μελνδνρείν, κε 

απνηέιεζκα, ε μελνδνρεηαθή κνλάδα λα ηα ιακβάλεη θαη εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο ή θαη 

ηνπ έηνπο κεηά απφ απηφ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά πνιχ δχζθνιε ηε ζπιινγή ησλ 

παξαπφλσλ πνπ έρνπλ γίλεη απφ πειάηεο θαη αθνξνχλ ζε overbooking θαη ηελ 

επαθφινπζε θαηαλνκή ηνπο αλά έηνο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη είλαη 

αλέθηθηνο ν ππνινγηζκφο ησλ δσξεάλ παξνρψλ ζηνπο πειάηεο, ζα ιάβνπκε ππ' φςηλ ην 

κέζν φξν ηνπ πνζνχ ηεο ξήηξαο πνπ ζέηνπλ νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο ζηα ζπκβφιαηά 
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ηνπο σο claim. Δπνκέλσο, σο ζπλνιηθφ θφζηνο παξαπφλσλ γηα θάζε έηνο ζα 

ππνινγίζνπκε ην πνζφ ησλ 100 επξψ επί ηνλ αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ.  

 

Γηα ην 2015 επαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία αθαηξψληαο ηα έμνδα πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ 

overbooking: 

 

Πεξηγξαθή Σπλνιηθό Κόζηνο 

(TC) 

Σηαζεξό Κόζηνο  

(FC) 

Μεηαβιεηό Κόζηνο  

(VC) 

Κόζηνο Δξγαζίαο 1.909.678,13 267.354,94 1.642.323,19 

Κόζηνο Αλαιωζέληωλ απνζεκάηωλ 1.989.812,49 0,00 1.989.812,49 

Κόζηνο Μηζζώκαηνο αθηλήηνπ 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο 783.250,09 783.250,09 0,00 

Κόζηνο ξεύκαηνο 304.583,61 30.000,00 274.583,61 

Κόζηνο δεκνηηθώλ ηειώλ 87.319,17 87.319,17 0,00 

Κόζηε ηαθηηθώλ επηζθεπώλ 302.845,88 272.561,30 30.284,58 

Κόζηνο ύδξεπζεο αθηλήηνπ 1.014,13 1.014,13 0,00 

Κόζηνο αζθάιηζεο αθηλήηνπ 13.146,19 13.146,19 0,00 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά Κόζηε 374.923,05 316.105,57 58.817,48 

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 651.780,22 651.780,22 0,00 

Γεληθό Σύλνιν 6.418.352,96 2.422,531,61 3.995.821,35 

Έμνδα over 11.022,23 0 11.022,23 

Claims 14.500 0 14.500 

Γεληθό Σύλνιν εθ λένπ 6.392.830,73 2.422.531,61 3.970.299,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Break Even Table 2015 

Fixed Cost 2.422.531,61 

Variable Cost (per unit) 17,61 

Sales Price (per unit) 35,74 

break even (units) 133.620,06 

break even (in sales revenue) 4.775.580,79 
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Όπσο είλαη ινγηθφ ην λεθξφ ζεκείν πιένλ βξίζθεηαη ρακειφηεξα, θάηη ην νπνίν δείρλεη 

ζηελ επηρείξεζε πσο απηή ηεο ε ηαθηηθή απνηειεί δεκία θαη ηεο πεξηνξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο επέλδπζεο, θαζψο θαη κεηψλεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο. Αθαηξψληαο δειαδή 

ην θφζηε ηνπ πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηελ ηαθηηθή ησλ ππεξθξαηήζεσλ ε επηρείξεζε 

πεηπραίλεη ρακειφηεξν ζεκείν ηζνξξνπίαο ζπλεπάγνληαο πεξηζζφηεξα θέξδε. 

 

 
 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ην ζεκείν ηζνξξνπίαο πιένλ 

δηακνξθψλεηαη ζηηο 133.620 δηαλπθηεξεχζεηο έλαληη ησλ 134.435,72. Απηφ πνπ πξέπεη 

λα ζεκεησζεί είλαη πσο αθφκα θαη κία πνιχ κηθξή κείσζε ζην κνλαδηαίν θφζηνο ηεο 

ηάμεσο ησλ 11 ιεπηψλ επηθέξεη κία ζεκαληηθή κείσζε ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο ην νπνίν 

αλαινγεί ζε πεξίπνπ 1.815 δηαλπθηεξεχζεηο. 
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Γηα ην 2016: 

  

 

Πεξηγξαθή Σπλνιηθό Κόζηνο 

(TC) 

Σηαζεξό Κόζηνο  

(FC) 

Μεηαβιεηό Κόζηνο  

(VC) 

Κόζηνο Δξγαζίαο 2.267.938,79 317.511,43 1.950.427,36 

Κόζηνο Αλαιωζέληωλ απνζεκάηωλ 1.709.104,45 0,00 1.709.104,45 

Κόζηνο Μηζζώκαηνο αθηλήηνπ 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο 1.158.660,94 1.158.660,94 0,00 

Κόζηνο ξεύκαηνο 259.932,79 30.000,00 229.932,79 

Κόζηνο δεκνηηθώλ ηειώλ 69.510,59 69.510,59 0,00 

Κόζηε ηαθηηθώλ επηζθεπώλ 518.020,92 466.218,83 51.802,09 

Κόζηνο ύδξεπζεο αθηλήηνπ 0,00 0,00 0,00 

Κόζηνο αζθάιηζεο αθηλήηνπ 14.802,26 14.802,26 0,00 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά Κόζηε 208.130,77 157.126,17 51.004,60 

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 503.148,18 503.148,18 0,00 

Γεληθό Σύλνιν 6.709.249,69 2.716.978,40 3.992.271,29 

Έμνδα over 2.704,02 0 2.704,02 

Claims 4200 0 4200 

Γεληθό Σύλνιν εθ λένπ 6.702.345,67 2.716.978,40 3.985.367,27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Break Even Table 2016 

Fixed Cost 2.716.978,40 

Variable Cost (per unit) 16,58 

Sales Price (per unit) 33,72 

break even (units) 158.498,33 

break even (in sales 
revenue) 5.344.563,74 
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Οκνίσο γηα ην 2016 ην κνλαδηαίν θφζηνο δηακνξθψλεηαη ζηα 16,58 επξψ έλαληη ησλ 

16,60 ιεπηψλ ην νπνίν επηθέξεη κείσζε ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο απφ ηηο 158.702 

δηαλπθηεξεχζεηο ζηηο 158.498. 
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Γηα ην 2017: 
  
 
Πεξηγξαθή Σπλνιηθό Κόζηνο Σηαζεξό Κόζηνο Μεηαβιεηό Κόζηνο 

Κόζηνο Δξγαζίαο 2.519.558,65 352.738,21 2.166.820,44 

Κόζηνο Αλαιωζέληωλ απνζεκάηωλ 1.667.252,30 0 1.667.252,30 

Κόζηνο Μηζζώκαηνο αθηλήηνπ 0,00 0 0 

Απνζβέζεηο 1.245.295,35 1.245.295,35 0 

Κόζηνο ξεύκαηνο 211.533,44 30.000,00 181.533,44 

Κόζηνο δεκνηηθώλ ηειώλ 145.714,60 145.714,60 0 

Κόζηε ηαθηηθώλ επηζθεπώλ 507.651,65 456.886,48 50.765,17 

Κόζηνο ύδξεπζεο αθηλήηνπ 666,38 666,38 0 

Κόζηνο αζθάιηζεο αθηλήηνπ 14.256,62 14.256,62 0 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά Κόζηε 267.241,17 216.445,67 50.795,50 

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 503.148,18 503.148,18 0 

Γεληθό Σύλνιν 7.082.318,34 2.965.151,49 4.117.166,85 

Έμνδα over 5.576,58 0 5.576,58 

Claims 5.700 0 5.700 

Γεληθό Σύλνιν εθ λένπ 7.071.041,76 2.965.151,49 4.105.890,27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Break Even Table 2017 

Fixed Cost 2.965.151,49 

Variable Cost (per unit) 17,62 

Sales Price (per unit) 37,33 

break even (units) 150.438,94 

break even (in sales revenue) 5.616.885,60 
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Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 2017 γηα ην νπνίν έρνπκε θαη ηα ηειεπηαία δεδνκέλα ην 

κνλαδηαίν θφζηνο δηακνξθψλεηαη ζηα 17,62 επξψ έλαληη ησλ 17,67 επξψ. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο κείσζεο είλαη ε πηψζε ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο απφ ηηο 150.821 

δηαλπθηεξεχζεηο ζηηο 150.438. 

 

4.5. Αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηνπ overbooking βάζεη Ivanov 

 
 χκθσλα κε ηνλ St. Ivanov, ην βαζηθφ κνληέιν ηνπ overbooking αλαιχεηαη κε ηε 

κέζνδν ηνπ αλακελφκελνπ νξηαθνχ εζφδνπ αλά δσκάηην. Ωο δεδνκέλα ιακβάλνπκε φ,ηη 

ζεσξήζακε θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ, δειαδή φηη ε μελνδνρεηαθή κνλάδα 

παξέρεη φια ηα δσκάηηα ζηελ ίδηα ηηκή, γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο.  
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Δπνκέλσο, 

 

Υ*, ν αξηζκφο ησλ θξαηήζεσλ δσκαηίσλ πνπ δελ εκθαλίζηεθαλ ζην θαηάιπκα 

r, ε ηηκή πψιεζεο ηνπ δσκαηίνπ 

TR, ην ζπλνιηθφ έζνδν ηεο επηρείξεζεο 

MRob, ην νξηαθφ έζνδν ιφγσ overbooking 

MCob, ην νξηαθφ θφζηνο ιφγσ overbooking 

TCob, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ιφγσ overbooking 

F(X), ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο ηνπ Υ, ε πηζαλφηεηα λα κείλνπλ θελά δσκάηηα ιφγσ κε  

 εκθάληζεο ηνπ πειάηε 

 

Δάλ ε μελνδνρεηαθή κνλάδα πσιήζεη φια ηα δσκάηηα πνπ δηαζέηεη θαη δελ 

εκθαληζηνχλ Υ* πειάηεο (ζε κνλάδεο κέηξεζεο δσκαηίσλ), ηφηε ε απψιεηα ζηα έζνδά 

ηεο ζα αλέξρεηαη ζε rΥ*. Δάλ, φκσο, πσιήζεη Υ* δσκάηηα επηπιένλ ηεο ρσξεηηθφηεηάο 

ηεο (overbooking), θαη ππνζέζνπκε φηη πάιη Υ* πειάηεο δελ εκθαλίδνληαη, ηφηε ε 

επηρείξεζε ζα επηηχρεη ηα κέγηζηα ζπλνιηθά έζνδα (TR). Δδψ ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα 

ηζρχζεη Υ1<Υ*, φπνπ Υ1 νη πειάηεο πνπ παξά ηελ θξάηεζή ηνπο δελ εκθαλίδνληαη, ηφηε 

ην overbooking νδεγεί ην μελνδνρείν ζε επηπιένλ θφζηνο αλά δσκάηην, c, πξνθεηκέλνπ 

λα θαιχςεη ηε δηακνλή γηα ηνπο επηπιένλ πειάηεο, c(X*-X1). ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

φπνπ Υ*<Υ2, δειαδή ηα θελά δσκάηηα δελ θαιχθζεθαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

επηρείξεζεο κέζσ overbooking, παξαηεξνχκε απψιεηα εζφδσλ ίζε κε r(X2-X*) θαη 

επνκέλσο δελ έρεη έζνδα, δειαδή MRob=0 (1).Σν μελνδνρείν ζα ζπλερίζεη λα αθνινπζεί 

ζηξαηεγηθή overbookingέσο φηνπ MCob≤MRob(2), δειαδή φηαλ ην νξηαθφ έζνδν απφ ην 

overbookingείλαη κεγαιχηεξα απφ ην νξηαθφ θφζηνο. Όκσο, γηα λα θαηαιήμνπκε εθεί, 

πξέπεη λα νξίζνπκε: 

 

Δάλ Υ≤Υ*, TCob((Υ≤Υ*)=cF(X)(X*-X) 

Δάλ Υ*≤Υ, TCob((Υ*≤Υ)=r[1-F(X)](X-X*) 

 

Σφηε, TCob(=TCob((Υ≤Υ*)+ TCob((Υ*≤Υ)= cF(X)(X*-X)+ r[1-F(X)](X-X*) 
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Δθαξκφδνληαο ηηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο, έρνπκε: 

 

MCob=
𝜕TC ob

𝜕𝛸
= r[1-F(X)]-cF(X)        (3) 

 

Απφ ηηο ζρέζεηο (1), (2) θαη (3) θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ φηη MR=MC φηαλ έρνπκε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ εζφδνπ, πξνθχπηεη: 

 

r[1-F(X)]-cF(X) ≤ 0 

   r-rF(X)- cF(X) ≤ 0 

rF(X)+ cF(X) ≥ r 

F(X) ≥ 
𝑟

𝑟+𝑐
 

 

Γειαδή, ε βέιηηζηε πνζφηεηα δσκαηίσλ γηα overbooking είλαη ε κηθξφηεξε πνπ 

επαιεζεχεη ηελ αληζφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην δηθφ καο παξάδεηγκα, φπνπ έρνπκε 

ρσξεηηθφηεηα 473 δσκάηηα, κε ηηκή δσκαηίνπ r= (35,74 * 2) = 71,48€ θαη θφζηνο 

overbooking αλά δσκάηην c=76,01€ , γηα ην έηνο 2015, εάλ ππνζέζνπκε φηη ηα θελά 

δσκάηηα ιφγσ κε εκθαλίζεσο ηνπ πειάηε  αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν 

κ=10 δσκάηηα θαη ηππηθή απφθιηζε ζ
2
=7,5 δσκάηηα, ηφηε: 

 

F(X) ≥ 
𝑟

𝑟+𝑐
 = 

71,48

71,48+76,01
 = 0,48 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε NORMINV(0,48;10;7,5) ζην Excel, 

θαηαιήγνπκε ζην Υ=9,62. Δξκελεχνληάο ην, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

βέιηηζηε πξνζθνξά δσκαηίσλ γηα θξάηεζε πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξαγκαηηθή 

ρσξεηηθφηεηα ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, κε δεδνκέλα ηνπ έηνπο 2015, είλαη 10 

δσκάηηα επηπιένλ, δειαδή 483 δσκάηηα. 
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Δπαλαιακβάλνληαο γηα ην έηνο 2016, έρνπκε r= (33,72 * 2) = 67,44€ θαη θφζηνο 

overbooking αλά δσκάηην c=63,88€ , γηα ην έηνο 2016 θαη ππνζέηνπκε φηη ηα θελά 

δσκάηηα ιφγσ κε εκθαλίζεσο ηνπ πειάηε  αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν 

κ=10 δσκάηηα θαη ηππηθή απφθιηζε ζ
2
=7,5 δσκάηηα, φπσο ην 2015 γηα ράξε 

απινχζηεπζεο, ηφηε: 

F(X) ≥ 
𝑟

𝑟+𝑐
 = 

67,44

67,44+63,88
 = 0,51 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε NORMINV(0,51;10;7,5) ζην Excel, 

θαηαιήγνπκε ζην Υ=10,19. Δξκελεχνληάο ην, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

βέιηηζηε πξνζθνξά δσκαηίσλ γηα θξάηεζε πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξαγκαηηθή 

ρσξεηηθφηεηα ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, κε δεδνκέλα ηνπ έηνπο 2016, είλαη 11 

δσκάηηα επηπιένλ, δειαδή 484 δσκάηηα. Σέινο, επαλαιακβάλνπκε γηα ην έηνο 2017, κε 

r= (37,33 * 2) = 74,66€ θαη θφζηνο overbooking αλά δσκάηην c=75,56€ , γηα ην έηνο 

2017, εάλ ππνζέζνπκε φηη ηα θελά δσκάηηα ιφγσ κε εκθαλίζεσο ηνπ πειάηε  

αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν κ=10 δσκάηηα θαη ηππηθή απφθιηζε ζ
2
=7,5 

δσκάηηα, ηφηε: 

F(X) ≥ 
𝑟

𝑟+𝑐
 = 

74,66

74,66+75,56
 = 0,49 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε NORMINV(0,49;10;7,5) ζην Excel, 

θαηαιήγνπκε ζην Υ=9,81. Δξκελεχνληάο ην, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

βέιηηζηε πξνζθνξά δσκαηίσλ γηα θξάηεζε πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξαγκαηηθή 

ρσξεηηθφηεηα ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, κε δεδνκέλα ηνπ έηνπο 2017, είλαη 10 

δσκάηηα επηπιένλ, δειαδή 483 δσκάηηα. Παξαηεξνχκε φηη θαη ηηο ηξεηο ρξνληέο, 

ιακβάλνληαο εθ ησλ πζηέξσλ ηα δεδνκέλα ηεο κέζεο ηηκήο αλά δσκάηην θαη ην θφζηνο 

κεηαθνξάο θαη δηακνλήο ηνπ πειάηε ζε άιιν θαηάιπκα ιφγσ overbooking, ζα έπξεπε λα 

ππνινγίδνπκε φηη πεξίπνπ 10 δσκάηηα ζα παξακείλνπλ θελά, είηε ιφγσ απξνεηδνπνίεηεο 

κε παξνπζίαο ηνπ πειάηε (non show), είηε δηφηη νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο ησλ guarantee 

ζπκβνιαίσλ δελ θάιπςαλ ηα εγγπεκέλα ηνπο δσκάηηα. Παξφια απηά, απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ γηα ηα έηε 2015 – 2017, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην θφζηνο 

πνπ δεκηνπξγεί ην overbooking είλαη κεγαιχηεξν ηνπ εζφδνπ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην 

επηπιένλ δσκάηην πνπ απνδέρεηαη ην μελνδνρείν. 
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χκθσλα φκσο κε ζηειέρε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ, ε απφθαζε γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ δσκαηίσλ πνπ ζα πξνθαιέζνπλ overbooking, δελ κπνξεί λα βαζηζηεί ζην 

απνηέιεζκα κηαο εμίζσζεο. Κάζε μελνδνρεηαθή κνλάδα έρεη δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ηχπνπ 

δσκαηίσλ, δηαθνξεηηθή ζχλζεζε ζπκβνιαίσλ (guarantee – allotment) θαη θάζε πεξίνδνο 

πνπ δηαλχεηαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

θαηλφκελα πνπ επεξεάδνπλ ηηο αγνξέο. Δπνκέλσο, ην αξηζκεηηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα 

καο δψζεη κηα γεληθή θαηεχζπλζε, αιιά κφλν ζπλδπάδνληαο φια ηα παξαπάλσ κε ηελ 

απαξαίηεηε εξγαζηαθή εκπεηξία κπνξεί λα ιεθζεί ε ζσζηή απφθαζε. 
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5. πκπεξάζκαηα 
 

εκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ 

πσιήζεσλ ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, απνηειεί ε παξαηήξεζε ησλ θξαηήζεσλ θαη νη 

θαηαζηάζεηο πιεξφηεηαο ηνπ θαηαιχκαηνο. Σν πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ απηέο νη κνλάδεο δελ επηηξέπεη ζηελ ζηξαηεγηθή ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή ζε κεγάιν βαζκφ. ηαηηζηηθέο αλαιχζεηο απφ ηελ πιεξφηεηα ηνπ 

μελνδνρείνπ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (forecast) ππνδειψλνπλ ηελ ηαθηηθή πνπ 

νθείιεη λα αθνινπζήζεη ε δηνίθεζε ηεο κνλάδαο σο πξνο ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ 

μελνδνρείνπ, πεξηνξίδνληαο ηα κεηαβιεηά θφζηε, κε άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηφλσζε ηνπ 

φγθνπ ησλ θξαηήζεσλ, ηε ξχζκηζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο. Δπηπξνζζέησο, εμίζνπ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε ξχζκηζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

ησλ πσιήζεσλ απνηειεί ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο, ε νπνία σο ζηφρν έρεη ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηεο πιεξφηεηαο θαζ’ φιε ηε ζεδφλ. Όπνην κέζν θη αλ επηιέμεη ε 

επηρείξεζε γηα ηελ επηινγή νξζήο ζηξαηεγηθήο, είλαη βαζηθφ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

επηρεηξήζεσλ, λα ιακβάλνληαη αλαιχζεηο ζε ζπρλφηεξε ρξνληθή βάζε ζε ζρέζε κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε κεληαία 

βάζε. Καζψο, νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο βαζίδνληαη ζηα ζηνηρεία πνπ αληινχλ απφ ηελ 

πιεξφηεηα ηεο κνλάδαο, είλαη αλαγθαία ε ελεκέξσζή ηνπο ζε εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία 

βάζε ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο κεληαίεο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο, εθφζνλ ηα δεδνκέλα απηά 

αιιάδνπλ δξακαηηθά κέξα κε ηε κέξα.  

χκθσλα κε ηνλ Kotas, σο επί ην πιείζηνλ νη ινγηζηηθέο κέζνδνη θαη νη 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ σο βάζε ην θφζηνο κέζα απφ κειέηε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζην θφζηνο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη 

ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο. Όκσο, ηα μελνδνρεία δηαθέξνπλ θαζψο πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

πειαηνθεληξηθή πνιηηηθή πξνβιέπνληαο ηελ ηάζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο αιιά θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, κε απνηέιεζκα ηα εξγαιεία ινγηζηηθήο απηά λα κελ νδεγνχλ 

ζηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Οη δηαθνξέο ηνπο απφ 

νπνηαδήπνηε άιιεο κνξθήο επηρείξεζε, βεβαίσο, δελ ζπλνςίδνληαη κφλν ζε φζα 

αλαθέξζεθαλ. Οξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίδνπλ ζηελ πνξεία 

πξνο ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ είλαη ε δπζθνιία ηνπ πξντφληνο πνπ παξέρνπλ θαζψο 
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απηφ δελ γίλεηαη θηήκα ηνπ θαηαλαισηή θαη δελ είλαη απηφ, παξά ην γεγνλφο φηη 

ζπληίζεηαη απφ επηκέξνπο απηά πξντφληα, θαη επνκέλσο, ε αμηνιφγεζή ηνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ πνηφηεηα πνπ αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο θαη ηελ αλάκλεζε ηελ νπνία απηφ 

ραξάζζεη ζηε κλήκε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξερφκελνπ πξντφληνο απνηειεί θαη ην 

φηη είλαη εππαζέο. Απηφ επεμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη αδπλακία θχιαμεο ηνπ 

πξντφληνο γηα αλάισζή ηνπ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν θαη απηφ θαζηζηά ην ρξφλν πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα. Έλα θελφ δσκάηην ηελ ηξέρνπζα ζηηγκή φρη κφλν δελ ζπλεηζθέξεη 

ζην έζνδν, αιιά απνηειεί θαζαξφ θφζηνο γηα ην θαηάιπκα θαζψο δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα, φπσο ζε άιια πξντφληα, λα απνζεθεπηεί έσο φηνπ λα δεκηνπξγεζεί ε 

θαηάιιειε γηα ηελ πψιεζή ηνπ δήηεζε. Γειαδή, ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ μελνδνρείσλ 

απνηειεί έλα πιήξσο αλειαζηηθφ σο πξνο ηελ πξνζθνξά ηνπ πξντφλ. 

Καηαιήγνληαο, παξαζέηνπκε ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Teece (2010), σο κηα ινγηθή δηεξγαζία ε νπνία δεκηνπξγεί ηελ 

εηθφλα ηεο αμίαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ή αγαζνχ ζηνλ πειάηε θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δνκή ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αμία απηή. 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη πςίζηεο ζεκαζίαο ε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε, ε 

νπνία κεηαθξάδεηαη σο ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πνζνζηνχ πιεξφηεηαο ην νπνίν ζα 

ηεξεί ε ην μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο. 

Σα μελνδνρεία, φπσο θαη ινηπνί θιάδνη ηνπ ηνπξηζκνχ (π.ρ. αεξνπνξηθέο 

εηαηξίεο), πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ηελ επηξξνή ηνπ θφζηνπο ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, ζπρλά νδεγνχληαη ζην λα επηιέμνπλ ηε ιχζε ηνπ overbooking. Η ηδαληθή 

εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε απνθπγή λα κείλεη έζησ θη έλαο πειάηεο 

αληθαλνπνίεηνο, σζηφζν νη κνλάδεο κπνξεί λα παξεθθιίλνπλ ηνπ ζηφρνπ ηνπο εάλ δελ 

εθηηκήζνπλ νξζψο ηα δεδνκέλα ηεο πηζαλήο πιεξφηεηάο ηνπο. ην ζεκείν απηφ, ην 

overbooking, δχλαηαη λα πξνζζέζεη επηπιένλ θφζηνο ζηε κνλάδα, ηφζν άκεζα απφ 

παξάπνλα πειαηψλ (ρξεκαηηθή απνδεκίσζε θαη κε), φζν θαη έκκεζα φπσο θαθνθεκία. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη κνλάδα πνπ εμεηάζακε δνπιεχεη ζε ζεκείν άλσ ηνπ λεθξνχ 

ζεκείνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δνπιεχεη κε πιεξφηεηα κηθξφηεξε ηεο 

ζπλνιηθήο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη λα απνβαίλεη θεξδνθφξα, πξνηηκά λα θπλεγά ην ζηφρν 

ηεο ππέξ-πιεξφηεηαο, εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ειάρηζηα δπλαηά θελά 
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δσκάηηα. Σν παξαπάλσ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο Yufeng Dong θαη Liuyi Ling, ησλ 

νπνίσλ ε έξεπλα επαιεζεχεη αξηζκεηηθά ην πνζνζηφ ησλ 4,2% ζηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο 

ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ην ζπλνιηθφ έζνδν δχλαηαη λα απμεζεί έσο θαη 

20%, θάλνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηνπ overbooking δεκνθηιέζηεξε. 

χκθσλα κε ηνπο Breffni M. Noone θαη Chung Hun Lee, ε δηνίθεζε έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο νξηζκέλεο ηαθηηθέο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ξπζκίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ζηξαηεγηθήο overbooking θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλφηεηα ησλ θαθψλ 

εθηηκήζεσλ. Σέηνηα κέζνδνο απνηειεί ε θαηαβνιή πξνθαηαβνιψλ ρσξίο δπλαηφηεηα 

επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ ζε πεξίπησζε αθχξσζεο, επηηπγράλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θξαηήζεσλ πνπ δελ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην θαηάιπκα. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ην εμεηαδφκελν θαηάιπκα, ην νπνίν απνηειεί μελνδνρεηαθή κνλάδα 

επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο all inclusive, ηζρπξίδεηαη πσο θάηη ηέηνην δελ είλαη επέιηθην γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαζψο ε πιεηνςεθία ηεο πειαηεηαθήο ηνπ βάζεο απνηειείηαη 

απφ ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο – κεζάδνληεο, νη νπνίνη γηα θάζε θξάηεζε κε κε 

επηζηξέςηκε ηηκή, θαινχληαη λα πξνρσξνχλ ζε άκεζε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ πξνο ην 

θαηάιπκα, κεηαθπιψληαο φια ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ ζην θαηάιπκα (πξνκήζεηεο απφ 

ηε ζπρλφηεξε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, δέζκεπζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ γηα 

πεξηζζφηεξν ρξφλν, κείσζε ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο ηνπξηζηηθνχ πξάθηνξα ζην παξφλ) 

κε ηε κνξθή επηπιένλ έθπησζεο ζηελ πξνψζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξαηήζεσλ, θάηη ην 

νπνίν επεξεάδεη ην ηειηθφ έζνδν ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, επαλαπαχεηαη ζηε ζπλήζε 

ηαθηηθή ηεο πξφβιεςεο ηεο πιεξφηεηαο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ overbooking ηε ζηηγκή 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. 
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