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Πρόλογος συγγραφέα 

Για να κατανοήσουμε το βιβλίο αυτό πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα 

τη λογική και τη χρησιμότητα της κοστολόγησης ως εργασίας και το 

ρόλο τον οποίο παίζει στη λειτουργία της οικονομίας της κοινωνίας, 

των επιπτώσεων που έχει στην εφαρμογή της αλλά κυρίως των επι-

πτώσεων τις οποίες δημιουργεί από τη μη εφαρμογή της. Υπάρχουν δύο 

κύρια συστήματα για να προσδιορίζονται οι τιμές των αγαθών, είτε αυ-

τά είναι προϊόντα παραγωγής, είτε είναι εμπορεύματα, είτε είναι υπη-

ρεσίες. Το πρώτο οικονομικό σύστημα προσδιορίζει τις τιμές βάσει της 

προσφοράς και της ζήτησης. Όταν η προσφορά είναι μικρότερη από τη 

ζήτηση τότε οι τιμές είναι ανεβασμένες. Αντίθετα όταν η προσφορά εί-

ναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση τότε οι τιμές είναι χαμηλωμένες. Ο κανό-

νας αυτός προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες σε όλους εκείνους οι οποίοι πα-

ράγουν ή προσφέρουν υπηρεσίες εποχιακές, όπως τα ξενοδοχεία με με-

γαλύτερες τιμές στην αιχμή την τουριστική και μικρότερες τιμές στις 

λοιπές περιόδους. Επίσης αυτό το σύστημα το ακολουθούν κατά γράμ-

μα και όλες οι εταιρείες οι οποίες με τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες 

τους μονοπωλούν ή ολιγοπωλούν ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι τιμές είναι συνήθως προς τα πάνω 

και δεν λείπουν και οι περιπτώσεις κερδοσκοπίας ιδιαίτερα σε προϊόντα 

και υπηρεσίες με ανελαστική ζήτηση, όπως είναι τα βασικά τρόφιμα, τα 

φάρμακα, το χρήμα από τις τράπεζες κ.ο.κ. Το δεύτερο οικονομικό σύ-

στημα προσδιορίζει τις τιμές με βάση το κόστος των παραγομένων προ-

ϊόντων, των εμπορευμάτων και των παρεχομένων υπηρεσιών. Το κό-

στος αυτό προσδιορίζεται με διάφορες μεθόδους, κυριότερη των οποί-

ων θεωρείται η μέθοδος του προτύπου κόστους την οποία επιλέξαμε να 

παρουσιάσουμε στο βιβλίο αυτό και την οποία προτείνουμε να χρησι-

μοποιηθεί στα ξενοδοχεία. Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου αυ-

τής είναι δύο. Πρώτον ότι λαμβάνει πάντα ως πρότυπο ένα ήδη πραγ-

ματοποιημένο κόστος, π.χ το κόστος της προηγούμενης περιόδου 

(προηγούμενου έτους) και δεύτερον, αν δεν υπάρχει τέτοιο κόστος, 
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λαμβάνεται υπόψη το προϋπολογισμένο κόστος της κοστολογικής πε-

ριόδου το οποίο υπολογίστηκε βάσει μετρήσεων όλων των συντελε-

στών οι οποίοι το διαμορφώνουν. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε όλα εκείνα  

τα δεδομένα υπό μορφή πινάκων του excel τα οποία απαιτούνται για 

τον προσδιορισμό του προτύπου κόστους του ξενοδοχείου. Επίσης στο 

cd το οποίο συνοδεύει το βιβλίο υπάρχει ένα πραγματικό πρόγραμμα 

υπολογισμού του προτύπου κόστους του ξενοδοχείου, το οποίο μπο-

ρούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε για άσκηση είτε για πραγματική 

εργασία αρκεί να ακολουθήσουμε τους κανόνες λειτουργίας όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο βιβλίο. Η λογική της πρότυπης κοστολόγησης εί-

ναι απλή και γενικώς αποδεκτή από όλους τους οικονομολόγους που 

ασχολούνται με την κοστολόγηση γιατί δίνει άμεσα αποτελέσματα, τα 

οποία είναι ασφαλή και αληθή. Εάν το κόστος λειτουργίας του ξενοδο-

χείου προσδιοριστεί με ακρίβεια, αυτό θα έχει ως επακόλουθο, να 

προσδιοριστούν με ακρίβεια και τα παραγόμενα προϊόντα στο ξενοδο-

χείο, όπως το κόστος του πρωϊνού, του γεύματος και του δείπνου, το 

κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών, δηλαδή το κόστος της διανυκτέ-

ρευσης του ατόμου και το κόστος των πωληθέντων προϊόντων και ε-

μπορευμάτων στα τμήματα πωλήσεων. Με τη λογική ότι σε κάθε περί-

πτωση υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα, αφού εντοπίσουμε τo αντίστοι-

χο κόστος, προφανώς έχουμε από πρώτο χέρι και τα αντίστοιχα αποτε-

λέσματα. Βασικό χαρακτηριστικό του βιβλίου και του προγράμματος 

είναι η απλότητα και ο εύκολος τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται το 

κόστος και το αποτέλεσμα του ξενοδοχείου στη δεδομένη περίοδο. Το 

βιβλίο αφιερώνεται σε όλους εκείνους τους επιχειρηματίες ξενοδόχους , 

στους διευθυντές και τα στελέχη των ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι 

επιθυμούν να γνωρίζουν το κόστος των προϊόντων της επιχείρησης 

στην οποία εργάζονται προκειμένου να αποφεύγονται τα επιχειρηματι-

κά λάθη που συνήθως προκύπτουν από την άγνοια του κόστους, το ο-

ποίο θα βοηθήσει στο σωστό υπολογισμό των τιμών των προϊόντων 

και των υπηρεσιών. Τα τυφλά συστήματα και η άγνοια της πραγματι-

κότητας συνήθως οδηγούν σε πρώτη φάση, μια επιχείρηση στην απο-

τυχία και σε δεύτερη φάση στη ζημιά. Ελπίζω ότι το βιβλίο αυτό μαζί 

και το πρόγραμμα θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία των ξενο-

δοχειακών μονάδων και εύχομαι σε όλους καλύτερα αποτελέσματα. Το  
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πρόγραμμα hotel-cost είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας στην οι-

κονομική διαχείριση των ξενοδοχείων και η κατασκευή του αποτελεί τη 

διαπιστωμένη ανάγκη που υπάρχει στο χώρο λόγω της έλλειψης παρο-

μοίων προγραμμάτων. 
 

Μητσοτάκης Εμμανουήλ 

Αναλυτής συστημάτων πληροφορικής − Κοστολόγος 





 Γενικές αρχές 

κοστολόγησης 

ξενοδοχείου 

1.1 Εισαγωγή  

Η εργασία αυτή απευθύνεται στα οικονομικά στελέχη των ξενοδοχείων, 

στα στελέχη των κρατήσεων και φυσικά στους επιχειρηματίες ξενοδό-

χους. Με δεδομένο, ότι τα αποτελέσματα της επιχείρησης αποτελούν τη 

βάση της περαιτέρω οικονομικής δραστηριότητας του ξενοδοχείου, α-

παιτείται στις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού ο επιχειρηματίας ξε-

νοδόχος να έχει πλήρη γνώση του κοστολογίου των υπηρεσιών και των 

προϊόντων τα οποία προσφέρει στα πρακτορεία και στους πελάτες Ι-

διώτες. Πολλοί επιχειρηματίες ξενοδόχοι αγνοούν τις μεθόδους υπολο-

γισμού του κόστους των υπηρεσιών και των προϊόντων, και δεν διαθέ-

τουν το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό, δεν διαθέτουν την κατάλ-

ληλη λογιστική οργάνωση και δεν εργάζονται χρησιμοποιώντας νέες 

τεχνολογίες σε αντίθεση με τις τουριστικές επιχειρήσεις του εξωτερι-

κού, οι οποίες κάθε χρόνο δηλώνουν πανέτοιμες στην αντιμετώπιση 

των ξενοδόχων κατά την υπογραφή των συμβολαίων της νέας περιό-

δου. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα έρχεται να λύσει, μέσα στο μέτρο του 

δυνατού, η μέθοδος υπολογισμού του προτύπου κόστους των παρεχο-

μένων από το ξενοδοχείο υπηρεσιών και προϊόντων. Με τη χρήση της 

μεθόδου του προτύπου κόστους επιτυγχάνουμε να προσδιορίσουμε με 

ακρίβεια το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών, το κόστος παραγω-

γής των προϊόντων σίτισης (πρωινό, γεύμα δείπνο) και το κόστος των 

πωληθέντων προϊόντων και εμπορευμάτων από τα τμήματα του ξενο-

δοχείου. Επίσης, με τη χρήση της μεθόδου του προτύπου κόστους επι-

τυγχάνουμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το ενσωματωμένο κόστος 
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και βεβαίως το μη ενσωματωμένο κόστος που αποτελεί ζημιά για την 

επιχείρηση. Με τη χρήση της μεθόδου του προτύπου κόστους επιτυγχά-

νουμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το άμεσο και το έμμεσο κόστος 

των υπηρεσιών των παραγομένων προϊόντων σίτισης  και των πωλη-

θέντων προϊόντων και  εμπορευμάτων στα τμήματα του Ξενοδοχείου. 

Τέλος, αφού βρούμε το κόστος κάθε προϊόντος, μπορούμε άνετα πλέον 

να καθορίσουμε το σύνολο της τιμολογιακής πολιτικής του ξενοδοχείου 

προς τα πρακτορεία και προς τους πελάτες ιδιώτες για κάθε προσφε-

ρόμενη υπηρεσία, για κάθε προϊόν σίτισης, και για κάθε προϊόν των 

τμημάτων του ξενοδοχείου  ή για κάθε ομάδα προϊόντων (πακέτο). Η 

αποκάλυψη του πραγματικού κόστους του κάθε προϊόντος θα μας οδη-

γήσει σε σίγουρες επιχειρηματικές αποφάσεις που έχουν σχέση με την 

προσφορά ή την κατάργηση ενός προϊόντος ή την υποκατάσταση του 

προϊόντος με άλλα ομοειδή προϊόντα. Σχετικά με την παραγωγή των ε-

πισιτιστικών προϊόντων και των πωλουμένων από τα τμήματα του ξε-

νοδοχείου προϊόντων, είναι απαραίτητος ο έλεγχος των πρώτων και 

βοηθητικών υλών, ο έλεγχος των προμηθευτών, ο ακριβής καθορισμός 

των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων, ο ακριβής καθορισμός 

των τιμών και των εκπτώσεων των προϊόντων κ.ά. 

1.2 Διαπίστωση αναγκών 

Είναι διαπιστωμένες οι ανάγκες του ξενοδοχείου στον προσδιορισμό 

του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών και των προϊόντων σίτισης 

προς τα πρακτορεία και προς τους πελάτες ιδιώτες. Η ανάγκη αυτή γί-

νεται εντονότερη τις ημέρες που υπογράφονται τα συμβόλαια με τα 

πρακτορεία.  Ο ξενοδόχος οφείλει να γνωρίζει το κόστος πριν υπογρά-

ψει τα συμβόλαια για να αποφύγει τα επιχειρηματικά λάθη. 

1.2.1 Αναλυτικά το ζητούμενο κόστος για τον προσδιορισμό του κό-

στους των παρεχομένων υπηρεσιών και των παροχών σίτισης 

ορίζονται ως κάτωθι: 

α. Προσδιορισμός του κόστους της διανυκτέρευσης ατόμου. 

β. Προσδιορισμός του κόστους του πρωινού. 

γ. Προσδιορισμός του κόστους του γεύματος.  

δ. Προσδιορισμός του κόστους του δείπνου. 
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1.2.2 Αναλυτικά, το κόστος των πωληθέντων ειδών προσδιορίζεται 

από το σύστημα  τήρησης των κατάλληλων λογαριασμών στη 

γενική λογιστική και των αναγκαίων μερίδων της αποθήκης 

των τμημάτων του ξενοδοχείου. 

1.3 Το σύστημα πληροφοριών του επιχειρηματία  

Είναι διαπιστωμένο ότι το σύνολο σχεδόν των ξενοδόχων δεν έχει την 

αναμενόμενη πληροφόρηση από το σύστημα πληροφορικής με το οποίο 

εργάζεται το ξενοδοχείο. Είναι επίσης γνωστό ότι τα υπάρχοντα συστή-

ματα πληροφορικής στα ξενοδοχεία ασχολούνται κυρίως με τη διεκπε-

ραίωση των κρατήσεων, των αφίξεων, την έκδοση των τιμολογίων και 

την εκτύπωση του βιβλίου πόρτας, παρά με το διεθνώς αποκαλούμενο 

Business και δεν διαθέτουν ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών 

προς τη διοίκηση, σύμφωνα με το οποίο ο επιχειρηματίας και τα στελέ-

χη του Ξενοδοχείου θα καταστρώσουν ένα ευέλικτο και χωρίς επιχει-

ρηματικά λάθη Business plan για την επόμενη περίοδο λειτουργίας του 

ξενοδοχείου. Μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας και της υλοποίησης του 

νέου αυτού επιχειρηματικού σχεδίου είναι και η ορθή αντιμετώπιση της 

τιμολογιακής πολιτικής της επιχειρήσεως έναντι των αντισυμβαλλόμε-

νων πρακτορείων και έναντι των τελικών πελατών. Η πολιτική αυτή 

πρέπει να στηρίζεται και να επαληθεύεται με αριθμούς και όχι με καλο-

προαίρετες επιχειρηματικές αποφάσεις και αστήρικτες προβλέψεις. Έ-

χει έρθει η εποχή κατά την οποία κάθε ξενοδόχος πρέπει να υιοθετήσει 

χάριν της ορθής λειτουργίας της επιχειρήσεώς του, μεθόδους οι οποίες 

κάθε στιγμή θα του δίνουν τα έσοδα, το κόστος και το αποτέλεσμα της 

επιχειρήσεως, θα  διορθώνονται τα τυχόν λάθη κατά την εξέλιξη της 

τρέχουσας χρήσεως και θα γίνεται η σωστή προετοιμασία των δεδομέ-

νων στοιχείων για την επόμενη χρήση (συμβόλαια πρακτορείων, τιμο-

κατάλογοι πελατών ιδιωτών, τιμοκατάλογοι τμημάτων ξενοδοχείου). Ο 

αντικειμενικός σκοπός είναι η επιχείρηση του ξενοδοχείου να είναι και 

βιώσιμη και κερδοφόρα. Αυτές τις πληροφορίες μόνο ένα ολοκληρωμέ-

νο σύστημα πληροφοριών μπορεί να του τις δώσει, το οποίο όμως ως 

κύριο συστατικό στοιχείο θα έχει τον προσδιορισμό του προτύπου κό-

στους λειτουργίας της επιχειρήσεως. Η μελέτη αυτή έχει ως αντικειμε-

νικό σκοπό να εισάγει στους επιχειρηματίες ξενοδόχους και στα στελέ-

χη της επιχειρήσεως την ιδέα και τη χρησιμότητα της κοστολόγησης  
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των δεδομένων του ξενοδοχείου και να τους βοηθήσει  στην υλοποίηση 

ενός επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο θα τους βοηθήσει  στην κατάρ-

τιση του σχεδίου αυτού το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα κοστολογικά 

δεδομένα της επιχείρησης. 

1.4 Η πρότυπη κοστολόγηση 

Η έννοια της πρότυπης κοστολόγησης καθορίζεται με σαφήνεια και α-

κρίβεια στο κεφάλαιο 6.2 στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ή αλ-

λιώς Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο, που συντάχθηκε από τα Υπουργεία Εθνι-

κής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου και δημοσιεύθηκε με το Π.Δ 

1123/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ 

502/1984 και 186/1986. Η πρότυπη κοστολόγηση έχει ως πρώτο αντι-

κειμενικό σκοπό τον προσδιορισμό του κόστους από πρότυπα μεγέθη 

τα οποία έχουν επιλεγεί  μετά από μελέτη όλων των δεδομένων  τα ο-

ποία διαμορφώνουν το κόστος λειτουργίας του ξενοδοχείου και τα ο-

ποία προκύπτουν από μετρήσεις με πραγματικά δεδομένα. 

1.4.1 Η φύση και οι σκοποί τους οποίους  
εξυπηρετεί το πρότυπο κόστος 

Το πρότυπο κόστος είναι ένα προσεκτικά προκαθορισμένο κόστος, το 

οποίο είναι δυνατό να πραγματοποιείται στην πράξη. Το πρότυπο κό-

στος, παρά το γεγονός ότι προσδιορίζεται πριν πραγματοποιηθεί, δια-

φέρει από τις άλλες μορφές προκαθορισμένου κόστους στα εξής δύο 

βασικά σημεία: 

α. Τα στοιχεία που το αποτελούν υπολογίζονται ύστερα από πειραμα-

τική επαλήθευση των ποσοτήτων που απαιτούνται για την παρα-

γωγή μιας μονάδας του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή του έργου. 

β. Το σταθερό μέρος του ολικού κατά μονάδα πρότυπου κόστους υ-

πολογίζεται με βάση τον πρότυπο βαθμό απασχολήσεως, ο οποίος 

θεωρείται αμετάβλητος για όλη την προϋπολογιστική περίοδο και 

μετράται σε ώρες άμεσης εργασίας, μονάδες παραγωγής ή άλλες 

κατάλληλες μονάδες έργου. Το πρότυπο κόστος είναι για τη διοίκη-

ση κάθε οικονομικής μονάδας ένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου 

του κόστους των διαφόρων λειτουργιών της, καθώς και των ενδιά-

μεσων και τελικών φορέων κόστους. Ο έλεγχος γίνεται με τη σύ-

γκριση του πραγματικού με το πρότυπο κόστος, τον προσδιορισμό  
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των αποκλίσεων, την ανάλυσή τους και τη λήψη μέτρων για την ε-

ξουδετέρωση των αιτίων που προκαλούν τις αρνητικές διαφορές. 

Το πρότυπο κόστος, ως κόστος ρεαλιστικά πραγματοποιήσιμο και 

όχι ιδεατό, αποτελεί το κυριότερο σταθερό στοιχείο για τον έλεγχο 

της κοστολογικής διαχειρίσεως. Οι διαφορές του πραγματικού από 

το πρότυπο κόστος αποτελούν απόδειξη του βαθμού υστερήσεως, 

επιτεύξεως ή υπερκάλυψης του κοστολογικού στόχου, που κάθε 

φορά θέτει το σύστημα της πρότυπης κοστολόγησης. 

1.4.2 Η διαδικασία προσδιορισμού του προτύπου κόστους 

Το πρότυπο κόστος βασίζεται κυρίως σε στοιχεία του παρελθόντος, ε-

πειδή ο προσδιορισμός του γίνεται πριν πραγματοποιηθεί. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο ένα καλό οργανωμένο αρχείο, που καλύπτει μια 

σημαντική χρονική περίοδο, εξασφαλίζει αξιόλογη βάση στην προσπά-

θεια καταρτίσεως του προτύπου κόστους. Τα δεδομένα του παρελθό-

ντος ερευνούνται προσεκτικά, έτσι ώστε να απαλλάσσονται από οποιο-

δήποτε ανώμαλο ή τυχαίο στοιχείο. Εξετάζονται προσεκτικά οι συνθή-

κες λειτουργίας των διάφορων τμημάτων της οικονομικής μονάδας, 

όπως π.χ. η κατάσταση του εξοπλισμού, των μέσων μεταφορών και δι-

ακινήσεων των πελατών, ο βαθμός αυτοματοποιήσεως ορισμένων πα-

ραγωγικών διαδικασιών κ.λπ., και καταβάλλεται προσπάθεια για τον 

ακριβή προσδιορισμό των μεταβολών που πρόκειται να γίνουν κατά 

την προϋπολογιστική περίοδο για την οποία θα ισχύει το πρότυπο κό-

στος. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυ-

νατής προσεγγίσεως στις συγκεκριμένες συνθήκες που θα υπάρξουν 

κατά τη διάρκεια ισχύος του προτύπου κόστους. Σε δεύτερη φάση, που 

ακολουθεί αμέσως, γίνονται σχετικές μετρήσεις και επαληθεύσεις των 

ποσοτικών αποδόσεων της άμεσης εργασίας, των άμεσων υλικών και 

των λοιπών ποσοτικών στοιχείων, τα οποία συμμετέχουν στη διαμόρ-

φωση του πρότυπου κόστους. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων προ-

σαρμόζονται στις συνθήκες που προβλέπεται ότι θα υπάρχουν κατά τη 

διάρκεια της προϋπολογιστικής περιόδου, στην περίπτωση που θα είναι 

διάφορες από εκείνες που υπάρχουν κατά το χρόνο των μετρήσεων. 

Έτσι, οριστικοποιούνται τα ποσοτικά πρότυπα. Σε τρίτη φάση γίνεται η 

αποτίμηση των ποσοτικών προτύπων σε πρότυπες τιμές, οι οποίες 

προσδιορίζονται μετά από σχετική έρευνα της αγοράς. Σε τέταρτη και 

τελευταία φάση γίνεται η κατάρτιση των ελαστικών προϋπολογισμών  
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των έμμεσων εξόδων κατά λειτουργική μονάδα και ο προσδιορισμός 

του συντελεστή επιβαρύνσεως, καθώς και η ανάλυση του συντελεστή 

αυτού σε σταθερό και μεταβλητό τμήμα. 

Πρόταση:  Τα στοιχεία πάνω στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για τον υπολο-

γισμό των δαπανών οι οποίες θα προσδιορίσουν το πρότυπο κόστος 

και οι τιμές των πρώτων και βοηθητικών υλών με τις οποίες θα γίνουν 

οι υπολογισμοί, προτείνουμε να είναι εκείνες που έκλεισε η προηγού-

μενη χρήση και που ήδη έχουν εγγραφεί στο Βιβλίο Ισολογισμού και 

Απογραφών. Οι δαπάνες και οι τιμές της προηγούμενης χρήσης είναι 

δυνατόν να τροποποιηθούν κάνοντας σχετικές προβλέψεις, προκειμέ-

νου να χρησιμοποιηθούν στην πρότυπη κοστολόγηση, είναι όμως λο-

γικό και να παραμείνουν ως έχουν. 

1.4.3 Τα στοιχεία του προτύπου κόστους  

Θεμελιώδης αρχή στην οποία στηρίζεται το σύστημα της πρότυπης κο-

στολόγησης είναι η αρχή των εξαιρέσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, 

από το μεγάλο αριθμό των κατά είδος στοιχείων του κόστους απομο-

νώνονται τα βασικότερα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του προ-

τύπου κόστους. Τα στοιχεία αυτά παρακολουθούνται ξεχωριστά, ενώ 

τα υπόλοιπα στοιχεία του κόστους ενώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο και 

παρακολουθούνται συνολικά σαν ένα στοιχείο. Με τον τρόπο αυτό επι-

τυγχάνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος του συνολικού κόστους με τη 

μικρότερη δυνατή προσπάθεια. Με κριτήριο την αρχή των εξαιρέσεων, 

τα στοιχεία του προτύπου κόστους περιορίζονται στις εξής τρεις κατη-

γορίες : 

• Άμεση εργασία. 

• Γενικά έξοδα. 

• Άμεσα υλικά. 

Η άμεση εργασία περιλαμβάνει μόνο το κόστος του προσωπικού 

που απασχολείται άμεσα στην παραγωγή του συγκεκριμένου προϊό-

ντος, υπολογίζεται εύκολα και βαρύνει το κόστος του τελικού φορέα 

χωρίς μερισμό. Τα γενικά έξοδα περιλαμβάνουν όλα τα λοιπά στοιχεία 

κόστους. Στα γενικά έξοδα ενσωματώνονται π.χ. η έμμεση εργασία, οι  
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αμοιβές τρίτων, οι παροχές τρίτων, οι φόροι και τα τέλη, τα διάφορα 

έξοδα, οι αποσβέσεις των εγκαταστάσεων κ.λπ. Τα άμεσα υλικά ενσω-

ματώνονται άμεσα στο προϊόν που παράγεται, μετριούνται με ακρίβεια 

κατά την ανάλωσή τους και αναγνωρίζονται εύκολα στον τελικό φορέα 

κόστους.  

Πρόταση:  Απαιτείται σχετική εμπειρία για να προσδιοριστούν επακριβώς όλες 

εκείνες οι δαπάνες στο έμμεσο κόστος. Απαραίτητη προϋπόθεση απο-

τελεί η ορθή τήρηση του ΕΓΛΣ το οποίο στην περίπτωση εφαρμογής 

εκ μέρους της επιχειρήσεως της πρότυπης κοστολόγησης, το λογιστή-

ριο επιβάλλεται να τηρεί τους κατάλληλους κατά περίπτωση τριτο-

βάθμιους ή τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς από τους οποίους η πρό-

τυπη κοστολόγηση θα αντλεί τα στοιχεία που χρειάζεται. 

1.5 Μοντέλα ξενοδοχείων 

Τα ξενοδοχεία μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες βασικά με 

πολλούς τρόπους. Πρώτον με βάση το μέγεθος,  δεύτερον με βάση την 

εποχικότητα, τρίτον με βάση το κόστος κ.ο.κ. 

1.5.1 Κατάταξη ξενοδοχείου με βάση το μέγεθος 

Μοντέλο μικρού ξενοδοχείου  

Μικρά θεωρούνται τα ξενοδοχεία που έχουν από 25 μέχρι 75 δωμάτια 

και η δομή τους αποτελείται συνήθως από τα δωμάτια, το εστιατόριο 

με τον μπουφέ στο χώρο του οποίου σερβίρεται το πρωινό και το main 

bar, για καφέδες, ποτά και  αναψυκτικά. Οι συμφωνίες οι οποίες γίνο-

νται με τα πρακτορεία είναι Bed and Breakfast. 

Μοντέλο μεσαίου ξενοδοχείου 

Μεσαία θεωρούνται τα ξενοδοχεία που έχουν από 75 μέχρι 150 δωμά-

τια και η δομή τους αποτελείται συνήθως από τα δωμάτια, το εστιατό-

ριο με τον μπουφέ στο χώρο του οποίου σερβίρεται το πρωινό τα γεύ-

ματα και τα δείπνα, και διαθέτουν τα τμήματα main bar, και pool bar τα 

εποχιακά. Οι συμφωνίες οι οποίες γίνονται με τα πρακτορεία είναι Bed 

and Breakfast, Half board, Foul board και All inclusive. 
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Μοντέλο μεγάλου ξενοδοχείου 

Μεγάλα θεωρούνται τα ξενοδοχεία που έχουν 150 δωμάτια και άνω και 

η δομή τους αποτελείται συνήθως από τα δωμάτια, το εστιατόριο με 

τον μπουφέ στο χώρο του οποίου σερβίρεται το πρωινό τα γεύματα και 

τα δείπνα, και διαθέτουν τα τμήματα main bar, pool bar τα εποχιακά, 

ταβέρνα, beach bar και τμήματα όπως θερμαινόμενη πισίνα, discoteque, 

games, sauna, γυμναστήριο, καταστήματα, και τμήματα tennis, golf, 

basketball , θαλασσοθεραπεία, αίθουσες συνεδρίων, αίθουσες δεξιώσε-

ων κ.λπ. Οι συμφωνίες οι οποίες γίνονται με τα πρακτορεία είναι Bed 

and Breakfast,  Half board, Foul board και All inclusive. 

1.5.2  Κατάταξη ξενοδοχείου με βάση την εποχικότητα 

Μοντέλο εποχιακού ξενοδοχείου 

Εποχιακά χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχεία τα οποία λειτουργούν μόνο 

τους μήνες της τουριστικής κίνησης και τα οποία υπάγονται σε ειδική 

νομοθεσία τόσο για τους κανόνες λειτουργίας τους, όσο και για τον 

τρόπο με τον οποίο θα απασχολείται το προσωπικό. Τα ξενοδοχεία αυ-

τά δουλεύουν βασικά σε συνεργασία με τα πρακτορεία εισαγόμενου 

τουρισμού με τα οποία υπογράφουν σχετικά συμβόλαια, ενώ έχουν και 

ένα μικρό ποσοστό επαναλαμβανόμενης πελατείας. Τα ξενοδοχεία αυτά 

έχουν κυμαινόμενη πληρότητα η οποία οφείλεται στην εποχικότητα 

λειτουργίας αλλά και στη γενικότερη τουριστική κίνηση, για το λόγο 

αυτό η κοστολόγηση πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά και να λαμβά-

νονται πολύ σοβαρά υπόψη και οι τρέχουσες τουριστικές συνθήκες. 

Μοντέλο ξενοδοχείου πόλεως 

Τα ξενοδοχεία αυτά τα οποία λειτουργούν ολόκληρη τη διάρκεια του 

έτους υπάγονται στους νόμους της πλήρους λειτουργίας και τους νό-

μους τους σχετικούς με την πλήρη ετήσια απασχόληση του προσωπι-

κού. Τα ξενοδοχεία αυτά δουλεύουν κύρια με πελάτες επαναλαμβανό-

μενους και με ένα σημαντικό ποσοστό περαστικών πελατών. Τα ξενο-

δοχεία αυτά παρουσιάζουν συνήθως μια σταθερή και επαναλαμβανό-

μενη κάθε έτος κίνηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην κοστολόγηση 

να αξιολογεί από σταθερές θέσεις τα κοστολογικά δεδομένα της χρή-

σεως. Τα ξενοδοχεία αυτά στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν σταθερή 

και ικανοποιητική πληρότητα.  
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1.5.3  Κατάταξη ξενοδοχείου με βάση το κόστος 

Μοντέλο ξενοδοχείου χαμηλού κόστους 

Τα ξενοδοχεία αυτά είναι συνήθως μικρά ξενοδοχεία πόλεως τα οποία 

διακρίνονται για το χαμηλό κόστος λειτουργίας το οποίο έχουν, τις χα-

μηλές τιμές τις οποίες απολαμβάνουν οι πελάτες και βεβαίως τις αντί-

στοιχες χαμηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα ξενοδοχεία αυτά 

τα προτιμούν οι πελάτες οι οποίοι επισκέπτονται την πόλη για λίγες η-

μέρες και βεβαίως οι εμπορικοί αντιπρόσωποι, διάφοροι πωλητές κ.λπ. 

Τα ξενοδοχεία αυτά δουλεύουν κύρια με πελάτες επαναλαμβανόμενους. 

Από την άποψη της κοστολόγησης, τα ξενοδοχεία αυτά δεν παρουσιά-

ζουν σημαντικές δυσκολίες, γιατί είναι μικρά ξενοδοχεία οικογενειακού 

τύπου και απευθύνονται σε άτομα με χαμηλά εισοδήματα. Συνήθως έ-

χουν υψηλό συντελεστή πληρότητας. 

Μοντέλο ξενοδοχείου μεσαίου κόστους 

Τα ξενοδοχεία της κατηγορίας αυτής αποτελούν την μεγάλη πλειοψη-

φία των ξενοδοχείων. Βρίσκονται παντού, τόσο στις πόλεις, όσο και 

στην επαρχία. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του τουρισμού και απευθύ-

νονται σε όλους. Η πελατεία τους είναι σχεδόν εξασφαλισμένη γιατί το 

κόστος και οι αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρουν είναι σε πολύ κα-

λό επίπεδο και γίνονται αποδεκτές από τη μεγάλη πλειοψηφία των πο-

λιτών. Τα ξενοδοχεία αυτά απευθύνονται σε εκείνους οι οποίοι αποκα-

λούνται μεσαία στρώματα ένεκα του οικονομικού μεγέθους το οποίο 

κατέχουν. Από την άποψη της κοστολόγησης αποτελούν μονάδες στα-

θερού κόστους και από την άποψη της πληρότητας παρουσιάζουν συ-

νήθως πολύ ικανοποιητική εικόνα.  

Μοντέλο ξενοδοχείου υψηλού κόστους 

Τα ξενοδοχεία αυτά παρέχουν λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας 

που έχουν, τις καλύτερες υπηρεσίες στους λίγους αλλά καλούς πελάτες 

τους οποίους έχουν. Οι περισσότεροι πελάτες των ξενοδοχείων αυτών 

είναι επαναλαμβανόμενοι. Από την άποψη του κόστους παρουσιάζουν 

μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της κοστολόγησης των πολλαπλών ξεχωρι-

στών και πολλές φορές προσωπικών υπηρεσιών τις οποίες προσφέ-

ρουν στους πελάτες τους. Από την άποψη της πληρότητας, στη μεγάλη 

πλειοψηφία των ξενοδοχείων αυτής της κατηγορίας συνήθως είναι μη 

αναμενόμενη.  
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1.6 Ενσωματωμένο και μη ενσωματωμένο κόστος 

1.6.1 Ενσωματωμένο κόστος: πρόκειται για το πραγματικά 

αναγκαίο κόστος το οποίο απαιτείται για την άριστη 

λειτουργία του ξενοδοχείου σε άμεση σχέση με το μέγεθος του 

ξενοδοχείου, την κατηγορία του ξενοδοχείου και τον αριθμό 

πελατών του  ξενοδοχείου στη δοσμένη περίοδο.  Το άριστο 

κόστος λειτουργίας του ξενοδοχείου εξαρτάται από το καλό 

management της διοικήσεως του ξενοδοχείου. 

1.6.2 Μη ενσωματωμένο κόστος: Πρόκειται για το κόστος το οποίο 

δημιουργείται σε ένα ξενοδοχείο από δαπάνες μεγαλύτερες 

από αυτές που χρειάζονται.  Το κόστος αυτό δεν 

ενσωματώνεται στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τις οποίες 

τιμολογεί η επιχείρηση και εντάσσεται κατευθείαν ως 

πραγματική ζημιά στα  αποτελέσματα χρήσεως της 

επιχειρήσεως. Το κόστος αυτό παράγεται κυρίως από την 

κακή οργάνωση της επιχείρησης, την απασχόληση 

υπεράριθμου προσωπικού, τη δημιουργία δαπανών οι οποίες 

έπρεπε να μην πραγματοποιηθούν και από άλλες αιτίες. 

1. 7 Προσδιορισμός των δυνατοτήτων  
του ξενοδοχείου − κρίσιμο μέγεθος 

1.7.1 Δυνατότητες  

Οι δυνατότητες οι οποίες έχει ένα ξενοδοχείο αποτελούν τα κριτήρια 

σύμφωνα  με τα οποία ο ξενοδόχος προσδιορίζει την ποιότητα και το 

μέγεθος των  παρεχομένων υπηρεσιών προς τα πρακτορεία και προς 

τους τελικούς πελάτες. Τα κριτήρια αυτά είναι κυρίως τα εξής: η κατη-

γορία του ξενοδοχείου, η θέση του ξενοδοχείου στην τοπική αγορά σε 

ανταγωνιστική σχέση με άλλα παρόμοια ξενοδοχεία, η ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών σε σχέση  με τις τιμές, το επίπεδο του προσω-

πικού, η οργάνωση του ξενοδοχείου, το management που ασκεί η διοί-

κηση του ξενοδοχείου και διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα κριτήρια. 

Βασικό κλειδί στη λειτουργία του ξενοδοχείου ως επιχείρηση, αποτελεί 

η σχέση Έσοδα − Κόστος − Αποτέλεσμα. Η σχέση αυτή προσδιορίζε-

ται από την επιλογή του μοντέλου σύμφωνα με το οποίο θα γίνει το ε-

πιχειρηματικό πλάνο λειτουργίας του ξενοδοχείου (business plan). Το 

πλάνο αφού λάβει υπόψη του τους επιχειρηματικούς στόχους, υπολογί-
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ζει το προβλεπόμενο κόστος με βάση τους κανόνες της κοστολόγησης, 

ανά τμήμα λειτουργίας: 

α. Κατατάσσεται το προσωπικό σε μόνιμο και εποχιακό και κοστολο-

γείται ανάλογα. 

β. Κατατάσσονται οι δαπάνες σε σταθερές και σε μεταβλητές. 

γ.  Υπολογίζονται οι έκτακτες δαπάνες και οι εποχιακές δαπάνες. 

δ. Υπολογίζονται τα διοικητικά έξοδα τα οποία θα κατανεμηθούν στα  

τμήματα    λειτουργίας με βάση τους ορισμένους συντελεστές. 

ε. Υπολογίζονται τα έξοδα των τμημάτων του ξενοδοχείου για κάθε 

τμήμα χωριστά. 

ζ. Υπολογίζονται διάφορες προβλέψεις δαπανών. 

Με βάση τα πιο πάνω συντάσσεται σε πρώτη φάση ο Πίνακας Προ-

τύπων δαπανών, ο οποίος συμπληρώνεται με όλα τα υπολογισμένα πο-

σά δαπανών, τους συντελεστές μερισμού, τα προβλεπόμενα αριθμητικά 

πρότυπα για τα πρωινά, τα γεύματα, τα δείπνα και όλα τα λοιπά δεδο-

μένα τα οποία απαρτίζουν τον πίνακα. Στη συνέχεια γίνονται αυτόματα 

στον πίνακα οι υπολογισμοί με τους οποίους προσδιορίζονται το πρό-

τυπο κόστος στη μονάδα, του πρωινού, του γεύματος, του δείπνου και 

της διανυκτέρευσης. 

1.7.2 Το κρίσιμο μέγεθος  

Το κρίσιμο μέγεθος ενός ξενοδοχείου προσδιορίζεται από το κόστος λει-

τουργίας του ξενοδοχείου και δείχνει τη σχέση η οποία υπάρχει ανάμε-

σα στο σταθερό κόστος λειτουργίας και στο μεταβλητό κόστος λει-

τουργίας του ξενοδοχείου. Το σταθερό κόστος λειτουργίας του ξενοδο-

χείου είναι εκείνο που προσδιορίζει το κρίσιμο μέγεθος το οποίο αποτε-

λείται από τον αριθμό των δωματίων και τον αριθμό των τμημάτων του 

ξενοδοχείου. Τα κόστη αυτά αποτελούνται από το κόστος λειτουργίας 

των δωματίων, από το κόστος λειτουργίας των τμημάτων του ξενοδο-

χείου και από το έμμεσο κόστος  (χρηματοοικονομικά έξοδα, αποσβέ-

σεις, συντηρήσεις, δαπάνες οι οποίες επιβαρύνουν το ξενοδοχείο ακόμα 

και όταν είναι κλειστό κ.λπ.). Το συνολικό κόστος λειτουργίας προσαυ-

ξημένο με το έμμεσο κόστος, δίνει το συνολικό λειτουργικό κόστος. Το 

κόστος του ξενοδοχείου έχει άμεση σχέση με το μέγεθος του ξενοδοχεί-

ου  και μαζί με τα έσοδα προσδιορίζουν το αποτέλεσμα. Για όλα τα ξε-

νοδοχεία ισχύει η εξίσωση Έσοδα – Κόστος = Αποτέλεσμα. Ένα ξενο-




