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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη ∆οµή και Οικονοµικά Στοιχείων των Ξενοδοχείων στο 

Νοµό Κορινθίας. 

Είναι χωρισµένη σε τρία κύρια µέρη, και καθένα από αυτά σε περισσότερα κεφάλαια. 

Στο πρώτο µέρος θα αναφερθούµε στη ∆οµή των Ξνεοδοχειακών Επιχειρήσεων, στις τιµές 

που επικρατούν σύµφωνα µε τις νοµοθεσίες, στα εργατικά τόσο των ξενοδοχοϋπαλλήλων όσο 

και στις υποχρεώσεις Ξενοδόχου – Πελάτη. Τέλος, θα απεικονίσουµε όλα τα βιβλία και 

στοιχεία που κρατεί µια ξενοδοχειακή επιχείρηση, όπως είναι ενδεικτικά το πλάνο 

κρατήσεων και το βιβλίο κίνησης πελατών. 

Το δεύτερο µέρος καταλαµβάνει ο Τουρισµός. Τα κεφάλαια που το διέπουν αφορούν τις 

θετικές και αρνητικές συνέπειές του, την απασχόληση στον τρουριστικό τοµέα, αλλά και τα 

χαρακτηριστικά του Νοµού Κορινθίας όπως επίσης τους λόγους προτίµησης τουριστών του 

συγκεκριµένου νοµού. 

Ακόµα στην ίδια ενότητα θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση στατιστικών µεγεθών των 

ξενοδοχειακών καταλυµάτων του Νοµού σε στοιχεία δυναµικότητας ξενοδοχείων, αφίξεων, 

κρατήσεων και διανυκτέρευσης. 

Τέλος, το τρίτο και τελευταίο µέρος αυτής της εργασίας κλέινει µε τα οικονοµικά στοιχεία 

των ξενοδοχείων στο Νοµό Κορινθίας. Αναφορικά θα εισχωρήσουµε στην Ξενοδοχειακή 

Λογιστική και θα αναφέρουµε τους κανονισµούς τόσο για το ΦΠΑ Ξενοδοχείων, όσο και για 

το Φόρο ∆ιαµονής. 

Η Ανάλυση των οικονοµικών µονάδων θα πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια των 

Αριθµοδεικτών, αναλύοντας το αποτέλεσµα σε κάθε ένα από αυτά. 

 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 

Ξενοδοχεία, Νοµός Κορινθίας, Τουρισµός, ∆οµή, Οικονοµικά Στοιχεία, Οικονοµία, 

Παραξενοδοχία, Καταλύµατα. 
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ABSTRACT 

 

This paper deals with the Structure and Financial Data of Hotels in the Prefecture of Corinth. 

 

It is divided into three main parts, each of them in several chapters. 

 

In the first part we will refer to the Structure of the Hotel Businesses, the prices that are in 

accordance with the laws, the labor of both hotel employees and the obligations of the 

Hotelier-Client. Finally, we will illustrate all the books and information that a hotel business 

holds, such as a booking plan and a client book. 

 

The second part is occupied by Tourism. The chapters that govern it concern its positive and 

negative effects, employment in the tourism sector, as well as the characteristics of the 

Prefecture of Corinth as well as the reasons for the preference of tourists in that prefecture. 

 

In the same section, statistical analysis of hotel accommodation in the Prefecture will be 

carried out in terms of hotel capacity, arrivals, reservations and overnight stays. 

Finally, the third and final part of this work deals with the financial information of hotels in 

the Prefecture of Corinth. We will go into Hotel Accounting and mention the regulations for 

both Hotel VAT and Accommodation Tax. 

 

The analysis of the financial units will be carried out with the help of the Indexes, analyzing 

the result in each of them. 

 

 

 

 

KEYWORDS 

 

Hotels, Prefecture of Corinth, Tourism, Structure, Financial Information, Economy, Paradox, 

Accommodation. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ∆ΟΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

 

1.1 Ιστορική Αναδροµή των Ξενοδοχείων 

 

Θα θεωρούσε κανείς πως η ιστορία των ξενοδοχείων ξεκινάει µε την αρχή του ανθρώπινου 

πολιτισµού. Και πράγµατι, το αίσθηµα της φιλοξενίας είναι ο πιο βασικός πυλώνας στην 

ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Από τα αρχαία χρόνια κιόλας ο όρος «tourist» όπως 

χρησιµοποιήθηκε το 1800 στην Αγγλία, αλλά και το 1963 από τα Ηνωµένα Έθνη 

θεσµοποιήθηκε η έννοια «επισκέπτης» από την συνδιάσκεψη που έγινε στη Ρώµη το 

διάστηµα 21/8-5/9 της χρονιάς εκείνης. 

Είναι λοιπόν,  κάθε άτοµο το οποίο µετακινείται σε µια ξένη χώρα ή της ενδοχώρας από 

εκείνης της µόνιµης κατοικίας . 

Η φιλοξενία θεσµοποιήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες, και ακολουθούσε µια ιεροτελεστία, 

από την άφιξη του «ξένου»  ανεξάρτητα από την ταξική του τάξη που άνηκε, µπορούσε να 

διαµείνει στο ειδικό δωµάτιο του σπιτιού τον «ξενώνα».  

Η αποδοχή ενός ξένου για φιλοξενία λεγόταν «εστιάν» ή «ξενίζειν» ή «ξενοδοχείν». 

Η οποιαδήποτε παραβίαση των εθίµων της φιλοξενίας αποτελούσε αµάρτηµα µε συνέπειες 

τιµωρίας από τους θεούς του Ολύµπου.  

Με το πέρας των χρόνων δηµιουργήθηκαν δηµόσια και ιδιωτικά ξενοδοχεία τα οποία 

ονοµάστηκαν «πανδοχεία» ή «καταγώγια». Τα καταγώγια χτίζονταν κυρίως σε περιοχές όπου 

διοργανώνονταν εορτές και αγώνες όπως στην Επίδαυρο, στην Αρχαία Ολυµπία, στους 

∆ελφούς. Κοινό χαρακτηριστικό των χτισµάτων της εποχής ήταν η δυώροφη ή τριώροφη 

κατασκευή τους. Ήταν πέτρινα αρχοντικά όπως το καταγώγιο της Επιδάυρου δυναµικότητας 

100 δωµατίων, το Λεωνίδιο στην Ολυµπία µήκους 154µ, το καταγώγιο της θεάς Αρτέµιδας 

στη Μαγνησία κ.α.  

Η λέξη καταγώγιο έχει τις ρίζες της από τη λέξη κατάγοµαι, χωρίς να προξενεί την εποχή 

εκείνη κάποια µειωτική έννοια. 

Από την άλλη πλευρά τα πανδοχεία ήταν ιδιωτικά καταλύµατα, τα οποία χωρίζονταν σε 

διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα την πολυτέλειά τους. Κάποια από αυτά, παρήχαν και 

πρωινό στους τουρίστες, και κάποια άλλα ακόµα περισσότερα ανάλογα τις ανάγκες τους τα 

οποία προιόντα που πρόσφεραν οι ιδιοκτήτες συνεχώς εξελίσσονταν µε αποτέλεσµα να 

γίνονται ολοένα πιο ανταγωνιστικοί στο προιόν που παρήχαν. 

Την εποχή εκείνη εµφανίστηκε και το επάγελµα του «εξηγητού» δηλαδή του σηµερινού 

ξεναγού. 

Στο βυζάντιο εµφανίστηκαν οι πρώτοι ξενώνες που την επιχορήγησή τους την έκαναν οι 

βασιλείς. Οι ξενώνες άνηκαν σε ανθρώπους ανώτερης κοινωνικής τάξης ενώ τα πανδοχεία ή 
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καπηλεία άνηκαν στην εκκλησία τα οπία τα χρησιµοποιούσε για φιλανθρωπικούς κυρίως 

σκοπούς. Αυτά λειτουργούσαν ως πτωχοκοµεία, ως νοσοκοµεία και ως ξενοδοχεία. 

Την εποχή της τουρκοκρατίας σηµειώθηκε ραγδαία µείωση του τουρισµού στη χώρα µας 

έχοντας ελάχιστα καταλύµατα να προσφέρουν τη φιλοξενία τους όπως αυτών των «ΧΑΝΙΑ»  

και τα «ΚΑΡΑΒΑΝ ΣΕΡΑΙΑ», τα οποία πρόσφεραν  τροφή, στέγη, νερό στους ταξιδιώτες 

για λίγες ώρες. 

Τα «Χάνια»  θεωρούνταν  πιο φτωχικά καταλύµατα τα οποία βρίσκονταν στην ύπαιθρο, σε 

στρατηγικά σηµεία διαδροµών. Το κτισιµό τους αναλάµβαναν κυρίως άνθρωποι του λαού για 

θρησκευτικούς λόγους, άνθρωποι του τουρκικού κράτους και τούρκοι µεγιστάνες. 

Ήταν κτίσµατα κυρίως ισόγεια µε ένα πατάρι στο βάθος τους, στο οποίο κοιµόταν ο 

ιδιοκτήτης αυτού. Στο χώρο του ισογείου υπήρχε το καθιστικό, η κουζίνα αλλά και ο χώρος 

που κοιµόνταν οι επισκέπτες. Υπήρχαν και διώροφα χάνια όπου στον όροφο κοιµόνταν οι 

ταξιδιώτες, ενώ στο ισόγειο ήταν τα υπόλοιπα δωµάτια. 

Τα καραβάν σεράια ήταν πιο πολυτελή δωµάτια. Αποτελούνταν από διώροφα οικοδοµήµατα 

από τέσσερα κτίρια τα οποία διαµόρφωναν µια εσωτερική αυλή. Στο ισόγειο ήταν στάβλοι 

για τα άλογα των φαντάρων και στον όροφο τα δωµάτια των ταξιδιωτών. 

Η Αθήνα απέκτησε το πρώτο της ξενοδοχείο το 1835 µε όνοµα «Νέον Ξενοδοχείον» ή 

«Albergo Nuovo» του Ιταλού Κατάλι. Η Μεγάλη Βρετάνια άνοιξε τις πύλες της, τη χρονιά 

1878 στο Σύνταγµα. Γνωστά Ξενοδοχεία στην Αθήνα είναι επίσης το Ξενοδοχείο της Αγγλίας 

Grand hotel majestic, το ξενοδοχείο της Αθήνας, Victoria, κ.α. 

Από τα πρώτα ξενοδοχεία που χτίστηκαν στο νοµό Κορινθίας και συγκεκριµένα στα Τρίκαλα 

Κορινθίας ήταν αυτό της Πηγής Ταρλαµπά το 1924 όταν ο Ιωάννης Κίσσας ξεκινάει την 

οικοδοµή του µε εφόδια τις κατασκευαστικές του γνώσεις συνειδητοποιόντας την 

αυξανόµενη ζήτηση της περιοχής για θερινό παραθερισµό λόγω του καλού κλίµατος αλλά και 

των ιαµατικών λουτρών. 

Το ξενοδοχείο αυτό κατασκευάστηκε από υλικά απλά, όπως πέτρα και ξύλα τα οποία είναι 

φτιαγµένα και τα περισσότερα σπίτια στην  περιοχή. Είχε χωρητικότητα 42 δωµάτια, ένα 

σηµαντικό αριθµό διαθεσιµότητας. Η λειτουργία του άρχισε το 1929 και οι πρώτοι ταξιδιώτες 

δεν ήταν άλλοι από πλούσιες οικογένειες, διασηµότητες της εποχής, διεθνής µεγιστάνες. Το 

1988 το κτίσµα κρίθηκε διατηρητέο και χρηµατοδοτήθηκε από τον αναπτυξιακό νόµο 

2601/98  το οποίο ανακαινίστηκε ολόκληρο σύµφωνα µε τις σηµερινές προδιαγραφές. 

Ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του το 2002 µε νέο διευθυντή τον εγγονό του αρχικού 

ιδιοκτήτη. 

 

1.2 Ορισµός Ξενοδοχείου 

 

Ξενοδοχείο, ονοµάζεται το κτίριο εκείνο που κατά κύριο λόγο προσφέρει διανυκτέρευση. Τα 

περισσότερα από αυτά προσφέρουν και πολλές υπηρεσίες στους πελάτες τους όπως πισίνα, 

γυµναστήριο, εστιατόριο, βιβλιοθήκη κ.α. 
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Το ξενοδοχειακό προϊόν, είναι κάθε αγαθό και υπηρεσία που πωλεί ένα ξενοδοχείο, το οποίο 

δηµιουργεί το αίσθηµα της ικανοποίησης στον πελάτη και από  την αντίθετη πλευρά, αυτή 

του ξενοδόχου, που συντελεί στη δηµιουργία πηγής εσόδων. 

Ένα ξενοδοχείο είναι εφικτό να λειτουργήσει και ως ανεξάρτητη µονάδα, είτε να ανήκει σε 

ένα µεγαλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότηµα.  Τέτοιες µονάδες, καλούνται και ως αλυσίδες 

επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές που δρούν ως αλυσίδα αποτελούνται από κοινό σύστηµα 

οργάνωσης και λειτουργίας. 

 

1.3 ∆οµή Ξενοδοχείου 

 

Η δοµή ενός ξενοδοχειακού καταλύµατος παίζει σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση και στην 

διάρθρωση των ρόλων ενός συνόλου ατόµων που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη 

ενόςσυγκεκριµένου σκοπού. 

Σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση αυτή παίζουν: 

• Η οµαδοποίηση των δραστηριοτήτων σε τµήµατα µε απότερο σκοπό την επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης 

• Η ανάθεση κάθε τµήµατος σε ένα διευθυντικό στέλεγχος της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης 

• Η διαµόρφωση της οργανωτικής δοµής των θέσεων εργασίας που προκύπτει από τη 

διάρθρωση των τµηµάτων 

Στις ατοµικές επιχειρήσεις των ξενοδοχειακών καταλυµάτων, η οργανωτική δοµή τους είναι 

πολύ πιο απλή από αυτή των Α.Ε, Ο.Ε, Ι.Κ.Ε και Ε.Ε. Και αυτό γιατί, από την κορυφή της 

οργανωτικής πυραµίδας, ο ιδιοκτήτης-επιχειρηµατίας κρατά σχεδόν το σύνολο των 

διακαιωµάτων όλων των λήψεων των αποφάσεων που παίρνονται σε µια ξενοδοχειακή 

επιχείρηση.  Συνήθως  η απασχόληση ξένων υπαλλήλων είναι περιορισµένη στις ατοµικές 

επιχειρήσεις. Ενεργό ρόλο σε αυτές τις επιχειρήσεις έχουν ολόκληρη η οικογένεια.  Παρόλλα 

αυτά, οι εργαζόµενοι  των µικρών ξενοδοχειακών µονάδων αλλάζουν πόστο πολύ συχνά και 

έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζουν όλες τις φάσεις της λειτουργίας του 

ξνεοδοχείου. 

Αντίθετα, στις µεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,υπάρχει προσωπικό το οποίο καλύπτει 

πολλές θέσεις του ξενοδοχείου, και σε αυτό λειτουργεί η ιεράρχηση της οργανωτικής δοµής 

και ο επιµερισµός του έργου. 

Τα τµήµατα του ξενοδοχείου διοικούνται από τον δικό τους επόπτη, ο οποίος απασχολέι ένα 

έυρος υπαλλήλων. 

Μια µεγάλη ξενοδοχειακή µονάδα παρουσιάζεται ως πιο οργανωµένη λειτουργία και έτσι οι 

υπάλληλοι της µπορούν να αποκτήσουν πείρα και εξειδίκευση σε όλες τις λειτουργίες της. 

Τα τµήµατα της ξενοδοχειακής επιχείρησης, διακρίνονται σε αυτά που αποφέρουν έσοδα τα 

οποία ονοµάζονται τµήµατα εκµετάλλευσης, και σε αυτά που στηρίζουν τη λειτουργία τους 

σε προηγούµενων δραστηριοτήτων και ονοµάζονται τµήµατα υποστήριξης. 



11 

 

Τα τµήµατα υποστήριξης, διακρίνονται µε τη σειρά τους σε δυο περετέρο υποτµήµατα.  Στα 

τµήµατα υπηρεσιών προς τους πελάτες, τα οποία δεν δηµιουργούν έσοδα και στα τµήµατα 

υπηρεσιών προς την επιχείρηση µε τα οποία λειτουργεί το ξενοδοχείο οµαλά, χωρίς 

προβλήµατα. 

 

Αναλυτικά θα δούµε τα σηµαντικότερα τµήµατα του ξενοδοχειακού δυναµικού: 

 

Τµήµα υποδοχής 

Η υποδοχή αποτελείται από ένα σύνολο σοβαρών καθηκόντων όπως: 

• Οι κρατήσεις των δωµατίων 

• Η παρακολούθηση της κίνησης των παραµενούντων πελατών 

• Η διαχέιρηση των κλειδιών των κάθε δωµατίων του ξενοδοχείου 

• Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών 

• Η είσπραξη των οφειλών των αναχωρούντων πελατών 

• Η ενηµέρωση των τµηµάτων ορόφων, µαγειρείου, και εστιατορίου για την 

προβλεπόµενη χρήση πελατών. 

 

Τµήµα κρατήσεων 

 

Το συγκεκριµένο τµήµα του ξενοδοχείου βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε το τµήµα υποδοχής.  

Σκοπός του τµήµατος αυτού, είναι να δέχεται τις κρατήσεις των πελατών που γίνονται είτε 

γραπτά είτε ηλεκτρονικά. 

Οι παράγοντες που διαµορφόνουν το τµήµα κρατήσεων είναι οι εξής: 

• Η αναλογία της πρακτοριακής και µη πελατείας, την οποία θέλει να διατηρεί η 

διοίκηση στο ξενοδοχείο 

• Τα κενά δωµάτια που θέλει να διατηρεί η διοίκηση στο ξενοδοχείο για VIP αφίξεις 

• Το επιτρεπτό ποσοστό overbooking 
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Θυρωρείο 

 

Το θυρωρείο είναι και αυτό κοµµάτι του τµήµατος υποδοχής, και συνήθως το συναντάµε σε 

µεγάλες κατηγορίες ξενοδοχείων. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το θυρωρείο είναι : 

• Υπηρεσίες εισόδου 

• Υπηρεσία µεταφοράς αποσκευών 

• Υπηρεσία στάθµευσης αυτοκινήτων 

• Υπηρεσία ανελκυστήρων 

• Υπηρεσία διαχείρησης κλειδιών 

• Υπηρεσία προσωπικών εξυπηρετήσεων 

 

 

 Τµήµα ταµείου 

 

Οι υπάλληλοι οι οποίοι εξυπηρετούνται στο ταµείο του ξενοδοχείου, ανήκουν στο λογιστήριο 

της επιχείρησης αλλά εργάζονται στο χώρο της υποδοχής. 

Εκείνοι, εξαργυρώνουν συναλλάγµατα, ταξιδιωτικές επιταγές, ενηµερώνουν τους 

λογαριασµούς (ΑΠΥ) των πελατών και τους εισπράτουν όταν οι πελάτες φέυγουν. 

 

Τµήµα ασφάλειας 

 

Το συγκεκριµένο τµήµα του ξενοδοχείου προστατέυει τα προσωπικά είδη των πελατών οι 

οποίοι αφήνουν στα δωµάτιά τους καθώς και την περιουσία του ξενοδοχείου.  Το προσωπικό 

του τµήµατος ασφαλείας, κάνει συνεχής ελέγχους στους χώρους του ξενοδοχείου αλλά και 

διακριτικούς ελέγχους στα άτοµα τα οποία δεν είναι πελάτες. 

 

Τµήµα ψυχαγωγίας και άθλησης 

 

Είµαι από τα πιο σηµαντικά τµήµατα του ξενοδοχείου, το οποίο έχει σκοπό να οργανώνει το 

χρονο των πελατών  ώστε η παραµονή τους στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου να είναι όλο 

και πιο ευχάριστη. 
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Τµήµα  προµηθειών 

 

Το τµήµα των προµηθειών έχει την ευθύνη για την αγορά των αναλώσιµων αγαθών, τα οποία 

αποτελούν τις πρώτες ύλες των τµηµάτων εκµετάλλευσης αλλά  και των τµηµάτων 

υποστήριξης της ξενοδοχειακής µονάδας (πχ τρόφιµα, ποτά, υλικά καθαρισµού, χαρτικά και 

λοιπά είδη). 

Ο βασικός στόχος του τµήµατος προµηθειών είναι η αναζήτηση της έγκαιρης και της πιο 

συµφέρουσας αγοράς των αγαθών που αποτελούνται στο όποιο ξενοδοχειακό κατάλυµα 

αφορούν.   

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται ακριβή προγραµµατισµό.   

Έτσι λοιπόν, παρατηρείται πως  τα ποσοστά  των  πωλήσεων  

( των διανυκτερεύσεων) µας δείχνει τον ρυθµό που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αγορές. 

Ο προραµµάτισµός των αγορών µε τη σειρά του, στοχέυει στην ολοκληρωτική κάλυψη των 

αναγκών της κάθε επιχείρησης περιλαµβάνοντας τις απαραίτητες ποσότητες των αναλώσιµων 

αγαθών , τόσο στο επιθυµητό είδος και στη ποιότητα, όσο και στη χρονική στιγµή µε σκοπό 

να ικανοποιείται η ζήτηση. 

Η κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα εφαρµόσει το σύστηµα των προµηθειών εξαρτάται 

απο το µέγεθος, τη θέση, τη µορφή, τα διαθέσιµα κεφάλαια, τη πολιτική και το χρόνο 

λειτουργίας της. 

 

∆ιαχείριση και έλεγχος ξενοδοχείου 

 

Στο τµήµα της διαχείρισης και του ελέγχου του ξενοδοχείου υπάρχει άµεση συσχέτιση µε το 

τµήµα των προµηθειών διότι τα αναλώσιµα είδη διακινούνται µε τη σωστή διαχείριση και τον 

αυστηρό έλεγχο που επιβάλλει το ξενοδοχείο προς τα υπόλοιπα τµήµατα, και αυτά µε τη 

σειρά τους καταλήγουν στους πελάτες µε τη µορφή έτοιµων προιόντων. 

Όλες οι κάθε τύπου καταναλώσεις που γίνονται καταχωρούνται σε ένα λογαριασµό.  Με 

αυτόν τον τρόπο οι πελάτες της ξενοδοχειακής επιχείρησης οι οποίοι έχουν κάποιου είδους 

οφειλή σε αυτόν , µπορούν να  καταθέσουν τα χρήµατα σε κάποιον λογαριασµό του 

ξενοδοχείου ή ακοµα και να πληρώσουν  µε µετητά. 

Αυτή η διαδικάσια αφορά πελάτες του ξενοδοχείου που διαµένουν σε κάποιο δωµάτιο, αλλά 

και σε αυτούς που κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών του ξενοδοχειακού χώρου. 

Μετά το πέρας όλων των λειτουργιών που έχουν καταχωρηθεί απο τη διάρκεια της ηµέρας 

εκδίδεται η ηµερήσια συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία όσες εισπράξεις έχουν γίνει µε 

µετρητά διαχωρίζονται απο όσες έχουν εκδοθεί χρεωστικά, και αποδίδεται έτσι 

συγκεντρωτικά το σύνολο των εσόδων του τµήµατος. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

Τμήμα υπνοδωματίων 

Τμήμα εστιατορίων 

Τμήμα εκδηλώσεων 

Τμήμα room service 

Τμήμα μπαρ 

Τμήμα τηλεφωνείου 

Λοιπά τμήματα όπως γκαράζ, καταστήματα πώλησης 

διαφόρων ειδών, ενοικίαση αθλητικού εξοπλισμού και 

εγκαταστάσεων κ.λ.π. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ τους 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

Τμήμα κρατήσεων 

Τμήμα υποδοχής 

Τμήμα θυρορείου 

Τμήμα ταμείου 

Τμήμα τήρησης λογαριασμών 

Τμήμα δημοσίων σχέσεων 

Τμήμα ψυχαγωγίας και άθλησης 

πελατών 

Τμήμα ασφάλειας 

  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Διεύθυνση 

Λογιστήριο 

Τμήμα πωλήσεων και μάρκετινγκ 

Τμήμα διαχείρισης και εσωτερικών 

ελέγχων  

Τμήμα προμηθειών 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
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1.4 Κατηγορίες Τουριστικών Καταλυµάτων 

 

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού τα τουριστικά καταλύµατα διακρίνονται σε 

έξι κατηγορίες ανάλογα µε το είδος των προσφερόµενων υπηρεσιών και τον τρόπο 

λειτουργίας τους: 

 

1. Ξενοδοχεία   

 

Τα ξενοδοχεία είναι τουριστικές εγκαταστάσεις, τα οποία περιλαµβάνουν χώρους 

διανυκτέρευσης, διοίκηση, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, εστίασης και αναψυχής 

πελατών. 

 Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µε τη σειρά τους διακρίνονται σε έξι κατηγορίες:  

• Τυπικά ξενοδοχεία: Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, και Ε΄ κατηγορίας.  

• Ξενοδοχεία τύπου Motel: Α΄και Β΄κατηγορίας.  

• Ξενοδοχεία τύπου ξενώνα: Α΄και Β΄κατηγορίας καθώς και ξενώνες νεότητας.  

• Ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων: Α΄, Β΄, Γ΄  και ∆΄κατηγορίας. 

 

Οι τύποι αυτών των κατηγοριών των ξενοδοχείων µπορούν να λειτουργήσουν σε περιοχές 

εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός από τα Motels τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 

λειτουργήσουν µόνο σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως. 

Επίσης, τα ξενοδοχειακά καταλύµατα κλασικού τύπου και τα επιπλωµένα διαµερίσµατα 

µπορούν να συνδιαστούν ως µια µεικτή επιχείρηση, εφόσον η δυναµικότητας τους ξεπερνά 

τα 300 δωµάτια και η λειτουργία τους περιορίζεται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως. 

 

2. Οργανωµένες τουριστικές  κατασκηνώσεις (camping)  

 

Οι οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις σε υπαίθριους χώρους (camping), παρέχουν 

σίτιση και αναψυχή στους τουρίστες τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους πελάτες.  Οι 

εγκαταστάσεις αυτές συνήθως διαθέτουν όλο τον εξοπλισµό για τη διανυκτέρευση (σκηνές, 

τροχόσπιτα) µε ενοικίαση, αλλά έχει τη δυνατότητα ο κάθε πελάτης να προσκοµίζει τα δικά 

του. 
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∆ιακρίνονται στις εξής παρακάτω κατηγορίες:  

• Κατασκηνώσεις απλές: Α΄, Β΄, Γ΄και ∆΄κατηγορίας.  

• Κατασκηνώσεις µε οικισµούς: Α΄, Β΄και Γ΄κατηγορίας.  

Ο χώρος που λειτουργούν τα camping είναι σε περιοχες εκτός σχεδίου. 

 

 3. Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα 

 

Τα αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα, είναι τουριστικές εγκαταστάσεις τα οποία δεν 

διαθέτουν ούτε υποδοχή, ούτε κοινόχρηστους χώρους. 

Το µόνο που διαθέτουν είναι ανεξάρτητοι χώροι διαµονής των πελατών τους, χωρίς να 

διαθέτουν υποχρεωτικές εξυπηρετήσεις. 

Τα αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα, διακρίνονται στις εξής παρακάτω κατηγορίες: 

• Τουριστικές επαύλεις.  

• Τουριστικές κατοικίες.  

Η λειτουργία τους δοµείται σε περιοχές εκτός αλλά και σε εντός σχεδίου. 

 

4.Τουριστικές εγκαταστάσεις διηµέρευσης  

 

Οι τουριστικές εγκαταστάσεις διηµέρευσης δεν περιλαµβάνουν χώρους διανυκτέρευσης 

πελατών, αλλά, χώρους εστίασης, αναψυχής όπως επίσης και άλλες ειδικές εγκαταστάσεις 

που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του καταλύµατος και στην καλοπέραση των τουριστών.  

∆ιακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

• Τουριστικά κέντρα εστίασης και αναψυχής.  

• Ολοκληρωµένα τουριστικά κέντρα παραδοσιακής βιοτεχνίας, ψυχαγωγίας και 

εστίασης.  

Η λειτουργία τους είναι σε περιοχές εκτός και εντός σχεδίου.  
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5. Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια   

 

Τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια αποτελούν µέρος της ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη των 

δωµατίων, και παραχωρούνται επιπλωµένα και παρέχουν όλο τον υπόλοιπο εξοπλισµό σε 

τουρίστες, µε µίσθωµα για προσωρινή διαµονή. 

Ο ιδιοκτήτης µε τη σειρά του, αναλαµβάνει τη καθαριότητα του χώρου και µερικές φορές 

προσφέρει και γεύµατα (π.χ πρωινό κ.τ.λ.). 

Στα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια, η µέγιστη χωρητικότητά τους είναι  10 το πολύ 

δωµάτια τα οποία κατατάσσονται σε Α΄, Β΄, και Γ΄κατηγορίας.  

 

6. Τουριστικές εγκαταστάσεις µε ειδικές χρήσης κέντρα παραθερισµού γυµνιστών  

 

Στα κέντρα παραθερισµού γυµνιστών, µπορούν να λειτουργήσουν τα τυπικά ξενοδοχειακά 

καταλύµατα Α΄, Β΄και Γ΄κατηγορίας, όπως επίσης τα ξενοδοχεία επιπλωµένων 

διαµερισµάτων αφου ο αριθµός των δωµατίων ξεπερνάει τα 150 δωµάτια, αλλά και τα 

camping όλων των τύπων εφόσον η δυναµικοτητά τους ξεπερνάει τις 100 θέσεις.  

 

Εκτός από  τα παραπάνω, ο Ε.Ο.Τ  δέχεται και ως τουριστικές εγκαταστάσεις µε ειδικές 

τουριστικές υποδοµές τα παρακάτω. 

 

Υδροθεραπευτήρια: Τα υδροθεραπευτήρια λειτουργούν σε όλες τις µορφές εγκαταστάσεων 

Α΄κατηγορίας, εκτός από τα Motels. Η προυπόθεση για τη λειτουργία του 

υδροθεραπευτηρίου είναι πως θα επιτραπεί η χρήση του ιαµατικού νερού από τον φορέα που 

εκµεταλλεύεται τη πηγή. 

 

Χιονοδροµικά κέντρα: Τα χιονοδροµικά κέντρα µπορούν να λειτουργήσουν στις τουριστικές 

εγκαταστάσεις  Α΄και Β΄κατηγορίας συµπληρωµένα µε ειδικές προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

1.5 Βραχυχρόνια Μίσθωση AIRBNB 

 

Η AIRBNB ιδρύθηκε το 2008 και έχει καταφέρει µέσα σε διάστηµα έξι ετών να εντάξει όλο 

και περισσότερες καταχωρήσεις στην ειδική πλατφόρµα βραχυχρόνιας µίσθωσης.  Για την 

ακρίβεια µιλάµε για πάνω απο 800.000 καταχωρήσεις σε 340.000 πόλεις και 190 χώρες στην 

προσφορά καταλυµάτων ανα τον κόσµο. Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε πως οι κρατήσεις 

της πλατφόρµας κυµαίνονται περίπου στο 1 εκατοµµύριο σε διανυκτερεύσεις κάθε µήνα. 

Στην Ελλάδα οι καταχωρήσεις που διατίθονται στην Airbnb βρίσκονται περίπου στις 12.000 

(κυρίως ολόκληροι χώροι και ιδιωτικά δωµάτια). 

Έτσι λοιπόν, έχει ξεκινήσει µε γρήγορους ρυθµούς η αγορά ιδιωτικών κατοικιών µε σκοπό τη 

µίσθωση σε ξένους τουρίστες αλλά και σε Έλληνες, µε αποτέλεσµα ο αθέµιτος ανταγωνισµός 

να φτάνει στα ύψη απέναντι στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ευρύτερα στον Ελληνικό 

τουρισµό, στην Εθνική οικονοµία, αλά και στην κοινωνία και στο περιβάλλον. 

Αναφορικά  λοιπόν, στην έρευνα που είχε γίνει απο το Ξ.Ε.Ε έχουν προκύψει τα παρακάτω 

στοιχεία. 

Το 2017 οι αφίξεις που είχαν γίνει µέσω της βραχυχρόνιας µίσθωσης  Airbnb έφτασαν 

συνολικά στον αριθµό των 1.370.000 αφίξεων επισκεπτών στην Ελλάδα απο 150 χώρες  µε 

µέσο ετήσιο εισόδηµα του οικοδεσπότη να φτάνει στα 3.200 δολάρια. 

 

∆ιαχειρστής σε ένα ακίνητο βραχυχρόνιας µίσθωης µπορεί να οριστεί φυσικό ή και νοµικό 

πρόσωπο ή ακόµα οποιασδήποτε µορφής νοµικής οντότητας. 

Μερικά παραδείγµατα απο διαχειριστές είναι : 

1. Ο κύριος του ακινήτου 

2. Ο επικαρπωτής 

3. Ο υπεκµισθωτής 

4. Κάποιος τρίτος όπως: 

• Ο εκκαθαριστής κληρονοµιάς 

• Ο εκτελεστής της διαθήκης 

• Ο δικαστικός συµπαραστάτης / γονέας / επίτροπος ο οποίος ασκεί γονιµή 

µέρινα σε διάφορρες περιπτώσεις. 

 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο εκάστοτε διαχειριστής των βραχυχρόνιων 

µισθώσεων είναι η ακόλουθη: 

Αρχικά, είναι απαραίτητο να εισέλθει µε τους κωδικούς του TAXISNET στην ειδική 

πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε, και να εισχωρήσει στην επιλογή  του Μητρώου Ακινήτων 

Βραχυχρόνιας µίσθωσης έτσι ώστε καταχωρήσει το ακίνητο στην ιστοσελίδα και να 

αποκτήσει µοναδικό αριθµό ΑΜΑ (Αριθµό Μητρώου Ακινήτου) . 

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε πως η κάθε καταχώρηση που πραγµατοποιείται επιτρέπεται 

για κάθε εκµισθούµενο ακίνητο.( ΠΟΛ.1187/2017). Αν διαχειρίζεται περισσότερα από ένα 

ακίνητα, οφείλει να εγγραφεί όσα είναι και τα ακίνητα που επιθυµεί να µισθώσει.  Αν 

παραβιάσει αυτήν την υποχρέωση, ο διαχειριστής κινδυνεύει µε πρόστιµο 5.000 ευρώ. 
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Επιπλέον υποχρέωση του διαχειριστή του ακινήτου είναι η δήλωση που πρέπει να κάνει για 

το εκάστοτε ακίνητο, και αυτή γίνεται µέχρι την 20
η
 του επόµενου µήνα απο την ηµέρα που 

έγινε η αναχώρηση του µισθωτή απο το ακίνητο. Σε περίπτωση µη υποβολής ή υποβολής 

ανακριβούς δήλωσης, το πρόστιµο ορίζεται στο διπλάσιο του µισθώµατος του ακινήτου, και 

σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης, τοπρόστιµοορίζεταισε100ευρώ. 

 

Το εισόδηµα που θα προκύψει αποι την βραχυχρόνια µίσθωση δεν υπάγεται σε ΦΠΑ, 

παρόλλα αυτά ο διαχειρίστής πρέπει να δηλώσει το εισόδηµα το οποίο θα προσκοµίσει στη 

φορολογική του δήλωση, και να πληρώσει τους φόρους που θα αποδοθούν. 

 

Έτσι λοιπόν,  προκύπτει η παρακάτω κλίµακα: 

 

•    Για το εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ εφαρµόζεται συντελεστής 15% 

•    Για το εισόδηµα από 12.001 ευρώ έως 35.000 εφαρµόζεται συντελεστής 35% 

•    Για το εισόδηµα από 35.001 ευρώ και πάνω εφαρµόζεται συντελεστής 45% 

 

Ενώ όταν η µίσθωση του ακινήτου συνοδεύεται και απο άλλες δραστηριότητες οι κλίµακες 

κυµαίνονται ως εξής: 

 

•  Για το εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ εφαρµόζεται συντελεστής 22% 

•    Για το εισόδηµα από 20.001 ευρώ έως 30.000 εφαρµόζεται συντελεστής 29% 

•    Για το εισόδηµα από 30.001 ευρώ έως 40.000 εφαρµόζεται συντελεστής 37% 

•     Για το εισόδηµα από 40.001 ευρώ και πάνω εφαρµόζεται συντελεστής 45%. 

 

Στη δεύτερη περίπτωση δηλώνονται καιο φόρος διαµονής, ο οποίος  αντιστοιχεί σε 0,50 ευρώ 

την ηµέρα για τα ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, και από 0,50 έως 4 ευρώ για τα ξενοδοχεία ( 

αναλόγως την κατηγορία των αστεριών που ανήκουν). 

 

 

1.6 Προδιαγραφές Κατάταξης Ξενοδοχείου σε Αστέρια 

 

Η κατάταξη των ξενοδοχείων σε αστέρια έχεια ως εξής: 

Τα ξενοδοχεία βάσει νόµου κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες αστεριών.  Υπάρχουν τα 

πέντε αστέρων ξενοδοχεία (5*) τα οποία είναι και τα µεγαλύτερα της κατηγορίας, και όσο 

φθήνει η σειρά καταλήγουµε τα ξενοδοχεία µε ένα αστέρι (1*) τα οποία δεν έχουν τις ίδιες 

παροχές µε αυτά των πέντε αστέρων. 

Για να καταταχθεί µια ξενοδοχειακή επιχείρηση σε αστέρια από την επιχείρηση υπάρχουν 

κάποια βαθµολογούµενα κριτήρια. Αυτά έχουν ως εξής αναφορικά απο το Ξενοδοχειακό 

Επιµελητήριο Ελλάδος: 
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Σύµφωνα µε τα Ειδικά Σήµατα Λειτουργίας (ΕΣΛ) όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να 

διαθέτουν το πιστοποιητικό κατάταξης σε αστέρια.  Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό αυτό 

ελέγχεται η συνδροµή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών αλλά και η 

συγκέντρωση των µορίων που απαιτείται για την κάθε κατηγορία. 
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1.7 ∆ηλώσεις Τιµών Ξενοδοχείων 

 

Η δήλωση των τιµών ενός ξενοδοχείου γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της σελίδα του ΞΕΕ µέχρι 

τέλους του έτους. Είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος  και θα παρατηρήσει ο υπέυθυνος 

της δήλωσης πως εάν τη µια χρόνια είχε δηλώσει ηλεκτρονικά τις τιµές των ξενοδοχείων τότε 

θα είναι αποθηκευµένες και τις υπόλοιπες χρονιές εκτός και αν έχει αλλάξει τις υπάρχουσες 

τιµές. 

Απαραίτητη προυπόθεση είναι να είσαι εγγεγραµένος χρήστης του ΞΕΕ. Εάν κάποιος δεν 

είναι εγγραµένος, σαφώς πρέπει να εισχωρήσει στις ηλεκτρονικές πλατφόρµες και αφού 

εγγραφεί τοτε θα του αποσταλθεί ηλεκρονικό µήνυµα µε τα δικαιολογητικά της αίτησης για 

τη δήλωση των τιµών. 

Για τα δωµάτια τα οποία οι υπεύθυνοι των ξενοδοχείων  θα δηλώσουν τιµές είναι 

υποχρεωτικό να είναι αναγνωρισµένα από το ΕΟΤ. Καθώς επίσης το σύνολο των δωµατίων 

που θα δηλωθεί θα πρέπει να είναι και αυτό αναγνωρισµένο απο το ΕΣΛ. 

Το κάθε ξενοδοχείο θα πρέπει να ορίσει τις τιµές του για τα δωµάτια χωρισµένα σε δυο 

κατηγορίες. Σε ΧΑΜΗΛΗ και ΥΨΗΛΗ περίοδο µε χρονικά διαστήµατα για την κάθε µια, 

όσο επιθυµεί ο ξενοδόχος. 

Οι τιµές που επιθυµεί ο κάθε ξενοδόχος να εισπράττει για το ξενοδοχείο του, είναι ελεύθερες. 

Πρέπει όµως να διαµορφωθούν µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην τουριστική αγορά 

στην παρούσα οικονοµική κρίση, ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να ανταποκρίνονται στις 

παρεχόµενες υπηρεσίες του κάθε ξενοδοχείου. 

Όσα δωµάτια δεν έχουν λουτρό δηλώνονται χαµηλότερη τιµή στον τιµοκατάλογο αφού 

ανήκουν σε µειονεκτική κατηγορία. 

Οι τιµές του πρωινού, του γεύµατος ή δείπνου είναι ελεύθερες, δεν ενσωµατώνονται στις 

τιµές των δωµατίων, αλλά δηλώνονται ξεχωριστά και αφορούν τιµή ανά άτοµο. 

Οι δηλούµενες τιµές δωµατίων, πρωινού ή γεύµατος και τηλεφωνικής µονάδος, 

περιλαµβάνουν τις νόµιµες επιβαρύνσεις. 

Μετά τη θεώρηση των δηλώσεων και των τιµοκαταλόγων, το Ξ.Ε.Ε. θα αποστείλει ένα 

αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης τιµών και έναν θεωρηµένο κατάλογο τιµών σε κάθε 

ξενοδοχείο τα οποία αφού σφραγιστούν από τον επιχειρηµατία µε τη σφραγίδα της 

επιχείρησης θα τηρούνται υποχρεωτικά στον χώρο της υποδοχής και θα επιδεικνύονται σε 

κάθε ενδιαφερόµενο πελάτη.Επίσης θα αποστείλει ένα θεωρηµένο αντίγραφο δήλωσης τιµών 

κάθε ξενοδοχείου στις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. 

 

1.8 Αντιµετώπιση Παραξενοδοχίας 

 

Ο Ε.Ο.Τ.  έχει το διακίωµα του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων όταν τα καταλύµατα 

δεν λειτουργούν µε τις προυποθέσεις του σύµφωνα µε τις εκάστοτε νοµοθεσίες. Οι ∆.Ο.Υ. 

έχουν την αρµοδιότητα να ελέγχουν φορολογικά όλες τις επιχειρήσεις. 

Το Ξ.Ε.Ε. συµβάλει στη διάρθρωση της παραξενοδοχίας µε το λεγόµενο Παρατηρητήριο 
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Παραπλανητικής ∆ιαδικτυακής ∆ιαφήµισης (ΠΠ∆∆) ετσί ώστε να µπορούν όλοι να 

καταγγείλουν την παραπλανητική διαφήµιση καταλυµάτων στο διαδίκτυο.  Όποιες 

παραβατικές συµπεριφορές υπάρχουν το Ξ.Ε.Ε τις διευθετεί φιλικά µέσω προειδοποιητικών 

επιστολών. Οι λίγες περιπτώσεις µη συµµόρφωσης στις υποδείξεις µας µαζί µε τις υπόλοιπες 

καταγγελίες παράνοµης λειτουργίας και παραπλανητικής διαφήµισης βοηθητικών 

καταλυµάτων ή ακόµη και µεµονωµένων διαµερισµάτων διαβιβάζονται στον Ε.Ο.Τ. για την 

άσκηση του προβλεπόµενου ελέγχου. 

 

Βάσει του Ν. 4070/2012 αναγραφής του αριθµού ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών 

Επιχειρήσεων) σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ακόµα 

και σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθµούς, τον ηµερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες 

και ιστολόγια του διαδικτύου, σκοπό έχει την καταπολέµηση του φαινοµένου της 

παραξενοδοχίας και της παράνοµης διαφηµιστικής προβολής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

 

2.1 Εποχιακή Εργασία 

 

Σύµφωνα µε τον Νόµο(Ν. 1346/1983 –ΦΕΚ 46/Α,άρθρο 8) της οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

που απασχολούσαν προσωπικό, είναι υποχρεωµένες να το ξαναπροσλάβουν το ίδιο κατά 

µέσο όρο που είχαν εργαστεί στην ίδια επιχείρηση της δυο τελευταίες τουριστικές περιόδους. 

Η διαδικασία της επαναπρόσληψης γίνεται ως εξής: 

• Επαναπρόσληψη του 1/3 τουλάχιστον των εργαζοµένων αφόσον έχει συµπληρωθεί το 

20% της πληρότητας του ξενοδοχείου. 

• Επαναπρόσληψη των 2/3 των εργαζοµένων εφόσον έχει συµπληρωθεί το 50% της 

πληρότητας  

• Επαναπρόστηλη όλου του συνόλου του προσωπικού µε τη συµπλήρωση του 80% της 

πληρότητας. 

Η διαδικασία αυτή ελέγχεται από τον υπάλληλο της επιθεώρησης εργασίας και θεωρείται στο 

βιβλίο εισόδου. 

Όποιος εργοδότης δεν επαναπροσλαµβάνει το ίδιο προσωπικό, χωρίς να είναι καλυµένος από 

τη νοµοθεσία, έχει την υποχρέωση να το αποζηµιώσει αλλά σε αυτή τη περίπτωση δεν του 

αποδίδει τους µισθούς υπερηµερίας εφόσον δεν υπάρχει ενεργή εργασιακή σύµβαση. 

Εάν λοιπόν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου προχωρήσει στην αποζηµίωση του 

ξενοδοχουπαλλήλου, οι χρηµατικές απολαβές που αντιστοιχούν σε αυτή τη περίπτωση 

λαµβάνονται υπόψη µόνο το χρονικό διάστηµα που αποµένει µετά την αφαίρεση του χρόνου 

των νεκρών περιόδων, κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο 

εργαζόµενος µπορούσε να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη (Α.Π.305/2011,1085/2006). 
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Ο υπολογισµός της αποζηµίωσης υπολογίζεται βάσει των αποδοχών που είχε την 

προηγούµενη περίοδο απασχόλησης (Α.Π. 1734/95, Εφ. Αθ. 5315/1994). 

Αντιθέτως σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1346/83 «περί επαναπρόσληψης του 

ξενοδοχοϋπαλλήλου» η εκάστοτε επιχείρηση δεν αποδέχεται την προσφερόµενη εργασία του 

εργαζοµένου ενώ τηρήθηκαν οι προυποθέσεις, τότε η επιχείρηση καθισταται 

υπερήµερος(Α.Π.946/88), και είναι υποχρεωµένη να αποδώσει στον µισθωτό της, τους 

οφειλούµενους µισθούς υπερηµερίας (Υπουργ. Εργασίας 13335/283/13-06-2014) 

Τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων των τελευταίων χρόνων, 

έχουν τεθεί όροι βάσει των οποίων, υπό προϋποθέσεις, θεωρείται ότι είναι δυνατή η απόκλιση 

από της κείµενες διατάξεις.  

Ειδικότερα: 

Οι εργαδότες που απασχολούν προσωπικό, σε εξαήµερη βάσησύµφωνα µε την εργατική 

νοµοθεσία, δηλαδή η εφαρµογή του 40ωρου, κατανεµηµένου σε 6 ηµέρες (π.χ. 6 ώρες και 40 

λεπτά ηµερησίως). 

Όταν η εργασία αφορά πάνω από 40 ώρες εβδοµαδιαίως (6 ηµέρες Χ 8 ώρες)  πρέπει να 

καταβάλλεται σρους εργαζόµενους για τις επιπλέον ώρες, ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 

20% ως υπερεργασία. (έγγρ. Υπουργ. Εργασίας 30873/2-5-2014).   

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει των προδιαγραφών του ΣΣΕ για πενθήµερη εργασία, 

επιτρέπεται να απασχολήσουν της εργαζοµένους µέχρι 1 µέρα την εβδοµάδα και 1 ώρα 

εργασίας ανα ηµέρα, χωρίς να καταβάλλουν πρόσθετη αµοιβή λόγω της της υπερωρίας.  Σε 

ευτή την περίπτωση οι εργαζόµενοι απασχολούνται στην επιχείρηση συνολικά 40 ώρες 

εργασίας την εβδοµάδα. 

 

2.2 Υποχρεώσεις Ξενοδόχου – Πελάτη 

 

Οι διατάξεις για τις σχέσεις ξενοδόχων – πελατών  παρουσιάζονται σύµφωνα  µε την 

απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αριθ. 503007/76, που τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αρ. 

535813/79. Η απόφαση αυτή κυρώθηκε µε το Ν. 1652/86 για την χρονοµεριστική µίσθωση, 

άρθρ.9 . Ο Κανονισµός αυτός ρυθµίζει τις καθηµερινές σχέσεις (αµοιβαία δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις) ξενοδόχων και µεµονωµένων πελατών αλλά και τουριστών, που διακινούνται 

σε οµάδες µε οργανωµένα τουριστικά προγράµµατα (πακέτα).  

 

Σύµφωνα λοιπόν µε την ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπονται τα ακόλουθα:  

Υποχρέωση του ξενοδόχου είναι να ενοικιάζει τα καταλύµατα που διαθέτει και όποιες 

υπηρεσίες προσφέρει σύµφωνα µε τις διαφηµίσεις που διαθέτει στους πελάτες του(µε κάποιες 

εξαιρέσεις π.χ. περίπτωση µέθης του πελάτη). 

Μπορεί να ζητήσει προκαταβολή έως 25% του συνολικού αντιτίµου της διαµονής (ηµέρες 

διαµονής Χ ηµερήσια τιµή), η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη της τιµής της µιας 

ηµέρας. 

Κάθε δωµάτιο αναγράφει τις ισχύουσες τιµές των υπηρεσιών και δωµατίων του ξενοδοχείου. 
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Η ώρα αναχώρησης για τον πελάτη είναι στις 12 το µεσηµέρι.Εάν επιθυµεί να παραµείνει 

περισσότερη ώρα σε αυτό θα πρεπει να συνεννοηθεί µε τον ξενοδόχο. Αν παραµείνει µέχρι 

τις 18µµ πρέπει να πληρώσει επί πλέον µισό ηµερήσιο µίσθωµα. Αν παραµείνει και µετά τις 

18µµ πρέπει να πληρώσει επί πλέον ένα ολόκληρο ηµερήσιο µίσθωµα. 

Οι τιµές του δίκλινου δωµατίου και του δωµατίου διπλής κλίνης είναι ίδιες εφόσον το 

δωµάτιο έχει χαραακτηριστεί ως δίκλινο.Όταν το δίκλινο δωµάτιο χρησιµοποιείται από ένα 

άτοµο, τότε χρεώνεται στο 80% της τιµής του δίκλινου. Η προσθήκη µιας επί πλέον κλίνης σε 

µονόκλινο ή δίκλινο δωµάτιο προσαυξάνει την τιµή του δωµατίου κατά 20%. 

 

2.3 Μισθοί Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

 

Σύµφωνα µε την Συλλογική Σύµβαση Εργασία των Ξενοδοχουπαλλήλων, «Για τους όρους 

αµοιβήςκαι εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της ώρας» Π.Κ 

4/28-3-2018 υπογράφονται οι παρακάτων διατάξεις βάσει νόµου από την Πανελλήνια 

Οµοσποδία Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων τουριστικών Επαγγελµάτων (ΠΟΕΕ ΥΤΕ) 

και την Πνελλήνια Οµοσποδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ). 

Οι µισθωτοί που αναφέρονται στην πανελλήνια σύµβαση εργασίας  ονοµάζονται 

ξενοδοχουπάλληλοι.  ∆ιαιρούνται στις παρακάτων τέσσερις κατηγορίας σύµφωνα µε την 

εργασίακή τους θέση ανεξαρτήτως φύλου. 

Κατηγορία Α: Υπάλληλος ρεσεψιονίστ, µαιτρ, υποµαιτρ, θυρωρός Α, νυχτοθυρωρός Α, 

µπουφετζής Α, προιστάµενος δωµατίων και κοινόχρηστων χώρων, µάγειρος Α και ο τεχνίτης  

ζαχαροπλαστικής. 

Κατηγορία Β: Προιστάµενος πλυντηρίου, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β, σερβιτόρος 

τραπεζαρίας, µπάρµαν, τηλεφωνητές. 

Κατηγορία Γ: Βοηθός σερβιτόρου, θυρωρός υππηρεσίας, βοηθός θυρωρείου, γκρούµ, βοηθός 

τεχνίτη ζαχαροπλαστικής. 

Κατηγορία ∆: Πλύντρια, σιδερώτρια, µοδίστρα, λαντζέρης, προιστάµενος και βοηθός 

ιατρείου. 

Η διαµόρφωση των βασικών µισθών ξενοδοχουπαλλήλων σύµφωνα µε την ΣΣΕ από 16-2-

2016 ( ΠΚ1/18-2-2016 ) αυξάνονται από την 1-1-2018 µε ποσοστό 1,5% και διαµορφώνονται 

ως εξής: 

Κατηγορία Α: 851,06 ευρώ 

Κατηγορία Β: 833,11 ευρώ 

Κατηγορία Γ: 816,62 ευρώ 

Κατηγορία ∆: 780,40 ευρώ 

Μετά την 1-1-2019 οι βασικοί µισθοί αυξάνονται κατά  1,5% και προκύπτουν οι εξής; 

Κατηγορία Α: 863,83 ευρώ 
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Κατηγορία Β: 845,62 ευρώ 

Κατηγορία Γ: 828,87 ευρώ 

Κατηγορία ∆: 792,08 ευρώ 

 

Ακόµα και το ηµεροµίσθιο των εκτάκτως εργαζοµένων είχε διαµορφωθεί  σύµφωνα µε την 

ΣΣΕ (ΠΚ1/18-2-2016) από την  1-1-2018 αυξανόµενο κατά 1,5% ως εξής: 

• Για τους σερβιτόρους σε 64,72 ευρώ 

• Για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 56,44 ευρώ 

Στη συνέχεια τα ηµεροµίσθια αυτά αυξάνονται κατά 1,5% από την 1-1-2019 σε : 

• Για τους σερβιτόρους σε 65,70 ευρώ 

• Για τους βοηθούς σερβοτόρων σε 57,29 ευρώ 

Το ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους εργαζοµένους  για την απασχόλησή τους µέχρι 8 ωρών 

συµπεριλαµβανοµένες οι όποιες προσαυξήσεις λόγων εορτών, εργασία τις κυριακές, καθώς 

και εργασία τις νυχτερινές ώρες. 

Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου Β του άρθρου 5 από 

30.12.2013 Κ.Σ.Σ.Ε/Π.Κ  14/30.12.2013 προκύπτουν: 

Όσοι εργαζόµενοι εργαστούν σε ηµέρες αναπαυσής τους, τότε λαµβάνουν πρόσθετη αµοιβή η 

οποία θεωρείται αποζηµίωση ίση µε ένα ηµεροµίσθιο για κάθε ηµέρα ανάπαυσης που 

εργάστηκαν. Το ηµεροµίσθιο αυτό είναι προσαυξηµένο κατά 75%  εφόσον η απασχόληση σε 

ηµέρα ανάπαυσης είναι Κυριακή ή σε ηµέρα θεσµοθετηµένη από την εργατική νοκµοθεσία 

ως αργία. 

Η απασχόληση των ηµερών αναπαυσης των εργαζοµένων σε ένα ξενοδοχείο αυξάνει τις 

µηνιαίες αποδοχές  και το οφειλόµενο ασφαλιστικό ηµεροµίσθιο και λειτουργέι υπέρ των 

εργαζοµένων αυτών.  Σε καµία περίπτωση η εργασία αυτή δεν θεωρείται παράβαση του 

συστήµατος της πενθήµερης εργασίας , αφού όποτε αυτή γίνεται, είναι λόγω εποχικότητας, 

και αυξηµένου φόρτου εργασίας της επιχείρησης και όχι από πρόθεση ή µη τήρηση του 

συµφωνηµένου πενθήµερου. 

Η εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου γίνονται κατά τους θερινούς µήνες από 1
η
 

ιουνίου έως 30η σεπτεµβρίου, και τους χειµερινούς  µήνες  από 15 δεκέµβρη έως 15 

φλεβάρη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

3.1 Πλάνο Κρατήσεων 

 

Το πλάνο κρατήσεων αποτελέι ένα άριστο εργαλείο για τη γρήγορη εκτίµηση της 

διαθεσιµότητας των δωµατίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  Στο πλάνο κρατήσεων 

αναφέρονται όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν το ξενοδοχείο για διάστηµα ενός µήνα. 

Είναι πολύ εύχρηστο και εξυπηρετεί το µεγαλύτερο ποσοστό ξενοδοχείων. Συνήθως γίνεται 

µε τη βοήθεια ενός excel. 
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3.2 ∆ελτία Άφιξης και Αναχώρησης Πελατών 

 

Στα δελτία άφιξης και αναχώρησης πελάτων τηρούνται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τις 

αστυνοµικές διατάξεις. 

Η σύνταξή του γίνεται µε την άφιξη του πελάτη, και του διευθυντή του τουριστικού 

καταλύµατος .  Το δελτίο αυτό παραµένει στην επιχείρηση για διάστηµα τριών µηνών από 

την αναχώρηση του πελάτη, έτσι ώστε να είναι ανα πάσα στιγµή στην διάθεση των 

αστυνοµικών αρχών εάν ζητηθούν, µε έγγραφο της υπηρεσίας δηµόσιας ασφάλειας της 

ελληνκής αστυνοµίας. 

Οι επιχειρηµατίες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δεν είναι υποχρεωµένοι  να συντάξουν το 

δελτίο αυτό, εφόσον τηρούν στα υπολογισιτκά αρχεία της επιχείρησης στοιχεία τα οποία 

αφορούν τις αφίξεις.  
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3.3 Βιβλίο Κίνησης Πελατών 

 

Το βιβλίο κίνησης πελατών είναι γνωστό και ως βιβλίο πόρτας.  Είναι από τα πιο σηµαντικά 

στοιχεία που έχει η ξενοδοχειακή επιχείρηση. 

Σε αυτό αναγράφονται καθηµερινά όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις των πελατών καθώς 

επίσης και οι συµφωνηµένες τιµές. 

Η θεώρησή του γίνεται από το αστυνοµικό τµήµα, και την αντίστοιχη ∆.Ο.Υ της περιοχής 

που ανήκει η επιχείρηση, στη συνέχεια φυλάσσεται για πέντε χρόνια  µετά τη συµπλήρωσή 

του.   

Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε πως σε µια άφιξη ενός γκρουπ σε µια ξενοδοχειακή 

επιχείρηση είναι πολύ δύσκολο να καταχωρηθούν σε άµεσο χρόνο όλοι οι πελάτες και να 

εξυπηρετηθούν.  Έτσι λοιπόν συµπληρώνεται συνήθως το όνοµα του γκρουπ ή του 

τουριστικό γραφείο που µεσολαβεί για την άφιξη των πελατών, ο ακριβής αριθµός ατόµων 

που επισκέφτηκαν το κατάλυµα. 
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3.4 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών 

 

Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών 

(Α.Π.Υ) ή τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ). 

Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών  και το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών  χαρακτηρίζονται ως 

δικαιολογητικά έγγραφα λογιστικών εγγράφων. 

Στα έγγραφα αυτά είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται τα πλήρη φορολογικά στοιχεία τηε 

ξενοδοχειακής επιχείρησης όπως επίσης και του πελάτη. 

Επίσης είναι σηµαντικό να αναγράφονται στο παραστατικό που εκδίδεται είτε είναι τιµολόγιο 

είτε απόδειξη οι αναλυτικές υπηρεσίες που  παρήχθησαν και οι τιµές τους. 
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3.5  Μηνιαίο ∆ελτίο Κίνησης Ξενοδοχείου 

 

Όλες οι ξενοδοχειακές µονάδες είναι υποχρεωµένες  να υποβάλλουν το µηνιαίο δελτίο 

κίνησης τουριστικών καταλυµάτων.  Το δελτίο αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ε.Σ.Υ.Ε.  

(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τηε Ελλάδος) εµπρόθεσµα όταν στέλνεται εντός πέντε ηµερών 

από τη λήξη του µήνα αναφοράς των στοιχείων. 

Είναι προτιµότερο να υποβάλλεται αρκετές ηµέρες πριν τη λήξη του µήνα αναφοράς. 

Ως ηµερονηµία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης 

αυτής στο σύστηµα της ΕΣΥΕ. 

Από την ηλεκτρονική υπηρεσία που έχει δηµιουργηθεί µπορούν να εξυπηρετηθούν όλες οι 

µονάδες που είναι υπόχρεες να υποβάλλουν µηνιαίο δελτίο κίνησης τουριστικών 

καταλυµάτων για τον αριθµό των αφίξεων και των διανυκτερέυσεων ηµεδαπών και 

αλλοδαπών  πελατών. 
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3.6 Κατάσταση Ηµερήσιας Κίνησης Πελατών (Main Courante) 

 

Η ηµερήσια κατάσταση κίνησης πελατών (MAIN COURANTE) θεωρείται από τα 

σηµαντικότερα βιβλία µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Είναι ένα πολύστηλο βιβλίο στο 

οποίο καταγράφονται τα έσοδα και οι απαιτήσεις της επιχείρησης.  Αναφέρει τις ηµερήσιες 

καταναλώσεις των πελατών αυτών που διανυκτερεύουν στο ξενοδοχείο αλλά και εκείνων που 

κάνουν χρήσεις των εγκαταστάσεων ή εχουν επισκεφτεί το ξενοδοχείο για κάποιο συνέδριο. 

Στη συνέχεια η κατάσταση αυτή ενηµερώνει το λογιστήριο του ξενοδοχείου µε ακρίβεια και 

λεπτοµέρεια για όλες τις ηµερήσιες καταναλώσεις που έχουν  γίνει στο ξενοδοχείο ώστε 

εκείνο µε τη σειρά του να καταχωρήσει τις ηµερολογιακές λογιστικές εγγραφές. 

Οι λογαριασµοί 30 (πελάτες) και ο λογαριασµός 73 ( πωλήσεις υπηρεσιών) είναι εκείνοι που 

ενηµερώνονται σε ηµερήσια βάση από τις καταχωρήσεις των καθηµερινών καταναλώσεων 

των πελατών από την main courante. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

1.1 Ιστορική Εξέλιξη του Τουρισµού 

 

Η  ιστορική εξέλιξη του τουρισµού χρονολογείται από το 2500 π.χ  και είναι χωρισµένη σε 

τέσσερις χρονικές περιόδους. Η αρχή της πρώτης περιόδου φηµολογείται από το µέσο της 

τρίτης χιλιετίας π.χ και τελειώνει την εποχή που χρησιµοποιήθηκε η ατµοµηχανή στο 

σιδηρόδροµο το 1840.  Η δεύτερη περίοδος τελειώνει µε το πέρας του β’ παγκοσµίου 

πολέµου, για την Τρίτη περίοδος γίνεται λόγος τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, ενώ η 

τέταρτη και τελευταία φτάνει έως το σήµερα. 

Σύµφωνα µε τον ΕΟΤ ο τουρισµός θεωρείται µεγάλη οκονοµική εξέλιξη παγκοσµίως και το 

µέλλον του χαρακτηρίζεται ευοίωνο. Ο αριθµός των αφίξεως σύµφωνα µε τον ΕΟΤ και 

µελέτες που έχουν γίνει στο κοµµάτι αυτό θεωρείται πως ο τουρισµός θα αυξηθεί µε τα την 

πάροδο των χρόνων.Η Ελλάδα συνεισφέρει στο ΑΕΠ και αποτελεί µοχλό ανάπτυξης για την 

ελλήνική οικονοµία. Το 2004 µε την διαξαγωγή των ολυµπιακών αγώνων συντέλεσε στην 

αύξηση του τουρισµού στη χώρα µας και δηµιουργήθηκαν επιχειρήσεις  που συντέλεσαν 

στην αύξηση της τουριστικής ανάπτυξης.  

 

1.2 Η Έννοια του Τουρισµού 

 

Σαν πρώτο ορισµό έχει δωθεί αυτός από τους Hunziger και Krapf το 1942 οι οποίοι 

υποστήριξαν την οµάδα µη κερδοσκοπικών φαινοµένων που εµφανίζονται από τα ταξίδια και 

τις διαµονές ενός τουρίστα σε µια περιοχή. Αυτός ο ορισµός, υιοθετήθηκε από πολλούς. 

Παρόλλα αυτά έχει δωθεί και άλλος ορισµός µισό αιώνα αργότερα από τους Mill και 

Morrison οι οποίοι µας αποκαλύπτουν πως τουρισµός είναι η διεύρυνση της χρονικής 

διάρκειας ενός ταξιδιού από την πραγµατοποίηση του µέχρι και τις αναµνήσεις της 

επιστροφής. 

Ως αποδεκτός ορισµός στις µέρες µας και αυτός ο οποίος έχει επικρατηθεί από τον παγκόσµιο 

τουρισµό (UNWTO) χαρακτηρίζεται εκείνος που ορίζει το τουρισµτικό φαινόµενο ως 

οικονοµικό, κοινωνικό, µε απότερο στόχο τη κάλυψη των αναγκών του ατόµου είτε αυτές οι 

ανάγκες είναι σωµατικές,  είτε ψυχικές, ακόµα για το διάστηµα που έχει επιλέξει να 

µετακινηθεί σε ξένο τόπο µικρότερο του ενός έτους. 
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1.3 Είδη και έναλλακτικες Μορφές Τουρισµού 

 

Ο τουρισµός διαχωρίζεται σε πολλά επίπεδα και δεν περιορίζεται µόνο στις στάνταρ έννοιες 

του καταναλωτισµού.  Έτσι λοιπόν, ο τουρισµός χωρίζεται σε πολλά είδη και µορφές 

αναλόγως µε τα κριτήρια που τίθενται κάθε φορά.  Παρακάτω θα δούµε τις δηµοφιλέστερες 

µορφές του τουρισµού: 

• Μαζικός τουρισµός 

Ο µαζικός τουρισµός καθορίζεται από τα tour operators (τουριστικά πακέτα) και την οµαδική 

συµµετοχή των ατόµων σε αυτά.  Είναι οργανωµένα πακέτα συµπεριλαµβάνοντας διάφορες 

τουριστικές δρατηριότητες.  Τα  τουριστικά πακέτα,  συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στην 

ανάπτυξη πολλών περιοχών ανα τον κόσµο, αφού ο ενδιαφερόµενος επιλέγει ένα τέτοιου 

είδους πακέτο αναλόγως τη περίπτωση.  

• Ατοµικός τουρισµός 

Ο ατοµικός τουρισµός θεωρείται από τα πιο σύγχρονα είδη τουρισµού και αυτό γιατί όλη η 

οργάνωση και η εκτέλεση του πραγµατοποιείται από τους ίδιους τους τουρίστες. Ως 

αντικείµενο µετακίνησης χρησιµοποιούν  τα  ιδιωτικά τους αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, 

θαλαµηγά σκάφηκτλ. Τα οποία εκτός από τη µετακίνηση πολλές φορές τα χρησιµοπούν και 

ως χώροι διαµονής. 

 

• Εγχώριος τουρισµός 

Ο εγχώριος (εσωτερικός) τουρισµός αναπτύσσεται κυρίως από τους µόνιµους κατοίκους µιας 

χώρας / περιοχής.  Σαν αρνητικό της συγκεκριµένης µορφής τουρισµού τίθεται η µη εισροή 

συναλλάγµατος.  Παρόλλα αυτά βοηθά στη συγκράτηση της  εκροής του συναλλάγµατος 

αφού οι ντόπιοι τουρίστες επιλέγουν ως προορισµό την περιοχής της µόνιµης κατοικίας 

τους.Για να αναπτυχθεί ο εσωτερικός τουρισµός η εκάστοτε περιοχή πρέπει να διαθέτει 

κατάλληλα και ταυρόχρονα προσιτά οικονοµικά τουριστικά καταλύµατα ώστε να αυξηθεί 

ολοένα και περισσότερο το τουριστικό δίκτυο της περιοχής. 

• ∆ιεθνής τουρισµός 

Ο διεθνής τουρισµός διακρίνεται σε εισερχόµενο και εξερχόµενο τουρισµό: 

Α) ∆ιεθνής εισερχόµενος τουρισµός  καλείται ο τουρισµός των αλλοδαπών τουριστών, οι 

οποίοι ταξιδεύουν σε οποιαδήποτε χώρα. 

Β) Ο διεθνής εξερχόµενος τουρισµός αφορά στους µόνιµους κατοίκους µίας χώρας οι οποίοι 

ταξιδεύουν σε µία άλλη χώρα µε σκοπό να ικανοποιήσουν συγκεκριµένες επιθυµίες και 

ανάγκες τους. 

• Εποχιακός τουρισµός  

Σηµαντικό ρόλο στον εποχιακό τουρισµό παίζει η χρονική διάρκεια των τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι πως διαρκεί όλο το χρόνο χωρίς να 

επιρρεάζεται από τις κλιµατολογικές συνθήκες.Συνήθως το προτιµούν άτοµα που 

ενασχολούνται πολύ µε τη φύση δοκιµάζοντας τις ανάλογες δραστηριότητες του. 
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• Στατικός τουρισµός  

Ο στατικός τουρισµός απασχολείται από άτοµα τα οποία επισκέπτονται µια ξενοδοχειακή 

επιχείρηση και για να παραθερίσουν και παραµένουν εκεί για τη διάρκεια των διακοπών τους. 

Συνήθως αυτό γίνεται λόγω των επαγγελαµτικών ταξιδίων και λόγω έλλειψης χρόνου. 

 

• Κινητικός τουρισµός 

Ο κινητικός τουρισµός αφορά κατά κύριο λόγο τουριστές που επιθυµούν να εξερευνούν µέρη 

και τόπους και βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση. 

 

• Νεανικός τουρισµός  

Σε αυτή την κατηγορία συναντάµε άτοµα από 18 έως 30 χρονών  οι οποίοι επιθυµούν να 

ταξιδεύουν µόνοι τους ή σε µικρές οµάδες  και ενδιαφέρονται για διάφορες δραστηριότητες 

όπως φεστιβάλ, χειµερινά / καλοκαιρινά σπόρ κ.τ.λ. Προτιµούν µέρη στα οποία µαζεύεται 

πλήθος ατόµων µε έντονο lifestyle.  

 

• Τουρισµός τρίτης ηλικίας 

Ο κόσµος της τρίτης ηλικίας προτιµά διακοπές πιο ήσυχα και αποφεύγει πολυσύχναστα µέρη. 

Συνήθως ταξιδεύουν µε µεγάλες οµάδες ( group ). Οι ηλικιωµένοι διαθέτουν σηµαντικό 

µέρος του χρόνου τους σε ταξίδια ακόµα και σε περιόδους εκτός τουριστικής αιχµής µιας και 

έχουν άφθονο ελέυθερο χρόνο για αξιοποίηση.  

 

• Κοινωνικός τουρισµός 

Ο κοινωνικός τουρισµός πραγµατοποιείται από προγράµµατα συνήθως του ΟΑΕ∆ και 

χρηµατοδοτείται από το το κράτος δίνοντας την επιλογή στα άτοµα αυτά να επιλέξουν το 

προορισµό που επιθυµούν.  Αφορούν κυρίως άτοµα χαµηλής εισοδηµατικής τάξης γιαυτό το 

κοινωνικό κράτος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει στα άτοµα αυτά ολικώς ή µερικώς την 

δυνατότητα να κάνουν διακοπές. 

 

 

Εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

 

Οι νέες εναλλακτικές µορφές τουρισµού, δηµιουργήθηκαν ως αποφυγή από τις δυσµενείς 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού, µε θετικές αντιδράσεις 

από πολλούς τουρίστες. Για παράδειγµα στην Ελλάδα, που είναι µια χώρα µε πλούσιο φυσικό 

περιβάλλον και τεράστια αγροτική ανάπτυξη θεωρείται ως αφετηρία για την ανάπτυξη των 

εναλλάκτικών µορφών τουρισµού.  
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Μερικές από τις πιο διαδεδοµένες µορφές εναλλακτικού τουρισµού είναι:  

1) Αγροτουρισµός: είναι µια µορφή τουρισµού η οποία στηρίζεται στους φυσικούς πόρους 

του περιβάλλοντος. Χωρίζεται σε δυο τύπους:  

α) Γεωργοτουρισµό, οι τουρίστες έρχονται σε επαφή µε τη φύση , κοιµούνται σε αγροτόσπιτα 

και συµµετέχουν στη ζωή των αγροτών και στις δραστηριότητές τους. 

 β) Αγροτουρισµό, ο οποίος προσφέρει διακοπές σε καταλύµατα σε αγροτικές περιοχές. Ετσι 

έχει την ευκαιρία ο τουρίστας να έρθει σε επαφή µε τη φύση, τις δραστηριότητες της 

υπαίθρου την παραδοσιακή κουζίνακαι γενικότερα να αισθανθεί τη χαρά της περιήγησης και 

τις ανκάλυψης. Τέτοιος τουρισµός απευθύνεται σε όλο το εύρος των ηλικιών. 

2) Συνεδριακός: Αποτελείται από άτοµα τα οποία έχουν κοινά ενδιαφέροντα µεταξύ τους µε 

σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και ενηµέρωσης σε κάποια θέµατα. Για παράδειγµα οι 

συνενδριακόι τουρισµοί είναι συνήθως τα επαγγελµατικά συνέδρια, σεµινάρια, εκθέσεις. 

∆ιαρκούν για ελάχιστες ηµέρες ή και ώρες . Ο συνενδριακός τουρισµός έχει αναπτυχθεί 

ραγδαία τα τελευταιά χρόνια και σε δεθνές επίπεδο. 

 3) Τουρισµός Κινήτρων: Χρησιµοποιείται κυρίως από βιοµηχανίες και επιχειρήσεις σαν 

κίνητρο υψηλής απόδοσης τόσο των υπαλλήλων όσο και των διευθυντών της επιχείρησης. 

Μπορεί να είναι η διαµονή σε ξενοδοχείο σαν δώρο από την εταιρία για την αυξηµένη 

παραγωγή των τελευταίων µηνών ή και ακόµα ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Αυτή η µορφή έχει 

κατά κανόνα περιορισµένη χρονική διάρκεια 3 µε 5 µέρες συνήθως.  

4) Τουρισµός άθλησης: Ο τουρισµός άθλησης δηλώνει τη συµµετοχή σε αθλητικές 

οργανώσεις. Η συµµετοχή µπορεί να πραγµατοποιείται για επιχειρηµατικούς σκοπούς ή και 

για άλλους λόγους. Τέτοιοι είναι : συµµετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις ή διαγωνισµούς, 

όπως το γκολφ, τένις, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, κωπηλασία κλπ. Αλλά και την παρακολούθηση 

των ευρωπαϊκών και παγκοσµίων κυπέλλων και πρωταθληµάτων, Ολυµπιακών Αγώνων και 

τα µεγάλα διεθνή τουρνουά.  

5) Τουρισµός υγείας: Αφορά κυρίως τα άτοµα τρίτης ηλικίας τα οποία αναζητούν µεθόδους 

για την αποκατάσταση της σωµατικής και ψυχικής τους υγείας . 

6) Τουρισµός περιπέτειας: Είναι η πιο ενδιαφέρουσα µορφή τουρισµού διότι συνδιάζει 

πολλές διαφορετικές δραστηριότητες µαζί. Εξερεύνηση τοποθεσιών, περιπέτεια, διασκέδαση, 

και γενικά ενασχόληση µε καινούργιες δραστηριότητες όπως: πεζοπορία, καγιάκ, ράφτινγκ, 

αναρρίχηση, κατάδυση, ποδηλασία, σκι, ιππασία κτλ. Προτιµάται κυρίως απο άτοµα µικρής 

ηλικίας µε καλή φυσική κατάσταση και όρεξη για περιπέτειες. 

 7) Θρησκευτικός τουρισµός: Αναφέρεται σε άτοµα που τους αρέσει να επισκέπτονται 

θρησκευτικούς προορισµούς για να παίρνουν µέρος σε θρησκευτικές εκδηλώσεις ή και για 

λόγους λατρείας.  

 

1.4 Θετικές και Αρνητικές Συνέπειες Τουρισµού  

 

Στην σηµερινή εποχή όλο και περισσότερος κόσµος επιθυµεί ν αταξιδέψει τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι λόγοι που τον ωθούν σε αυτό είναι η γνωριµία µε 
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καινούργιο λαό, ήθη και έθιµα, τοπικά προιόντα και έχουν ως σκοπό να καλλιεργηθούν, να 

ψυχαγωγηθουν και να διευρύνουν τους πνευµατικούς ορίζοντες. 

Οι θετικές συνέπειες του τουρισµού είναι αµέτρητες για µια χώρα. Αναπτύσσεται η 

οικονοµία, δηµιουρούνται νέες θέσεις  εργασίας στον τουρισµό. Επίσης, χρηµατοδοτούνται 

νέα έργα που συµβάλλουν στην καλύτερη εικόνα της χώρα, όπως τα έργα υποδοχής, λιµάνια , 

δρόµοι, αεροδρόµια µε στόχο την καλύτερη διευκόλυνση των τουριστών.  Μία ακόµα θετική 

συνέπεια είναι πως µε τον τουρισµό επιτυγχάνεται η επαφή και η γνωριµία νέων ανθρώπων, 

διαφορετικών πολτισµών. Έτσι, µε αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται οι πολιτιστικές 

συναλλαγές και ισχυροποιούνται συναισθήµατα όπως ο σεβασµός η αλληλοεκτίµηση και η 

αλληλεγγύη. 

Οι αρνητικές συνέπειες τουρισµού βεβαιώνονται τόσο στο περιβάλλον όσο και στην 

κοινωνία. Αναλυτικότερα, η υπερεκµετάλλευση του τουρισµόυ έχει ως αποτέλεσµα την 

καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Με το χτίσιµο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

µολύνονται οι θάλασσες, κατστρέφονται βιότοποι και διαταράσσεται η οικολογική 

ισορροπία. Επιπλέον, είναι πολύ σύνηθες το φαινόµενο της ξενοµανίας, αφούοι ντόπιοι 

κάτοικοι µιµούνται τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες των ξένων και έτσι µε αυτό τον τρόπο 

υποτιµούν την πολιτιστική τους κληρονοµιά, συµπεριφορά πράγµα το οποίο είναι εντελώς 

αντίθετο µε τη µέχρι τώρα ζωή τους. Τέλος, χαρακτηρίζεται ως αρνητικό η απληστία και η 

αισχοκέρδια  των ανθρώπων διότι εκµαταλλέυονται σε µεγάλο βαθµό τους τουρίστες και τους 

αντιµετωπίζουν ως πηγή εσόδων κι αυξάνουν υπερβολικά τις τιµές για να πάρουν όσο γίνεται 

περισσότερα χρήµατα. 

Συνοψίζοντας, ο τουρισµός σε µία χώρα ακόµα και στην Ελλάδα, δεν έχει µόνο θετικές 

συνέπειες αλλά και αρνητικές.Παρόλλα αυτά µε τη σωστή λειτουργία και νόµους που 

εφαρµόζει το κράτος στη χώρα µπορούµε να συµβάλλουµε και εµείς στην σωστή επίδραση 

και αύξηση του τουρισµού στη χώρα µας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

2.1 Η Σηµασία του Τουρισµού στην Οικονοµία 

 

Ο ελληνικός τουρισµός αποτελεί έναν από τους βσικότερους τοµείς στην ελληνικήαλλά και 

στην διεθνή οικονοµία. Συµβάλλει στην ανάπτυξη της οικονικής δραστηριότητα και της 

απασχόλησης.  

Το φυσικό περιβάλλον της χώρας µας, η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά και η εκτεταµένη 

ακτογραµή θεωρούν την Ελλάδα από τους πιο σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς σε 

εθνικό και διαθνές επίπεδο. Ο τουρισµός στην Ελλάδα και συγκριτικά µε την υπόλοιπη 

Ευρώπη αλλά και χώρες εκτός Ε.Ε αποτελεί σηµαντική βάση της οικονοµίας  τόσο σε 

επίπεδο παραγόµενου προϊόντος όσο και σε επίπεδο συµµετοχής στα συνολικά έσοδα του 

κράτους.  

Σύµφωνα µε WTTC (World Travel and Tourism Council) ο τουρισµός συνεισφέρει στο ΑΕΠ 

της χώρας το 16,3%, ενώ σύµφωνα µε τον ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών 
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Επιχειρήσεων), περισσότερο από 20% του ΑΕΠ, θεωρόντας τον τουρισµό πρωταρχικό 

πυλώνα της ελλήνικής οικονοµίας.  

Ο ΙΟΒΕ αναφέρει σε µελέτη που διέπραξε πως η ελληνική οικονοµία έχει επιδράσεις από την 

τουριστική ανάπτυξη και τις επενδύσεις στο τουρισικό κλάδο, αναφορικά (στοιχεία 2010) 

στα 34,4 δισεκ. ευρώ ή 15,1% του ΑΕΠ, εκ των οποίων τα 15,2 δισεκ.ευρώ. Εξάλλου 

εκτιµάται ότι για κάθε 1.000 ευρώ τουριστικής δαπάνης, το ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής 

οικονοµίας αυξάνεται κατά 2.220 ευρώ περίπου. Ταυτόχρονα, η επίτευξη του στόχου των 20 

εκατ. αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών στην Ελλάδα, θα είχε ως αποτέλεσµα οι τουριστικές 

εισπράξεις από το εξωτερικό να ανέλθουν  τουλάχιστον στα 12,8 δισεκ. ευρώ, ενώ σε όρους 

συνολικής επίδρασης στο ΑΕΠ η επιπλέον επίδραση θα ξεπερνούσε τα 7 δισεκ. ευρώ σε 

σχέση µε το 2010, δηλαδή 3% του ΑΕΠ. Σε όρους απασχόλησης, η άµεση και έµµεση 

τουριστική απασχόληση στην Ελλάδα εκτιµάται σε 446 χιλ. εργαζόµενους, ενώ συνολικά 741 

χιλ. θέσεις απασχόλησης (ή 16% της συνολικής απασχόλησης της χώρας) υποστηρίζονται 

από την ανάπτυξη του τουρισµού στην Ελλάδα. 

Αναλυτικότερα: 

Η έµµεση επίδραση τουρισµού εκτιµάται στα 5,2 δισεκ. Ευρώ µε επιρροή στο εµπόριο, στον 

κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Επίσης, 

διαµορφώνονται θετικές επιδράσεις  στις επιχειρηµατικές κατασκευές και στις 

τηλεπικοινωνίες αλλά και στον γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία. 

Όσο αφορά τους φόρους στον τουρισµό και τον ΦΠΑ, παρατηρείται αύξηση στην οικονοµία 

του τουρισµού αφού η συνολική επίδραση εκτιµάται σε 1,4 περίπου δισεκ. ευρώ ή στο 5% 

των εσόδων του κράτους. 

 

Η συµβολή του τουρισµού στην οικονοµία αφορά: 

 

• Τη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών 

• Την καταπολέµηση της ανεργίας και  της µετανάστευσης 

• Την περιφερειακή ανάπτυξη 

• Τον περιορισµό της διαφοράς των εισοδηµάτων µεταξύ των αστικών κέντρων και 

τηςπεριφέρειας  

• Την αύξηση των εσόδων του κράτους και τις τοπικής αυτοδιοίκησης 

• Την ανάπτυξη των  συναφών κλάδων της οικονοµίας 

• Τη διαφύλαξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµίας. 

 

2.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Τουρισµού  

 

Περισσότερες από 9.500 ξενοδοχειακές µονάδες λειτουργούν στη χώρα µας τη σηµερινή 

εποχή. Το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι κατηγορίας µέχρι 2 αστεριών, και µόνο το 

3,7% ανήκουν στην τάξη των 5 αστεριών.   

Κυρίως οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι χτισµένες σε περιοχές µε µεγάλη τουριστική 

κίνηση, όπως για παράδειγµα η κρήτη που συγκεντρώνει το 1/5 του συνόλου της χώρας, αλλά 

και τα δωδεκάνησα και οι κυκλάδες. 
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 2.3 Η Απασχόληση στον Τουριστικό Τοµέα  

 

Ο τουρισµός συµβάλλει στην ανάπτυξη της τουριστικής οικονοµίας αποτελόντας κεντρικό 

πυλώνα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στις επενδύσεις. Σηµαντικό ρόλο µαζί µε την 

ναυτιλία παιζει στην απασχόληση, και στην επαγγελµατική αποκατάσταση υπαλλήλων. 

Πολλές θέσεις εργασίες επιρρεάζονται από την ανάπτυξη του τουρισµό τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. 

Είναι ένας τοµές ο οποίος προσφέρει αναπτυξιακές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες κυρίως σε 

περιοχές νησιωτικές αφού εκείνες συγκεντρώνουν µεγάλο φάσµα τουριστών ανα τον κόσµο. 

Η εκτίµηση της απασχόλησης αυξάνεται κατά πολύ τους θερινούς µήνες, µιας και ο 

τουρισµός ανθίζει περισσότερο τότε. Υπάρχουν όµως και δυσκολίες όσον αφορά την 

απασχόληση στον  τουριστικό κλάδο, για παράδειγµα ο τουρισµός είναι αλληλένδετος µε 

µεγάλο εύρος από υπηρεσίες, έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσδιοριστούν οι οικονοµικές 

δραστηριότητες (κλάδοι) που συµµετέχουν στην παραγωγή-διάθεση αγαθών και υπηρεσιών 

που σχετίζονται µε την τουριστική κατανάλωση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

3.1 Χαρακτηριστικά του Νοµού Κορινθίας 

 

Ο νοµός Κορινθίας, µε πρωτεύουσα την πόλη της Κορίνθου, βρίσκεται στη βορειοανατολική 

Πελοπόννησο. Περιβάλλεται από την Αχαΐα στα δυτικά, την Αργολίδα στα νοτιοανατολικά, 

την Αρκαδία στα νοτιοδυτικά και την Αττική στα ανατολικά. Στα βόρεια βρέχεται από τον 

Κορινθιακό κόλπο, ενώ στα ανατολικά από το Σαρωνικό. Το κλίµα του νοµού είναι εύκρατο 

µεσογειακό, µε ήπιους ξηρούς χειµώνες και δροσερά καλοκαίρια, κυρίως στα παράλια και τις 

πεδινές περιοχές. Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, γεγονός που συνεισφέρει 

στη µεγάλη εγχώρια και µη τουριστική κίνηση που γνωρίζει. Μια επίσκεψη στην Κορινθία 

µπορεί να ικανοποιήσει όλα τα γούστα, καθώς η περιοχή διαθέτει αξιόλογα ιστορικά µνηµεία 

(αρχαία Κόρινθος και Ακροκόρινθος), εκτεταµένες παραλίες, πανέµορφα φυσικά τοπία 

(λίµνη Στυµφαλίας), αλλά και µέρη ιδανικά για κοσµοπολίτικες διακοπές, όπως το Λουτράκι, 

το Ξυλόκαστρο και το Βραχάτι. 

∆ιαθέτει συνολικά 160 χιλ δαντελωτών  ακρογιαλών ενώ στην ενδοχώρα του αναπτύσσονται 

χειµαροπόταµοι λίµνες, πηγές, φαράγγια, δάση, αλλα και βοσκότοποι, αµπέλια,  ελαιώνες,  

χαρίζοντας του µια ιδιαίτερη µορφή λόγω της διαφορετικής αυτής συνύρπαξης πολλών 

διαφορετικών πραγµάτων.  Η κορινθία τέλος περιλαµβάνει στα οριά της, ένα από τα 

σηµαντικότερα στρατηγικά σηµεία της Ελλάδας, τη διόριγα του ισθµού. Οι κάτοικοι της 

κορινθίας ασχολούνται κυρίως  µε τη γεωργία όµως στα αστικά κέντρα της βόρειας κυρίως 

κορινθίας  υπάρχουν πολλά εµπορικά καταστήµατα,  ξενοδοχεία,  κέντρα διασκέδασης , ενώ 

στην περιοχή του ισθµού λειτουργούν πολλές βιοµηχανίες. Στο λουτράκι λειτουργεί το 

καζινο της περιοχής το οποίο απασχολεί προσωπικό άνω των 1600 ατόµων. 
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3.2 Ο Ιαµατικός Τουρισµός στο Λουτράκι 

 

Ο ιαµατικός τουρισµός είχε ξενκινήσει τη λειτουργία του από τα παλιότερα χρόνια στο 

λουτράκι του νοµού κορινθίας µε την ονοµασία Θέρµες ή θέρµα. ∆ηµιουργήθηκαν το 1855 

ως δηµοτική επιχείρηση εκµετάλλευσης ιαµατικών λουτρών και το µεγαλύτερο ποσοστό των 

επισκεπτών τότε ηταν κυρίως άτοµα τα οποία προτιµούσαν τον τουρισµό υγειας. 

Τη χρονιά 1936 κέρδισε τον τίτλο  τουπρώτου ΚέντρουΛιθιάσεως στην Ελλάδα αλλά και 

στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Οι ιαµατικές πηγές συνέβαλαν στην ανάπτυξη του τουρισµού στο λουτράκι, λόγω της 

γεωγραφικής θέσης και της κοντινής απόστασης µε την Αθήνα.  ∆ιαθέτει απίστευτη φυσική 

οµορφιά, πολύ καλές κλιµατικές συνθήκες, βρίσκεται σε παραθαλάσσιο σηµείο αλλά και 

κοντά σε βουνό µε αποτέλεσµα να δηµιουργόνται ποικίλες εναλλάκτικες µορφές τουρισµού. 

Τα ιαµατικά λουτρά της  περιοχής έιναι άµεσα συνδεδεµένα µε τη χώρα του λοτρακίου. Έτσι 

ο επισκέπτης έρχεται στο λουτράκι για τις θεραπευτικές ιδιότητες που προσφέρουν οι πηγές 

αυτές, αλλά και να απολάυσει τις παροχές των σπα και υδροµασάζ που βρίσκονται µέσα στο 

χώρο των πηγών. Έτσι λοιπόν συµβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισµού διότι ο τουρίστας θα 

διαµείνει σε ξενοδοχείο της περιοχής και θα χρησιµοποιήσει πολλές παροχές από το 

ξενοδοχείο αλλά και γενικότερα της πόλης. 

Προσελκύουν κόσµο ο οποίος βρίσκει ευκαιρία να ανακαλύψει τις οµορφιές της πόλης και να 

ζήσει από κοντά την ενέργεια της ιαµατικής πηγής Λουτρακίου. 

 

3.3 Λόγοι Προτίµησης του Νοµού Κορινθίας ως Προορισµό  

 

Ο Νοµός Κορινθίας προσφέρει διακοπές τόσο τους χειµερινούς µήνες, όσο και τους 

καλοκαιρινούς. Θεωρείται από τους πιο γνωστούς και ανερχόµενους τουριστικούς 

προορισµούς. Προσελκύει τουρίστες από την Αθήνα µιας και είναι σε κοντινή απόσταση, από 

την υπόλοιπη Ελλάδα ακόµα και από το εξωτερικό οι οποίοι µπορούν να απολάυσουν τις 

τοπικές δραστηριότητες στα χωριά της περιοχής και τις µαγευτικές παραλίες.  

Παρέχει πλούσια φυσική οµορφιά, τουριστικές περιηγήσεις καθώς και αρχαιολογικές 

ξεναγήσεις. Ο επισκέπτης µπορεί να δει την αρχαία κόρινθο, τη Νεµέα, τον Αρχαιολογικό 

χώρο Ηραίου, τα Ίσθµια κ.α. Η βόρεια κορινθία προσφέρει  µεγάλες εκτάσεις από πράσινο, 

προσελκύοντας  τουρίστες φυσιολάτρες. 

Για τους τουρίστες που προτιµούν τις παραλίες ο κορινθιακός κόλπος προσφέρει 

οργανωµένες και πολυσύχναστες παραλίες όπως αυτές στους Αγίους θεοδώρους, στο 

λουτράκι, στο βραχάτι, και στο ξυλόκαστρο. Οι πιο ερηµικές παραλίες για τους τουρίστες 

που δεν τους αρέσει η πολυκοσµία είναι στη νεράτζα στο µελίσσι και στη συκιά. 

Το Λουτράκι θεωρείται το πρώτο τουριστικό κέντρο του Νοµού Κορινθίας, διότι σαυτό 

δοµούνται τα ιαµατικά νερά και προσελκύουν χειµώνα , καλοκαίρι πολλούς τουρίστες από 

όλη τη χώρα. Είναι το πιο σύγχρονο θεραπευτικό κέντρο των Βαλκανίων. Βρίσκεται  στους 

πρόποδες του µαγευτικού βουνού Γεράνεια που προσφέρεται εκτός των άλλων για 

πεζοπορίες και φυσιολατρικό τουρισµό. 
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Το Ξυλόκαστρο αποτελεί παραδοσιακό τουριστικό θέρετρο και προτάσσει ως τουριστικό 

αξιοθέατο της περιοχής τον Πευκιά ο οποίος θεωρείται ως το ωραιότερο και µεγαλύτερο 

πευκόδασος εντός πόλης σ’ολόκληρη την Ελλάδα. 

Η διώρυγα του ισθµού της κορίνθου είναι πολύ γνωστή και έχει µήκος 6343µ., 

κατασκευάστηκε την περίοδο 1882-1893, και προσελκύει καθηµερινά χιλιάδες κόσµο.  Είναι 

το µεγαλύτερο τεχνικό έργο στη χώρα µας η οποία οφείλει την κατασκευή της στον Κορίνθιο 

τύραννο Περίανδρο, ενός εκ των 7 αρχαίων Ελλήνων σοφών. 

 

Τα Τρίκαλα κορινθίας προσελκύουν κυρίων τουρίστες στους οποίους αρέσουν τα χειµερινά 

σπορ. Βρίσκονται στη Ζήρια και διαθέτουν χιονοδροµικό κέντρο και τουριστικά καταλύµατα 

κάθε είδους. Ο επισκέπτης τους µπορεί να περπατήσει τα µονοπάτια που υπάρχουν στο βουνό 

ή να ασχοληθεί µε το σκί. 

Η πρόσβαση στο νοµό κορινθίας είναι εύκολη και άνετη. Μπορεί κανείς να επισκεφτεί τα 

µερη του νοµού από της εθνικές οδούς Αθήνας - Κορίνθου - Πάτρας - Πύργου - Κορίνθου - 

Άργους - Τρίπολης - Καλαµάτας. Ο ταχύς προαστιακός σιδηρόδροµος συνδέει την Κόρινθο 

µε το Κιάτο, την Αθήνα, τον Πειραιά αλλά και το ∆ιεθνές αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος 

στα Σπάτα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

 

4.1 Στατιστικά Στοιχεία ∆υναµικότητας Ξενοδοχείων, Αφίξεων και ∆ιανυκτέρευσης 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Σύµφωνα µε την έρευνα που έγινε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), και 

συγκεκριµένα από το τµήµα τουρισµού για την παρακολούθηση της κίνησης των 

ξενοδοχειακών καταλυµάτων µε βάση τον κανονισµό 692/2011 της Ε.Ε, πρόκειται για 

απογραφική έρευνα σεµηνιαία κατάταξη. 

Ερευνόνται όλα τα καταλύµατα τα οποία είναι σε λειτουργία τους µήνες τους οποίους 

διεξάγεται η έρευνα και είναι εγγεγραµένα στο µητρώο του ξενοδοχειακού επιµελητηρίου. 

Ο τρόπος συλλογής στοιχείων, πραγµατοποιείται µε ειδικά ερωτηµατολόγια το οποία 

απαντάται από κάθε κατάλυµα ξεχωριστά, και στη συνέχεια αποστέλονται σε Αστυνοµικά 

τµήµατα/Τουριστικές Αστυνοµίες εντός πέντε ηµερών από το τέλος του µήνα αναφοράς 

στοιχείων.  Είτε µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής της ΕΛΣΤΑΤ. 

Τα στοιχεία τα οποία αναλύονται είναι οι αφίξεις και οι διανυκτερέυσεις πελατών .  Οι 

διανυκτερέυσεις  υπολογίζονται συνολικά κατά άτοµο, και οι αφίξεις γίνεται καταµέτρηση 

των πελατών που έχουν διανυκτερέσει στο ξενοδοχειακό κατάλυµα ανα χώρα µόνιµης 

διαµονής του πελάτη. 

Όλες οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, οι διαθέσιµες κλίνες του κάθε καταλύµατος 

ανα µήνα, οι ηµέρες λειτουργίας του καταλύµατος, τα διαθέσιµα δωµάτια αλλά και το σύνολο 

των κατειληµµένων µε σκοπό τον υπολογισµό της πληρότητας των δωµατίων υπολογίζονται 

ως εξής : Σύνολο διανυκτερέυσεων κατά το µήνα αναφοράς 
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∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ 

 

2014 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

 

Το 2014 παρατηρούµε πως όλα τα τουριστικά καταλύµατα στο σύνολο του Νοµού της 

Κορινθίας ανέρχονται στα 110, ενώ όλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου αριθµοµετρούνται 

στα 716. 

Αντίθετα ο αριθµός των κλινών είναι εξίσου σηµαντικός, µε 8.799 κλίνες  στη  Κορινθία, και 

51.756 κλίνες στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου συνολικά. 
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

  

 

Σύµφωνα µε το ΞΕΕ και την έρευνα που έχει διατελέση ανα κατηγορία αστεριών 

παρατηρούνται οι παρακάτων συγκριτικοί αριθµοί. Το ξενοδοχειακό δυναµικό στο σύνολο 

της χώρας είχε κυµανθεί στι 9.745 χιλιάδες ξενοδοχεία, ενώ στην περιφέρεια της 

πελοπονήσσου ήταν 657 ξενοδοχεία και στο νοµό Κορινθίας ανήλθε στα 104 µόλις 

καταλύµατα. 

Τα δωµάτια στο σύνολο της χώρας ήταν 404.779, στην περιφέρεια της πελοπονήσσου 19.547 

και στο νοµό κορινθίας στα 3.864. 

Επίσης οι κλίνες που αποτελούσαν τα ήδη υπάρχοντα δωµάτια για το σύνολο της χώρας ήταν 

στα 780.721 για την περιφέρεια της πελοπονήσσου 38.244 και στο νοµό κορινθίας 7.376. 
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ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

  

Παρατηρούµε πως οι αφίξεις που έγιναν το 2014 στα ξενοδοχεία στο σύνολο της χώρας ήταν 

στις 17.418.124 ενώ το 2013 ήταν στις 16.008.948 µε αύξηση κατά 8%.  Στην περιφέρεια της 

πελοπονήσσου το 2014 οι αφίξεις καταγράφηκαν στις 899.808 ενώ το 2013 στις 840.756 µε 

αύξηση 7%.  Και τέλος στο νοµό κορινθίας το 2014 σηµειώνεται το ποσό των 222.442 

αφίξεων ενώ το 2013 228.638 µε πτώση των αφίξεων το 2014 κατά 2%. 

Αντίθετα στα camping έχουµε στο σύνολο της χώρας αύξηση της χρόνιας 2014 µε 324.640 

από το 2013 που ήταν στις 316.814 κατά 2%.  Στην περιφέρεια της πελοπονήσσου το 2014 

ήταν 57.974 ενώ το 2013 56.629 αυξηµένο κτα 2%. Και τέλος στο νόµο κορινθίας το 2014 

ήταν 9.881 και το 2013 13.208, µείωση 20%. 
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∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΜΠΝΓΚ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

  

 

Οι διανυκτερέυσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα ξενοδοχειακά καταλύµατα στο σύνοµο της 

χώρα ήταν 73.951.641, στη περιφέρεια πελοπονήσσου 2.425.776 και στο νοµο κορινθίας 

636.165.  Αντίθετα στα camping στο σύνολο της χώρας ήταν 1.438.804, στη περιφέρεια 

πελοπονήσσου 244.639 και στο νοµό κορινθίας 35.475. 
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∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

2015 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

  

 

Το 2015 ο αριθµός των καταλυµάτων για το σύνολο της χώρας ανήλθε στις 10.054, για τη 

περιφέρεια της πελοπονήσσου στα 723 δωµάτια και για το νοµό κορινθίας 107 δωµάτια , µε 

865.053 κλίνες στο σύνολο της χώρας, 52.303 κλίνες για τη περιφέρεια της πελοπονήσσου 

και 8.717 για το νοµό κορινθίας.  Μεγάλη αύξηση από την προηγούµενη χρονιά  στη 

δυναµικότητα των καταλυµάτων δεν παρατηρείται καθώς για το σύνολο της Ελλάδας έχουµε  

0,0009, για την Πελοπόννησο 0,009 και για το νοµό της Κορινθίας έχουµε  µείωση κατά -

0,028.  Για τον αριθµό των κλινών  στο σύνολο της χώρας αυξάνονται κατά 0,003, στην 

Πελοπόννησο 0,010 και στην Κορινθία µείωση κατά -0,009. 
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

  

 

 

Το ξενοδοχειακό δυναµικό το 2015 στο σύνολο της χώρας αποτελούνταν από 9.757 

ξενοδοχεία , στη περιφέρια της πελοπονήσσου από 664 και στο νοµό κορινθίας από 101.  Τα 

δωµάτια που έγιναν χρήση τη χρονιά εκείνη στο σύνολο της χώρα ήταν στια 406.200, στη 

περιφέρεια πελοπονήσσου 19.802 και στο νοµό κορινθίας 3.823.  Τέλος οι κλίνες των 

αντίστοιχων δωµατίων βεβαιώθηκαν στις 784.315 για το σύνολο της χώρας, 38.791 για τη 

περοφέρεια πελοπονήσσου και 7.294 για το νοµό κορινθίας. 

Αν συγκρίνουµε τα στατιστικά στοιχεία του ξενοδοχειακού δυναµικού θα παρατηρήσουµε  

στον αριθµό των ξενοδοχείων αύξηση κατά 0,0012 στο χύνολο της χώρας, αύξηση κατά 

0,010 στη περιφέρεια της πελοποννήσου και µείωση κατά -0,028 στο νοµό της κορινθίας. 

Στα στατιστικά στοιχεία στη δυναµικότηττα των δωµατίων του συνόλου της χώρας έχουµε 

α΄θξηση κατά  0,003, στη περιφέρεια της πελοποννήσου αύξηση κατά  0,012 και µείωση στο 

νοµό κορινθίας κατά  -0,010. 
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Τέλος, η δυναµικότητα των κλινών παρουσιάζεται ως αύξηση στο σύνολο της χώρας κκατά  

0,0045, στη περιφέρεια της πελοποννήσου αύξηση κατά 0,014 και στο νοµό της κορινθίας  

µείωση κατά -0,011. 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

   

 

Οι αφίξεις που έγιναν το 2015 σύνολο της χώρας ήταν 18.478.701 αυξηµένες κατά 6% σε 

σύκγριση µε το 2014, στη περιφέρεια πελοπονήσσου ήταν στις 935.140 αυξηµένες κατά 3% 

και στο νοµό κορινθίας ήταν στις 243.759 αυξηµένες κατά 9%, σε σύγκριση µε την 

προηγούµενη χρονιά. 

Όσο αφορά τις αφίξεις στα camping το 2015 στο σύνολο της χώρα ήταν 342.478 αυξηµένο 

κατά 5%.Στη περιφέρεια της πελοπονήσσου ανήλθαν στις 64.631 αυξηµένο κατά 10%, και 

στο νοµό κορινθίας 9.292 µειωµένο κατά 5%. 
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∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

  

 

Οι διανυκτερέυσεις που έγιναν το 2015 στο σύνολο της χώρας ήταν 76.772.113 αυξηµένες 

κατά 3%. Στη περιφέρεια πελοπονήσσου ήταν στις 2.479.313 αυξηµένες κατά 2% και στο 

νοµό κορινθίας 632.248 , µειωµένες κατά 0,06%. 
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∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

2016 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

  

 

Ο αριθµός των καταλυµάτων το 2016 στο σύνολο της χώρας ήταν στα 10.030 µειωµένο κατά 

0,02%, στην περιφέρια πελοπονήσσου ήτα 718  και µειωµένο κατά 0,06% και στο νοµό 

κορινθίας µε 104 και µειωµένο κατά 2%. 

Ο αριθµός των κλινών στο σύνολο της χώρας ήταν 869.654 αυξηµένο κατά 0,05%, στη 

περιφέρεια πελοπονήσσου 50.933 και µειωµένο κατά 2% και στο νοµό κορινθίας 8.613 και 

µειωµένο κατά 1%. 
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

    

 

 

Τα ξενοδοχεία που αποτελούν το 2016 στο σύνολο της χώρας ήταν 9730 µειωµένα κατά 

0,02%, στην περιφέρεια πελοπονήσσου 660 µειωµένα κατά 0,06% και στο νοµό κορινθίας 98 

µειωµένα κατά 2%.  Τα δωµάτια των ξενοδοχείων ανήλθαν στα 407,146 στο σύνολο της 

χώρας  αυξηµένα κατά 0,02%, στην περιφέρεια πελοπονήσσου στα 19.082 µειωµένα κατά 

3% και στι νοµό κορινθίας 3.725 µειωµένα κατά 2%.  Οι κλίνες το σύνολο της χώρας ήταν 

στις 788.553 αυξηµένες κατά 0,05%, στη περιφέρεια πελοπονήσσου 37.614 µειωµένες κατά 

3% και στο νοµό κορινθίας 7.190 µειωµένα κατά 1% σε σύγκριση µε την προηγούµενη 

χρονιά. 
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ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

  

 

Οι αφίξεις των τουριστών τη χρονιά 2016 στα ξενοδχεία στο σύνολο της χώρας ήταν 

18.996.381 αυηµένος κατά 2%, στην περιφέρια πελοπονήσσου ήταν  983.795 αυξηµένο κατά 

5% και στο νοµό κορινθίας 256.488  αυξηµένο κατά 5%. 

Στα κάµπινγκ οι αφίξεις ςστο σύνολο της χώρας λήταν 341.091 µειωµένα κατά 0,04%, στη 

περιφέρεια πελοπονήσσου 67.353 αξηµένα κατά 4% και στο νοµό κορινθίας 8.440 µειωµένο 

κατά 9% σε σύγκριση µε τη προηγούµενη χρονιά. 
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∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

 

 
(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

  

 

Οι διανυκτερέσυσεις το 2016 που πραγµατοποιήθηκαν στα ξενοδοχεία στο σύνολο της χώρας 

ήταν 79.885.024 αυξηµένες κατά 4%, στη περιφέρεια πελοπονήσσου ήταν 2.804.252 

αυξήµενες κατά 10% και στο νοµό κορινθίας 665.203 αυξηµένες κατά 5% σε σύγκριση µε 

την προηγούµενη χρονια. 

Ο ι διανυκτερέυσεις στα camping στο σύνολο της χώρας ήταν 1.617.65 αυξηµένες 3% στη 

περιφέρεια πελοπονήσσου 277.501 αυξηµένες κατά 6% και στο νοµό κορινθίας 32.308 

µειωµένες κατά 3% σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονια. 
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∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

2017 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

  

 

Κατά το ηµερολογιακό έτος 2017 η δυναµικότητα των ξενοδοχείων & καµπινγκ στα 

καταλύµατα της χώρας  αυξάνεται κατά  0,005, στη περιφλερεια της πελοποννήσου µείωση  

0,001 και στο νοµό κορινθίας σταθερά στα 104 καταλύµατα. 

Στον αριθµό των κλινών των ξενοδοχείων της χώρας διαπιστώνεται  µείωση κατά -0,04, στη 

πελοπόννησο µείωση κατά -0,21 και στο νοµό κορινθίας µείωση κατά -0,11. 
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

 

 

Ο αριθµός των ξενοδοχείων το 2017 στη περιφέρεια της πελοπονήσσου  659 µειωµένα κατά 

0,01% και στο νοµό κορινθίας 98 σταθερά ίδια µε την προηγούµενη χρονιά. Τα δωµάτια στη 

περιφέρεια πελοπονήσσου ήταν 19.128 αυξηµένα κατά 0,02% και στο νοµό κορινθίας ήταν 

3.757 αυξηµένο κατά 0,08%.  Οκλίνες στη περιφέρεια πελοπονήσσου ήταν 37.733 αυξηµένες 

κατά 0,03% και στο νοµό κορινθίας 7.248 αυξηµενο κατά 0,08%. 
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ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

   

 

Οι αφίξεις στα ξενοδοχείο στο ύνολο της χώρα ανήλθαν στα 20.936.316 αυξηµένες κατά 

10%, στη περιφέρει πελοπονήσσου ήταν στο 1.133.876 αυξηµένες κατά 15% καις το νοµό 

κορινθίας ήταν στις 311.364 αυξηµένες κατά 21% σε σύγκριση µε τη προηγούµενη χρονιά. 

Οι αφίξεις στα camping στο σύνολο της χώρας ήταν 367.819 αυξηµένες κατά 7%, στην 

περιφέρεια πελοπονήσσου 73.511 αυξηµέναες κατά 9% και στο νοµό κορινθίας 8.396 

µειωµένες κατά 0,05% σε σύγκριση µε τη προηγούµενη χρονιά. 
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∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

  

 

Οι διαανυκτερέσυεις στα ξενοδοχεία στο σύνολλο της χώρας ήταν 87.628.373 αυξηµένες 

κατά 9%, στην περιφέρεια πελοπονήσσου ήταν 3.091.937 αυξηµένες κατά 10% και στο νοµό 

κορινθίας 769.347 αυξηµένες κατά 15% σε σύγκριση µε τη προηγούµενη χρονιά. 

Στα camping οι διανυκτερέυσεις στο σύνολο της χώρα ήταν 1.674.991 αυξηµένες κατά 3%. 

Στην περιφέρεια πελοπονήσσου 286.531 αυξηµένες κατά 3% και στο νοµό κορινθίας 30.881 

µειωµένες κατά 4% σε σύγκριση µε τη προηγούµενη χρονιά. 
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∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ 

2018 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

 

Το 2018 ο αριθµός των καταλυµάτων στο σύνολο της χώρας ανέρχεται στα 10.171 

καταλύµατα  αυξανόµενα κατά 0,008 του 2016 σε ξενοδοχεία και κάµπινγκ. Στη συνέχεια, 

στη περιφέρεια της Πελοποννήσου η αύξηση των καταλυµάτων ανέρχεται στο 0,016 µε 

ακριβή αριθµό καταλυµάτων τα 729. Ενώ παρατηρείται  µειώση στο νοµό της κορινθίας  

κατά -0,009 και αριθµό καταλυµάτων 103. 

Στατιστικά στοιχεία έχουµε και στον αριθµό των κλινών  όπως αυτές  διαµορφόνωνται το 

2018 στο σύνολο της χώρας µε αριθµό 859.568 αυξανόµενες  κατά 0,03, στη περιφέρεια της 

πελοποννήσου ο αριθµός των κλινών είναι 42.624  µε ποσοστό αύξησης  0,016 και στο νοµό 

κορινθίας οι κλίνες αριθµούνται σε 7.770 µε µείωση 0,007. 
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

 

Κατά το οικονοµικό έτος 2018 ο αριθµός των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας παραµένει 

σταθερό στα 9.873 καταλύµατα. Η περιφέρεια της πελοποννήσου αυξήθηκε στα 672 µια 

αύξηση κατά 0,019 ενώ στο νοµό κορινθίας έχουµε 98 ξενοδοχεία αριθµός σταθερός µε βάση 

τη προηγούµενη χρονιά. 

Τα δωµάτια στο σύνολο της χώρας ανήλθαν στα 425.973 , στη περιφέρεια της πελοποννήσου 

στα 19.447και στο νοµό της κορινθίας στα 3.781 µε ποσοστά αύξησης και στις τρεις περιοχές 

0,027 , 0,016 , 0,006 αντίστοιχα. 

Ο αριθµός των κλινών  στο σύνολο της χώρας ανέρχεται στα 835.773 γεγονός που 

παρουσιάζει αύξηση κατά 0,03. Στη περιφέρια της πελοποννήσου οι κλίνες των ξενοδοχείων 

είναι στα 38.461 µε αύξηση κατά 0,018 από την προηγούµενη χρονιά. Τε΄λος στο νοµό 

κορινθίας  οι κλίνες αγγίζουν τις 7366 αυξανόµενες από το 2017 κατά 0,016. 
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ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

 

Κατά το έτος 2018, παρατηρείται αύξηση στον αριθµό των αφίξεων σε όλη την Ελλάδα κατά  

0,045 µε το ποσό των 21.922.898 χιλ αφίξεις. Στη περιφέρεια της Πελοποννήσου 

΄σηµει΄νεται επίσης αύξηση κατά 0,007 εν συγκρίση µε την προηγούµενη χρονιά. Και στο 

νοµό κορινθίας  οι αφίξεις των τουριστών σηµειώννονται στις 329.401 αυξανόµενες κατά 

0,054 από περυσι. 

Οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύµατα camping διαµορφώνονται στο σύνολο της χώρας στις 

384.837, στη περιφέρεια της πελοποννήσου στις 75.065 και στο νοµό κορινθίας στις 8.061. 

Στις δυο πρώτες περιοχές έχουµε αύξηση  0,04 και 0,02 αντιστοιχα. Αντίθετα στο νοµό 

κορινθίας µειώνεται στο ποσοστό µε βάση το 2017 κατά -0,04. 
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∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ 

 

 

(πηγή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

 

Οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύµατα όλης της χώρας µετρούνται σστις 

89.905.217 αυξανόµενες κατά 0,025 από το 2017 ενω στα camping µετρούνται στις 

1.664.220 µειωµένες -0,006. Στη συνέχεια παρατηρούµε πως στη περιφέρεια της 

πελοποννήσου οι αφίξεις στα ξενοδοχεία ανήλθαν στις 3.106.093 ποσοστό που αυξάνεται 

κατά 0,004, στην ίδια περιφέρρεια οι διανυκτερεύσεις στα camping ανέρχονται στις 284.057 

µειωµένες κατά -0,008. Τέλος, ο νοµος Κορινθίας οι διανυκτερεύσεις που καταγράφει στα 

ξενοδοχεία του δυναµικού του είναι στα 815.910 αυξανόµενες κατά 0,05, και στα camping  

23.156 µειωµένες κατά -0,18 σε σχέση µε τη προηγούµενη χρονιά. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

1.1 Ξενοδοχειακή Λογιστική  

 

Η λογιστική επιστήµη είναι ο κλάδος που ασχολείται κυρίως µε την καταγραφή, αποτίµηση, 

αναγνώριση όλων των οικονοµικών γεγονότων ώστε να βοηθήσουν τους ενδιαφερόµενους να 

πάρουν καλύτερες οικονοµικές αποφάσεις. 

Σκοπός της γενικής λογιστικής είναι η παρουσίαση πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες 

ώστε να κατανοήσουν οι χρήστες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) τις δραστηριότητες µιας 

οικονοµικής µονάδας.  Οι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών µπορεί να είναι ιδιοκτήτες, 

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

επιχειρήσεις. 

Ένας ειδικός κλάδος µελέτης της λογιστικής, είναι η ξενοδοχειακή λογιστική η οποία 

τηρείται και εφαρµόζεται σε κάθε µορφής ξενοδοχειακή επιχείρηση. 

Αντικείµενο µελέτης της ξενοδοχειακής λογιστικής είναι η παρακολούθηση και 

εκµετάλλευση των οικονοµικών γεγονότων του ξενοδοχείου κατά χρόνο. 

Στόχος και σκοπός του κλάδου αυτού είναι  ο προσδιορισµός της περουσιακής συγκρότησης 

και διάρθρωσης του ξενοδοχείου ανα πάσα στιγµή, καθώς επίσης  στην παρακολούθηση των 

µεταβολών της περιουσίας αλλά και στον υπολογισµό των οικονοµικών συνόλων για κάθε 

ένα κλάδο εκµετάλλευσης. 

 

1.2 Βασικές Ξενοδοχειακές Λογιστικές Αρχές  

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που απαιτούνται για την ύπαρξη της ξενοδοχειακής λογιστικής 

είναι οι εξής: 

1. Η χρηµατική αρχή   

Η χρηµατική αρχή δείχνει ότι η λογιστική αποδέχεται ως µονάδα µέτρησης το χρήµα και έτσι 

µε αυτό εκφράζει όλες τις επιχειρηµατικές συναλλάγές που προκύπτουν καθ’όλη τη διάρκεια 

της ηµέρας. 
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2. Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της επιχείρησης   

Η αρχή της συνέπειας της δραστηριότητας της επιχείρησης, προυποθέτει πως η λειτουργία 

της ξενοδοχειακής επιχείρησης θα συνεχιστεί για αορίστου χρόνου µε σκοπό να 

πραγµατοποιήσει τα σχέδιά της στο µέλλον και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ρευστοποίησης 

της περιουσίας. 

   

3. Η αρχή της αυτοτέλειας της χρήσης   

Η αρχή αυτή υποστηρίζει πως δεν είναι σωστό τα οικονοµικά αποτελέσµατα και οι 

περουσιακές µεταβολές της επιχείρησης να αναµειγνύονται. ∆ηλαδή, τα έσοδα και τα έξοδα 

της ξενοδοχειακής µονάδας  πηγαίνουν σε διαφορετικές χρήσεις.  

 

4. Η αρχή της διαχειριστικής χρήσης  

Η διαχειριστική χρήση ενός ξενοδοχείου είναι το έτος. Συνήθως όµως, µια διαχειριστική 

χρήση στα ξενοδοχεία φτάνει και τα δυο χρόνια.  

 

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

Η αρχή αυτή αφορά, τα κανονικά, οργανικά και δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα που 

συσχετίζονται σε κάθε εκµετάλλευση.  

 

6. Η αρχή της αντικειµενικότητας και το επαληθεύσιµο των λογιστικών καταχωρήσεων   

Με την αρχή αυτή οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της (αποτελέσµατα χρήσης 

ισολογισµός, κ.λ.π.) και η λογιστική θα πρέπει να επαληθεύονται σε οποιοδήποτε χρόνο.  

 

7. Η αρχή του δικαιολογητικού   

Η αρχή του διακιολογητικού αναφέρει πως ότι γράφεται στα λογιστικά βιβλία θα πρέπει να 

στηρίζεται πάνω σε ένα δικαιολογητικό.  

 

8. Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών µεθόδων   

Η αρχή αυτή ορίζει πως κατά την καταχώριση των λογιστικών γεγονότων σε µια καθηµερινή 

χρήση, καθώς επίσης τη σύνταξη του ισλογισµού, και όλες οι µέθοσοι καταχώρισης και 

µέτρησης θα πρέπει να τηρούν συγκεκριµένες µορφές και όχι να αλλάζουν από τη µια χρήση 

στην άλλη.  
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9. Η αρχή της συντηρητικότητας   

Η αρχή της συντηρητικότητας αναφέρεις ότι στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί τρόποι ή 

µέθοδοι αντιµετώπισης ενός  ζητήµατος, όπως π.χ απόσβεση, αποτίµηση, διανοµή και 

καθορισµός αποτελεσµάτων, τότε η επιχείρηση θα εφαρµόσει τον τρόπο  που είναι 

καλύτερος  και πιο συµφέρων  για αυτήν (για παράδειγµα, τα κέρδη της ελαττώνονται και ο 

φόρος είναι µικρότερος, όταν εφαρµόζει µεγάλο ποσοστό απόσβεσης).  

 

10. Η αρχή της δηµοσίευσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  

Η αρχή της δηµοσίευσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,  δηλαδή, του ισολογισµού, 

της κατάστασης χρηµατοδότησης, της διάθεσης ιδίου κεφαλαίου,και η ταµειακή κατάσταση 

εισροών – εκροών  πρέπει να δηµοσιεύονται ειδικά στις µεγάλες επιχειρήσεις για να δείχνουν 

την οικονοµική πορεία της επιχείρησης. Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο οι δανειστές, τράπεζες και 

οι επενδυτές της επιχείρησης µπορούν να παίρνουν πληροφορίες για αυτά που θέλουν. 

 

1.3 Το Λογιστικό Σχέδιο 

 

Ο τουρισµός θεωρείται στην Ελλάδα ως βασική πηγή εσόδων συναλλάγµατος. Τα λογιστικό 

σχέδιο, είναι η οργάνωση η αργάνωση των οικονοµικών λειτουργιών.  Αυτές είναι : Η 

κοστολόγηση, η επιχειρησµαττική στατιστική, και ο επιχειρηµατικός προγραµµατισµός. 

Η οµοιόρµορφη και ορθολογική οργάνωση του λογιστηρίου στις ελληνικές ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις αποδίδει τη δυαντότητα όλοι οι φορείς και οι διοικήσεις να αντλούν από αυτό 

αξιόπιστα στοιχεία ώστε να κάνουν ορθές µακροπρόθεσµες προγνώσεις, για την λήψη άρτιων 

επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

 

Παρακάτω θα αναπτύξουµε τους κυριότερους πρωτοβάθµιους λογαριασµούς του Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου της Ελλάδας (Γ.Λ.Σ) 

 

Οµάδα 1. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

10 Εδαφικές εκτάσεις  

10.00 Γήπεδα - Οικόπεδα  

11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα  

11.00 Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων    

11.99 Αποσβεσµένα κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων  

12 Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός  

12.00 Μηχανήµατα  
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12.99 Αποσβεσµένα µηχανήµατα  

13 Μεταφορικά µέσα  

13.99 Αποσβεσµένα µέσα µεταφοράς  

14  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  

14.99 Αποσβεσµένα έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  

15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων  

στοιχείων   

16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως  

16.00 Υπεραξία επιχείρησης (Good Will)  

16.10 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης  

18 Συµµετοχές σε λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  

Στην πρώτη οµάδα, περιλαµβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωµάτων, που 

προορίζονται να µείνουν στην ξενοδοχιακή µονάδα µακροχρόνια, µε την ίδια µορφή καθώς 

και τα έξοδα πολυτελούς απόσβεσης και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία(λογαριασµοί 10-15): αναφέρονται τα υλικά αγαθά της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης µε απότερο σκοπό να τα χρησιµοποιήσει ως µέσα δράσεως της 

κατά τη διάρκει της ωφέλιµης ζωής τους. 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία(λογαριασµοί 16.00-16.09): είναι τα 

ασώµατα οικονοµικά αγαθά τα οποία αποκτά η ξενοδοχειακή µονάδα ώστε να 

χρησιµοποιηθούν παραγωγικά για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους. 

Έξοδα πολυτελούς απόσβεσης(λογαριασµοί 16.10-16.19): είναι τα έξοδα τα οποία 

αποσβένονται τµηµατικά και χρησιµοποιούνται στην ίδρυση και την οργάνωση της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης, για την απόκτηση διαρκών µέσων εκµετάλλευσης. 

Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις(λογαριασµός 18): οι συµµετοχές σε άλλες 

οινοµικές µονάδες, οποιασδήποτε µορφής Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ε.Ε, Ο.Ε και άλλες, οι οποίες 

εξασφαλίζουν την άσκηση επιρροής πάνω σε αυτές και αποκτούνται µε σκοπό διαρκούς 

κατοχής τους, και οι κατά τρίτων απαιτήσεις της ξενοδοχειακής µονάδας για τις οποίες η 

προθεσµία εξόφλησης λήγει µετά από το τέλος της επόµενης χρήσης. 

  

Οµάδα 2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

20 Εµπορεύµατα  

20.00 Αποθέµατα  

20.00.00 Αποθέµατα απογραφής  

25 Αναλώσιµα υλικά  
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25.05 ∆ιάφορα αναλώσιµα υλικά  

25.05.00 Τρόφιµα-Ποτά  

25.05.01 Υλικά καθαριότητας  

25.00.00 Αποθέµατα  

Στην οµάδα 2 παρακολουθούνται όλα τα αποθέµατα της επιχείρησης τα οποία προέρχονται 

είτε από απογραφή, είτε από αγορά, είτε από ανταλλαγή, είτε από εισφορά σε είδος, είτε από 

δωρεά. 

Θα παρατηρήσουµε πως  οι λογαριασµοι 21 «Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή» και 23 

«Παραγωγή σε εξέλιξη» δεν  χρησιµοποιούνται στην ξενοδοχειακή λογιστική για τον λόγο 

τον οποίο τα ξενοδοχεία κατά κύριο λόγο προσφέρουν υπηρεσίες. 

   

Οµάδα 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  

30 Πελάτες  

30.00 Πελάτες εσωτερικού  

30.01 Πελάτες εξωτερικού  

31 Γραµµάτια εισπρακτέα  

31.06 Μη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων εισπρακτέων  

33 Χρεώστες διάφοροι  

34 Χρεόγραφα  

36 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού  

36.00 Έξοδα εποµένων χρήσεων  

38 Χρηµατικά διαθέσιµα  

38.00 Ταµείο  

38.03 Καταθέσεις όψεως  

Στην οµάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, τα  

χρεόγραφα και τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχειά της ξενοδοχειακής µονάδας. Ως  

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χαρακτηρίζονται αυτές που είναι εισπρακτέες µέσα  

στη χρήση που ακολουθεί, κατά το κλείσιµο του ισολογισµού. 
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Οµάδα 4. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

40 Κεφάλαιο  

41 Αποθεµατικά-∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων   

41.02 Τακτικά αποθεµατικά  

41.05  Έκτακτα αποθεµατικά  

42 Αποτελέσµατα εις νέο  

44 Προβλέψεις  

45 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Στην οµάδα 4 παρακολουθούνται η καθαρή θέση της ξενοδοχειακής επιχείρησης, οι 

προβλέψεις και οι µακροχρόνιες υποχρεώσεις της.  Η καθαρή θέση ( καθαρή περιουσία ) 

είναι το κεφάλαιο της ξενοδοχειακής µονάδας, το οποίο αναφέρεται ως µετοχικό ή εταιρικό 

αλλά και από κάθε φύσης αποθεµατικά καθώς και από το υπόλοιπο εις νέο ( κερδών ή 

ζηµιών). 

 

Οµάδα 5. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

50 Προµηθευτές   

51 Γραµµάτια πληρωτέα   

51.03 Μη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων πληρωτέων  

52 Τράπεζες - Λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   

53 Πιστωτές διάφοροι  

53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  

54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη  

54.00 Φόρος Προστιθεµένης Αξίας (Φ.Π.Α.)  

55 Ασφαλιστικοί οργανισµοί  

56 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού  

 Η οµάδα 5 αναλύει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής µονάδας.  Όλες 

εκείνες τις υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης. 

 

Οµάδα 6. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ  

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  
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61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων  

61.02 Λοιπές προµήθειες τρίτων  

62 Παροχές τρίτων  

62.05 Ασφάλιστρα  

63 Φόροι-τέλη  

63.04 ∆ηµοτικοί φόροι - τέλη   

64 ∆ιάφορα έξοδα  

64.08 Υλικά άµεσης αναλώσεως  

65 Τόκοι και συναφή έξοδα  

66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος   

 

Στην οµάδα 6, απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ’είδος τα έξοδα που αναφέρονται 

στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης (οργανικά), καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις 

για τη διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό 

κόστος. 

Σηµαντικό είναι να ναφέρουµε τον λογαριασµό 64.02 Έξοδα προβολής και διαφήµισης και 

πιο συγκεκριµένα τον τριτοβάθµιο λογαριασµό 64.02.00 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 

στον οποίο έχουν άµεση σχέση µε το ξενοδοχειακό προιόν και χρησιµοποιούνται πολύ συχνά. 

Σε αυτά κατατάσσονται τα έξοδα πελατών και τρίτων προσώπων , όπως για παράδειγµα στις 

διάφορες εκδηλώσεις που εξάγει η επιχείρηση και γιλοξενίες πελατών, προµηθευτών. Άτοµα 

δηλαδή που έχουν άµεση σχέση µε το αντικέιµενο έτσι οι δαπάνες αυτές θεωρούνται 

παραγωγικές. Σηµαντικό είναι το ποσό της δαπάνης να είναι ανάλογο µε τον κύκλο εργασιών 

της επιχείρησης. 

 

Οµάδα 7. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ  

71 Πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών 

73 Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)  

73.00 Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού  

73.00.00  Έσοδα εκµετάλλευσης  

75  Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών   

 

Η οµάδα 7 αναφέρει τα έσοδα τα οποία λειτουργούν στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης ( 

οργανικά ). 

Σε όλους τους λογαριασµούς της οµάδας 7 δεν καταχωρούνται: 
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Κονδύλια που δε συνιστούν έσοδα, όπως η είσπραξη ποσών τα οποία η ξενοδοχειακή 

επιχείρηση δανείζεται ή η επιστροφή σάυτή ποσών που η ίδια δανείζεται σε τρίτους. 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα, καθώς και έκτακτα κέρδη, τα οποία παρακολουθούνται στους 

οικείους λογαριασµούς τής οµάδας 8. 

  

Οµάδα 8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

81  Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα  

81.00  Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  

81.01  Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   

81.02  Έκτακτες ζηµίες   

81.03  Έκτακτα κέρδη  

86 Αποτελέσµατα χρήσης  

88 Αποτελέσµατα προς διάθεση  

89 Ισολογισµός  

 

Στην οµάδα 8 περιλαµβάνονται τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα του  

ξενοδοχείου. Συγκροτούνται διάφοροι λογαριασµοί στο πλαίσιο κατάρτισης των  

αποτελεσµάτων χρήσεων και επιπλέον ο ισολογισµός ανοίγµατος και κλεισίµατος  

παρακολουθείται στους λογαριασµούς αποτελεσµάτων. 

  

Οµάδα 9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  

90 ∆ιάµεσοι – Αντικριζόµενοι λογαριασµοί  

91 Ανακατάταξη εξόδων – αγορών και εσόδων  

92 Κέντρα (θέσεις) κόστους  

96 Έσοδα – Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα  

Η οµάδα 9 περιλαµβάνει το λειτουργικό κόστος, δηλαδή το κόστος των λειτουργικών 

υποδιαιρέσεων της επιχείρησης, στη συνέχεια το κόστος των αποθεµάτων αναλυτικά, είτε 

προέρχονται από αγορά, από παραγωγή, καθώς και των υπηρεσιών που παράγονται.  Επίσης, 

τα µικτά και καθαρά αποτελέσµατα κατά κατηγορία πωλούµενων προιόντων, κατά τµήµα 

εκµετάλλευσης, κατά περιοχή  κ.α.  Και τέλος περιλαµάνει τα βραχυχρόνια αποτελέσµατα, 

και τα α ποθέµατα ανα είδος, ποσότητα και αξία. 
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Μέσω της οµάδας 9 ελέγχεται η αποδοτικότητα της διοίκησης του  ξενοδοείου, αν έχουν 

πραγµατοποιηθεί οι στόχοι, κ.α.  Αποτελεί εργαλείο στο να προσδιοριστούν τα διάφορα είδη 

κόστους προκειµένου να ληφθούν κρίσιµες αποφάσεις. 

 

Οµάδα 10. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ  

02 Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών  

06 Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών 

Τέλος, η οµάδα 10 περιλαµβάνει τους λογαριαµσούς τάξεως µε τους οποίους παρέχονται 

σηµαντικές πληροφορίες και χρήσιµα στατιστικά στοιχεία.. Με αυτούς τους λογαριασµούς 

παρακολουθούνται χρήσιµες πληροφορίες και γεγονότα που δηµιουργούν νοµικές 

δεσµέυσεις. 

 

Αναλυτικότερα οι οµάδες χωρίζονται στα εξής τρία µέρη: 

Οµάδα 1-8→ Γενική Λογιστική 

Οµάδα 9→ Αναλυτική Λογιστική Εκµετάλλευσης 

Οµάδα 10→ Λογαριασµοί Τάξεως 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 Φ.Π.Α Ξενοδοχείων 

 

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1161/2015 ορίζεται: 

 

Η διαµονή σε ξενοδοχειακά καταλύµατα, ακόµα και σε κάµπινγκ υπάγονται στον συντελεστή 

ΦΠΑ 6%, ενώ από την 01/10/2015 ο συντελεστής έχει αλλάξει σε 13%. 

Στις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται 30% µείωση του συντελεστή ΦΠΑ ,σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ 

από 20/07/2015 έως και 30/09/2015 είναι 4%. 

 

Οι υπηρεσίες εστίασης από τις 20/07/2015 στον συντελεστή ΦΠΑ 23% και σε 16% για τα 

νησιά. Σε αυτό τον ΦΠΑ υπάγονται και οι υπηρεσίες εστίασης οι οποίες παρέχονται από τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους ειδικούς χώρους εστίασης που διαθέτους καθώς επίσης και 

απο την υπηρεσία room service. 

Από τις 20/07/2015 οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιλαµβάνεις έναν συντελεστή φόρου στα 

δωµάτια εκείνα που περιλαµβάνουν τουριστικά πακέτα διανυκτέρευσης όπως για παράδειγµα 

τη διαµονή µε πρωινο.  Παρακάτων θα δούµε τις περιπτώσεις εκέινες µε το συντελεστή 

φόρου στις υπηρεσίες διαµονής και εστίασης. 
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α. ∆ιαµονή µε πρωινό: 5% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως 

αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό. 

 

β. ∆ιαµονή µε ηµιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή, ως 

αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύµα. 

γ. ∆ιαµονή µε πλήρη διατροφή (full bord): 25% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό 

συντελεστή, ως αντιπαροχή για πρωινό και δύο γεύµατα. 

 

δ. ∆ιαµονή µε το σύστηµα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαµβανοµένης της 

κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στην ενιαία 

τιµή, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση οµπρελών, δραστηριότητες διασκέδασης, 

απασχόλησης παιδιών (animation), αθλητικές υπηρεσίες κ.α.): 30% της ενιαίας τιµής 

υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις 

υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή µη ποτών και για τις λοιπές 

παροχές που ενδεχοµένως περιλαµβάνει το πακέτο. 

Πρόσφατα όµως η ΑΑ∆Ε µείωσε τον συντελεστή ΦΠΑ ατην εστίαση και συγκεκριµένα στις 

20/05/2019,παρατηρείται πως στα ξενοδοχεία και στους χώρους εστίασης αυτών αλλά και 

στα δωµάτια που χρησιµοποιούν  τη υπηρεσία εξυπηρέτησης (room service) , επισηµαίνεται

πως: 

α. ∆ιαµονή µε πρωινό: η ενιαία τιµή υπάγεται στον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, εφόσον οι 

χυµοί, οι καφέδες και τα ροφήµατα αποτελούν αµελητέα ποσότητα σε σχέση µε τη κύρια 

παροχή του πρωινού. 

β. ∆ιαµονή µε ηµιδιατροφή (πρωινό και γεύµα): το 10% της συνολικής τιµής υπάγεται στον 

κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τη διάθεση αλκοολούχων 

και µη ποτών, χυµών και ροφηµάτων. 

γ. ∆ιαµονή µε πλήρη διατροφή (full bord – πρωινό, µεσηµεριανό,βραδινό γεύµα): το 15% της 

ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για 

τη διάθεση αλκοολούχων και µη ποτών, χυµών και ροφηµάτων. 

δ. ∆ιαµονή µε το σύστηµα all inclusive: το 20% της ενιαίας τιµής υπάγεται στον κανονικό 

συντελεστή ΦΠΑ ως σύνθετη παροχή υπηρεσιών η οποία δεν µπορεί να προσδιορισθεί µε 

σαφή τρόπο.  

Τα παραπάνω ποσά δεν είναι δεσµευτικά για τις επιχειρήσεις, εφαρµόζουν τον συντελεστή 

φπα για κάθε διαφορετική παροχή και διαχωρίζουν την αξία των επιµέρους παροχών τους.  

Στις πειπτώσεις της διαµονής µε πρωινό και γευµα , και στο full bord, δεν περιλαµβάνεται 

αλκοολούχα ποτά, χυµοί και ροφήµτα, τότε υπάγονται στον µειωµένο πλέον συντελεστή φπα. 

(πηγή gr hotels)  

  

2.2  Φόρος ∆ιαµονής  

 

Ο φόρος διαµονής επιβαρύνει τον πελάτη του ξενοδοχειακού καταλύµατος και επιβάλλεται 

στη συνολική τιµή του δωµατίου που θα εξοφλήσει στο τέλος της διαµονής του. 



71 

 

Η είσπραξη του φόρου θα γίνεται µε την έκδοση ξεχωριστού εδικού στοιχείου (απόδειξης 

είσπραξης φόρου διαµονής) προς τους διαµένοντες. Το ποσό που θα αναγράφεται στο ειδικό 

στοιχείο - απόδειξη είσπραξης φόρου διαµονής δεν θα επιβαρύνεται µε Φόρο Προστιθέµενης 

Αξίας (Φ.Π.Α.). 

Ο φόρος αποδίδεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις στη φορολογική διοίκηση , µε µηνιαίες 

δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται µέχρι την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από αυτόν 

της έκδοσης του ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαµονής. 

Η υποβολή του εντυπου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαµονής γίνεται στην αρµόδια 

∆ΟΥ σε δυο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραµένει στην εφορία και το 

δεύτεροπαραδίδεται στον υπόχρεο. 

Τα τουριστικά καταλύµατα τα οποία επιβάλλουν φόρο διαµονής είναι αυτά των κύριων 

καταλυµάτων τα οποία διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης , κοινόχρηστους χώρους, αίθουσα 

παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύµατος. Αλλά και σε ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια / 

διαµερίσµατα τα οποία και αυτά διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης ή ακόµα και λουτρό. 

Τα ποσό του φόρου για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα κυµαίνεται ως εξής:   

1-2 αστέρων 0,50 € 

3 αστέρων 1,50 € 

4 αστέρων 3,00 € 

5 αστέρων 4,00 € 

(πηγή gr hotels)  

Ενώ στα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια ο φόρος είανι 0,50 λεπτά του ευρώ. 

Υπάρχουν όµως και µερικά καταλύµατα στα οποία η διαµονή δεν επιβαρύνεται µε φόρο. 

Τέτοια είναι : 

i. Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): Οι οργανωµένες τουριστικές 

κατασκηνώσεις  (camping) προσφέρουν διαµονή στους τουρίστες σε σκηνκες, τροχοσκηνές, 

τροχόσπιτα  τουριστικά λεωφορεία διαµορφωµένα µε κοιτώνες (hotel bus) και τουριστικά 

λεωφορεία µε συρόµενα οχήµατα διαµορφωµένα µε κοιτώνες (rotel hotel). Για την ίδρυση 

και λειτουργία των οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων εκδίδεται εντός τριών µηνών 

από τη δηµοσίευση του παρόντος σχετική απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζοντας 

τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές αυτών. 

 

ii. Ξενώνες φιλοξενίας νέων: Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων είναι ξενοδοχειακά καταλύµατα τα 

οποία λειτουργούν σε κατοικιµένες περιοχές πόλεων.Για τη λειτουργία τους η απόφαση του 

τουρισµού εκδίδεται µέσα σε διάστηµα 2 µηνών στη οποία αναγράφεται οι τεχνικές και 

λειτουργικές προδιαγραφές των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι όροι και οι προϋποθέσεις 

λειτουργίας τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οικονοµικές επιβαρύνσεις για τη 

νόµιµη λειτουργία τους, το ύψος του ποσού των παραβόλων για την κατάθεση αίτησης 

χορήγησης Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των 

παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, τα κριτήρια και η διαδικασία κατάταξής τους και κάθε 

άλλο σχετικό θέµα για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 
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iii. Σύνθετα  τουριστικά καταλύµατα:  

Τέτοια είναι τα συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουριστικοί 

λιµένες, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού 

Τουρισµού, υδροθεραπευτήρια, καθώς και οι εξής εγκαταστάσεις ειδικών µορφών 

τουρισµού: µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού, 

κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισµού. 

 

iv. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels): Είναι ξενοδοχειακά καταλύµατα  κατηγορίας 3 

ή 4 ή 5 αστέρων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισµών κάτω των 

2.000 κατοίκων, τα οποία επιτρέπουν τη σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και τη 

µεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε τρίτους. Η µακροχρόνια µίσθωση καθορίζεται για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα ετών.  

 

v. Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα - τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις (βίλες): Τα 

αυτοεκυπηρετούµενα καταλύµατα – τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις είναι επιφάνειας 

τουλάχιστον 80 τµ. Η δόµησή τους υπάγεται σε όρους δόµησης κατοικίας.  

 

vi. Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα - τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες: Ως τουριστικές 

επιπλωµένες κατοικίες καθορίζονται οι κατοικίες εκείνες που έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 

40 τ.µ. εκάστη. ∆οµούνται µε όρους δόµησης κατοικίας.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

3.1 Αριθµοδείκτες 

 

Ως αριθµοδείκτες καθορίζονται οι σχέσεις  οικονοµικών µονάδων από το κλάδο της 

λογιστικής και στατιστικής µε σκοπό να προσδιορίζονται οι πραγµατικές θέσεις ολόκληρων 

των οικονοµικών µονάδων ή ακόµα και γενικότερα τοου κλάδου της µονάδας που 

ασχολούµαστε. 

Ο κλάδος  του τουρισµού αναπτύσσει κατά πολύ τις λειτουργίες των αριθµοδεικτών ώστε να 

πετύχει τονν καλύτερο έλεγχο της διοίκησης και διαζείρησης των ξενοδοχείων. 

Τόσο οι δείκτες αλλά και οι αριθµοδείκτες συµβάλουν στην εύρεση του αριθµητικού 

αποτελέσµατος των στοιχείων του ισολογισµού και των στοιχείων Αποτελεσµάτων Χρήσης 

ώστε να πετυχαίνεται το καλύτερο στατιστικό αποτέλεσµα για τις ορθλες επιχειρηµατικές 

αποφάσεις. 

Βοηθούν στον προσδιορισµό των σχέσεων των οικονοµικών µονάδων ώστε µε την ανάλυση 

τους να διευκολύνεται η επιχειρηµατική δράση της µονάδας. Επίσης, αναφέρονται και ο 

βαθµός απόδοσης των δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας µε απότερο σκοπό την 

ορθολογική εκµετάλλευση των µέσων δράσεών της. 

Παρακάτω θα ασχοληθούµε µε τους αριθµοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, 

αποδοτικότητας, και διαρθρώσεων κεφαλαίου και βιωσιµότητας. Σε αυτούς τους 

αριθµοδείκτες θα αναλύσουµε τους δείκτες κυκλοφοριακής (γενικής) ρευστότητας και 
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ταµειακής ρευστότητας, στη συνέχεια τους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

και κυκλοφοριακής ταχύτητας Ι.Κ.  Ακόµα, θα αναλύσουµε τους δείκτες περιθώριο µικτούς 

και καθαρού κέρδους και τέλος, τον δείκτη Ι.Κ προς πάγιο ενεργητικό δηλαδή το ποσοστό 

των παγίων που έχουν χρηµατοδοτηθεί από τα Ι.Κ. 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Οι δείκτες  που αφορούν στον αριθµοδείκτη ρευσότητας χρησιµοποοιούνται για τον 

προσδιορισµό της βραχυχρόνιας οικονοµικής θέσης αλλά και για την αξιολόγηση της 

ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 

 

∆είκτης Κυκλοφοριακής (Γενικής) Ρευστότητας 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει το µέτρο ρευστότητας µια επιχείρησης, το περιθώριο ασφάλειας, 

και αν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στην πληρωµή των καθηµερινών 

υποχρεώσεων. 

Σε µια περίπτωση όπου η επιχείρηση να παρουσιάζει υυψηλό αριθµοδείκτης, είναι πιθανόν να 

µην ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις. Αυτό το γεγονός µπορεί να οφείλεται στην 

υπεραποθεµατοποίηση ετοίµων προιόντων και πρώτων υλών σε σύγκριση µε τις πωλήσεις 

της, αλλά και στην χαµηλή ταχύτητα κυκλοφορίας αυτών. 

Στην αντίθετη περίπτωης του χαµηλού αριθµοδείκτη υποδηλώνει πως  η διοίκηση της 

επιχείρησης κάνει πιο εντατικής χρήση των κυκλοφοριακών στοιχείων της δηλαδή διατηρεί 

τα ρευστά διαθέσιµα  της στο ελάχιστο επιίπεδοή η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεµάτων 

και των απαιτήσεων της βρίσκεται στοανώτατο δυνατό σηµείο. 

Αν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα τότε η αξία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού είναι µεγαλύτερηαπο τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εποµένως η εξεταζόµενη 

επιχείρηση έχει  βραχυπρόθεσµη ρευστότητα. 

Ανη τιµή είναι µικρότερη από τη µονάδα τότε η επιχείρηση ενδέχεται να αντιµετωπίζει 

πρόβληµα στην εξόφληση των υποχρεώσεών της. 

Και τέλος, εάν η τιµή του δείκτη είναι γύρω στη µονάδα τότε η επιχείρηση έχει οριακή 

βραχυπρόθεσµη ρευστότητα. 

 

∆είκτης Ταµειακής Ρευστότητας 

Ο δείκτης αυτός  χαρακτηρίζεται από την ικανότητα µιας επιχείρησης να εξοφλεί τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της µε µετρητά που διαθέτει. 

∆ηλώνεται από τον τύπο: ∆ιαθέσιµα / βρ. Υποχρεωσεις, ο οποίος µας δείχνει πόσες φορές τα 

διαθέσιµα περουσικά στοιχεία µια επιχείρησης  καλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

της. 

Ο δείκτης αυτός συνήθως είναι µικρότερος της µονάδας, κάτι που εξαρτάται από τον κλάδο 

της επιχείρησης, αλλά ακόµα και οι τράπεζες δεν παρατηρούν τιµές µαγαλύτερες της 

µονάδας. 
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Θεωρείται ο πιο αυστηρός δείκτης ρευστότηττας ο οποίος έχει περιορισµένη χρήση λόγω της 

αυτηρότητάς του. 

Σε µια ενεργή επιχείρηση όπου το επίπεδο της κατηγορίας της µεταβάλλεται συνεχώς και στις 

συναλλαγές και στην εξόφληση των υποχρεώσεων χρησιµοποιούν γραµµάτια και 

µεταχρονολογηµένες επιταγές που εισέρχονται και εξέρχονται στην επιχείρηση. 

Οι επιχειρήσεις έχουν πολλόυς λόγους να κρατούν το επίπεδο της κατηγορίας αυτής όσο το 

δυνατόν χαµηλά. 

  

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι Αριθµοδείκτες αυτοί µετρούν κατά πόσοη οικονοµική µονάδα της επιχείρησης είναι 

αποτελεσµατική στη διαχείρηση των περουσιακών της στοιχείων. 

 

∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

Εκφράζεται από τη σχέση: Καθαρές Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού 

Στη περίπτωση που ο δείκτης είναι υψηλός παρατηρείται πλήρης αξιοποίηση των 

περουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή υπάρχει έλλειψη υποδοµών. 

Στη περίπτωση που ο δείκτης είναι χαµηλός τότε γίνεται χρησιοποίηση άχρηστων 

πεουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή η εταιρεία διαθέτει πολυτελείς υποδοµές. Για την 

περίπτωση αυτή, του χαµηλού δείκτη, η εταιρεία θα πρέπει να ρευστοποιήσει κάποια 

περουσιακά στοιχεία ή να αυξήσει τις πωλήσεις προκειµένου να αυξηθεί η τιµή του δείκτη. 

 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ι.Κ 

 

Ο ∆είκτης αυτός εκφράζει το βαθµό ανακύκλωσης των Ι.Κ. 

Εκφράζεται από τη σχέση : Καθαρές Πωλήσεις / Σύνολο Ι.Κ 

Ένας µεγάλος δείκτης δηλώνει την αποδοτικότητα των Ι.Κ στην επιχείρηση για τη 

δηµιουργία εσόδων από τις πωλήσεις. 

Ένας χαµηλός δείκτηςπαρέχει ενδείξεις υπερπένδυσης σε πάγια σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

Παρατηρείται πως, όσο πιο µαγαλύτερος είναι ο δείκτης στην επιχείρηση, τόσο λιγότερη 

ευνοική είναι η θέση της εταιρείας, γιατί λειτουργεί βασιζόµενη κυρίως στα ξένα κεφάλαια. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας υποογίζουν την αποδοτικότητα της οικονοµικής µονάδας, 

την αποδοτικότητα των κερδών της καθώς και την ικανότητα της διοικήσεώς της. 
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∆είκτης Περιθώριο Μικτού Κέρδους 

∆ηλώνεται από τη σχέση καθαρές πωλήσεις – κόστος πωλήσεων / καθαρές πωλήσεις * 100 

Ο δείκτης αυτός µας φανερώνει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης όσο και 

την πολιτική των τιµών που ακολουθεί. 

 

∆είκτης Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 

Έρχεται από τον τύπο: Καθαρά Κέρδη Χρήσης / Καθαρές Πωλήσεις *100 

Εκφράζει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που πετυχαίνει η οικονοµική µονάδα από τις 

πωλήσεις της, δηλαδή µας πληροφορεί για το κέρδος που έχει από τις λειτουργικές της 

δραστηριότητες (λειτουργικά κέρδη). 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι Αριθµοδείκτες αυτοί µας δείχνουν την ικανότητα της οικονοµικής µονάδας να 

ανταποκρίνεται στις µακροχρόνιες υποχρεώσεις της και δηλώνει το βαθµό προστασίας που 

απολαµβάνουν οι πιστωτές της 

∆είκτης Ι.Κ προς πάγιο Ενεργητικό 

Εκφράζει τη σχέση: Σύνολο Ι.Κ /Σύνολο  Καθαρών Παγίων *100 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των παγίων που έχουν χρηµατοδοτηθεί από τα Ι.Κ της 

επιχείρησης. 

Αν ο δείκτης είναι µεγαλύτερος της µονάδας τότε η χρηµατοδότηση των παγίων έγινε µόνο 

από τα πάγια και ένα µέρος  των Ι.Κ είχε συνεισφορά στο κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης. 

Αν ο δείκτης είναι µικρότερος της µονάδας τότε η χρηµατοδότηση των παγίων 

πραγµατοποιήθηκε µε ξένα κεφάλαια της επιχείρησης. 

 

3.2 Ανάλυση Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Η έδρα του δήµου Κορίνθιων είναι η η πόλη Κόρινθος, η οποία είναι η πρωτεύουσα του 

νοµού. Έχει έκταση 102.187 στρέµµατα και πληθυσµό 36.432 κατοίκους. Η πόλη της 

Κορίνθου, θεωρείται το µεγαλύτερο αστικό κέντρο του νοµού. Παρουσιάζει έντονη εµπορική 

κίνηση λόγου του οποίου εδρεύουν σε αυτή επιχείρήσεις και καταστήµατα αλλά ο λόγος 

αφορά και το λιµάνι της περιοχής  το οποίο αποτελεί µεσο διασύνδεσης του αγροτκού 

τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή. 
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ΕΦΥΡΑ 

 

 

 

Πρόκειται για µια ξενοδοχειακή µονάδα κύριων καταλυµάτων κλασικού τύπου, το οποίο 

εδρέυει στην περιοχή της Κορίνθου, στην οδό Εθνική Αντιστάσεως 52 από το 1970, ενώ 

ετησίως φιλοξενεί ένα µεγάλο αριθµό ελλήνων και ξένων τουριστών. 

Το ξενοδοχείο είναι τάξης τριών αστεριών και περιλαµβάνεται από 47 δωµάτιο και 69 κλίνες 

στους πελάτες καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Η νοµική µορφή της ξενοδοχειακής επιχείρησης “ΕΦΥΡΑ” είναι Α.Ε µε επωνυµία ΜΑΝΤΑΣ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και διακριτκό τίτλο EPHIRA HOTEL A.E. µε Α.Φ.Μ: 997549095 και αριθµό 

ΓΕΜΗ: 122431837000. 

Βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου από το νοσοκοµείο της περιοχής, και 0,30 

χιλιόµετρα από την παραλία και το λιµάνι της κορίνθου.  Ολόκληρο το ξενοδοχείο 

ανακαινίσθηκε πλήρως πρόσφατα. Τα 47 δωµάτια που διαθέτει, προσφέρουν καλόγουστο 

περιβάλλον µε τις σύγχρονες ανέσεις που αναζητά ο σηµερινός ταξιδιώτης. Είναι πλήρως 

εξοπλισµένα, διαθέτουν άνετη και λειτουργική επίπλωση, τηλεόραση, αυτόνοµο κλιµατισµό 

ζεστού και κρύου αέρα ανά δωµάτιο, αυτόµατη τηλεφωνική συσκευή. Επίσης παρέχεται η 

δυνατότητα ασύρµατης αυτόνοµης σύνδεσης µε το διαδίκτυο. 
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(πηγή gr hotels)  

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

741.260,78/75.681,80 = 9,79 
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Το αποτέλεσµα του δείκτη είναι υψηλό και µεγαλύτερο της µονάδας και αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η επιχείρηση να έχει βραχυχρόνια ρευστότητα και να µην ανταποκρίνεται στις 

τέχουσες υποχρεώσεις της. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

212.129,63 / 75.681,80 = 2,80 

Ο ∆είκτης αυτός µας αναφέρει ότι 2,8 φορές τα διαθέσιµα περουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

315.462,15 / 2.309.184,86 = 0,13 

Με τοµαποτέλεσµα του δελικτη που προκύπτει καταλαβαινουµε πως θα πρέπει η εταιρεία να 

ρευστοποιήσει κάποια περουσιακά στοιχεία ή να αυξήσει τις πωλήσεις προκύµένου να 

αυξηθεί η τιµή του δείκτη. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 315.462,15 / 2.233.503,06 = 0,14 

Η τιµή του δείκτη χαρακτηρίζεται ως χαµηλή και θα πρε΄πει να υπάρχουν ενδείξεις 

υπερπένδυσης σε παγια σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις *100% = 315.462,15 – 

133.387,45 / 315.462,15 = 57,72% 

Είναι 57,72% ποσοστό που δείχνει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις *100% = -5.935,40 / 315.462,15 = -1,88% 

Αρνητικό αποτελέσµα και εποµένως πτώση στα λειτουργικά κέρδη της εταιρίας. 
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων = 2.233.503,06 / 1.567.924,08 *100%= 1,45% 

Είναι µεγαλύτερο της µνάδας άρα η χρηµατοδότηση των παγίων έγινε µόνο από τα πάγια και 

ένα µέρος των Ι.Κ. 
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(πηγή gr hotels) 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις = διαθέσιµα + απαιτήσεις+ 

αποθέµατα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

841.371.83/88.013.35 = 9,56 

Η υψηλη τιµή του δείκτη υποδηλώνει πως η αξία κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι 

µεγαλύτερηαπο τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Εποµένως η επιχείρηση έχει βραχυχρόνια 

ρευστότητα. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

305.160.01 / 88.013.35 = 3,47 

Τα διαθέσιµα περουσιακά στοιχεία καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 3,47 φορές. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

300.715.10 / 2.327.458.19 = 0,13 
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Η τιµή αυτή χαρακτηρίζεται ως χαµηλή και είναι κάτων της µοναδας µε αποτέλεσµα η 

εταιρεία να χρησιµοποιεί άχρηστα περουσιακά στοιχεία ή να διαθέτει πολυτελείς υποδοµές. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 300.715.10 / 2.239.444,84 = 0,13 

Χαµηλή τιµή του δείχνει µε όχι και τόσο ευνοϊκή θέση για την εταιρεία. ∆εν βασίζεται σε 

ξένα κεφάλαια αλλά στις πωλήσεις της. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις *100%= 

 300.715,10 – 131.909,81 / 300.715,10 = 56,13% 

Το ποσοστό αυτό δείχνει τη λειτουργικότητα της επιχείρησης και την πολιτική των τιµών που 

ακολουθεί. 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις = 5.941,78 / 300.715,10*100% = 1,97% 

Το ποσοστό δηλώνει το κέδος που έχει η επιχείρηση από τις λειτουργικές της 

δραστηριότητες. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων =  2.239.444,84 / 1.486.086,36 *100%= 150,70% 

Αυτό είναι το ποσοστό των παγίων που έχουν χρηµατοδοτηθεί από τα Ι.Κ 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους (όπως κινδύνους αγοράς επιτόκια, 

τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταµειακών Ροών και 

κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων 

επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση της µεταβλητότητας των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας. 
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(πηγή gr hotels) 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις =  

932.591,84/89.233,34 = 10,45 

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι µεγαλύτερη από τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις και εποµένως η επιχείρηση έχει βραχυχρόνια ρευστότητα. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

400.929,26 / 89.233,34 = 4,49 φορές τα διαθέσιµα περουσικά στοιχεία καλύπτουν τις 

βραχυχρόµιες υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
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Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

304.768,66 / 2.342.257,10 = 0,13 

Ο ∆είκτης αυτός είναι µικρότερος της µονάδας το οποίο δηλώνει πως η εταιρεία θα πρέπει να 

ρευστοποιήσει κάποια περουσικά στοιχεία ή να αυξήσει τις πωλήσεις προκειµένου να 

αυξηθεί η τιµή του δείκτη. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 304.768,66 / 2.253.023,76 = 0,13 

Ένας χαµηλός δείκτης όπως και αυτός εδώ δηλώνει ενδείξεις υπερπένδυσης σε πάγια σε 

σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις *100%= 

304.768,66–129.945,54/ 304.768,66 *100= 57,36% 

Το ποσοστό αυτό µας δείχνει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης και την 

πολιτική των τιµών που ακολουθεί και παρατηρούµε πως είναι πάνω το µισό ποσοστό. 

 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις = 13.578,92 / 304.768,66 *100%= 4,45% 

Η τιµή είναι µεγαλύτερη της µονάδας που σηµαίνει πως το κέρδος που έχει είναι από τις 

λειτουργικές της δραστηριότητες. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων = 2.239.444,84 / 1.409.665,26 *100%= 158,86 

Άλλο ένα ποσοστό των παγίων που έχουν χρησιµοπιηθεί απ τα Ι.Κ της επιχείρησης. 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσης ανήλθε σε € 304.768,66 παρουσιάζοντας  αύξηση 

σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (€300.715,10). Τα µικτά κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 

€ 174.823,12 παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (€168.805,29).  

Το αποτέλεσµα της χρήσης 2018 ήταν Κέρδος ποσού € 13.578,92 έναντι Κερδών ποσού € 

6.066,92 στην προηγούµενη χρήση.   

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2018 κρίνεται καλή, παρόλα αυτά δεν 

θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική και οφείλεται, κυρίως στο συνεχιζόµενο αρνητικό κλίµα 

που επικρατεί στην ελληνική οικονοµία. 
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ΒΙΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ 

 

 

 

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση ΒΙΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ βρίσκεται στην περιοχή Άσσου 

Κορινθίας µε διέυθυνση Νοταρά και Σµύρνης.  Η ακριβής επωνυµία της επιχείρησης είναι 

“ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΛΛΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΙΑ ΑΕ”.  Αναφέρεται ως ξενοδοχείο επιπλωµένων διαµερισµάτων µε δυο 

αστέρια στη τάξη. 

Αποτελείται από 16 δωµάτια συνολικά και 27 κλίνες σε αυτό.  Είναι νοµική µορφή 

Ανώνυµης εταιρείας µε Αριθµό ΓΕΜΗ: 122185737000  και ΑΦΜ: 094128394. 

Είναι εύκολα προσβάσιµο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου. Προσφέρει καλαίσθητα 

δωµάτια µε δωρεάν Wi-Fi και ένα beach bar.  Επιπλέον, µπορούν να φιλοξενηθούν και τα 

κατοικίδια χωρίς κάποια εξτρά χρέωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

 

 

 

Το ξενοδοχείο κλασικού τύπου “ΚΟΡΙΝΘΟΣ” έχει την έδρα του στην οδό Αρχιεπισκόπου 

δαµασκηνού στην Κόρινθο τάξης  δυο αστεριών, το οποίο αποτελείται από 36 δωµάτια και 68 

κλίνες. 

Οι τουρίστες µπορούν να το επισκεφτούν καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου και να 

απολάυσουν τις παροχές του. 

Η σύσταση της εταιρείας είναι Ο.Ε µε επωνυµία ΑΦΟΙ ∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. µε ΑΦΜ: 998586328 και Αριθµό ΓΕΜΗ: 122425037000. 
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BLUE DOLFIN CAMPING 

 

 

 

Η κατασκήνωση Blue Dolfin λειτουργεί από το 1975, στην περιοχή του Λεχαίου Κορινθίας.  

∆ιατίθονται όλες οι ανέσεις για τους επισκέπτες όπως παροχή ρέυµατοκαι νερού σε κάθε 

θέση κάµπινγκ.  Επίσης, παρέχει µοντέρνα ντούζ, και τουαλέτες µε ζεστό και κρύο νερό, 

καθώς και τουαλέτα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Λειτουργεί απο τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.  Ανήκει στην τάξη των δυο αστεριών, και 

περιλαµβάνει στο δυναµικό του 74 θέσεις για τους κατασκηνωτές τόσο ξένους όσο και 

Έλληνες. 
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ΒΑΛΕΡΑ 

 

 

 

Η ξενοδοχειακή µονάδα Βαλέρα µε ΑΦΜ: 116568477 και Αριθµό ΓΕΜΗ: 115109037000  

καταχώρησε το 2015 τη διαγραφή της από το ΓΕΜΗ και τη ∆ΟΥ ως ατοµική επιχείρηση µε 

επωνυµία ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜ. ΤΖΕΤΖΟΥΜΗΣ και διακριτικό τίτλο. 
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ΚΟΡΦΟΣ 

 

 

 

Το ξενοδοχείο κλασικού τύπου Κόρφος εδρέυει στην περιοχή Κόρφου του δήµου Κορινθίας. 

Είναι ένα ξενοδοχείο κλασικού τύπου, τάξεως ενός αστεριού, το οποίο αποτελείται από 10 

δωµάτια και 20 κλίνες.  Τα δωµάτια διαθέτουν air-condition, τηλεοράσεις, ψυγείο, ευρύχωρα 

και άνετα µπάνια και χαλαρωτικά µπαλκόνια. Για να διαµείνετε σε κάποιο από τα δίκλυνα θα 

πρέπει να καταβάλετε το ποσό των 40 ευρώ τη βραδυά. Για τα τρίκλυνα θα χρειαστείτε 45 

ευρώ τη βραδυά ενώ για τα τετράκλινα 55 ευρώ τη βραδιά. 

  Το ξενοδοχείο λειτουργεί όλο το χρόνο, µε ΑΦΜ: 052120578 ενώ διαχειριστής του 

ξενοδοχείου είναι ο κύριος Μπιτσάκος Παναγιώτης. 

 

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 

Ο δήµος Βελου Βόχας  είναι παραθαλάσσια περιοχή. Η οικονοµία του στηρίζεται στον 

τουρισµό των παραλιακών οικισµών αλλά και στην γεωργία που ασχολούνται οι ντόπιοι 

κάτοικοι του δήµου στην ενδοχώρα της περιοχής. Έχει έκταση 87.895 στρέµµατα και 10.064 

κατοίκους. 
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ΑΛΚΥΩΝ 

 

 

Το ξενοδοχείο κλασικού τύπου ΑΛΚΥΩΝ βρίσκεται στην περιοχή Βραχάτι Κορινθίας του 

δήµου Βέλου-Βόχας και λειτουργεί όλο το χρόνο.  Είναι έναι συγκρότηµα 12 κτηρίων µε 130 

δωµάτια και 250 κλίνες της τάξεως των πέντε αστεριών (5*).  Με θέα στους καταπράσινους 

κήπους όλα τα δωµάτια συνδυάζουν πολυτελή διαµονή και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενώ, 

τα διαµερίσµατα και οι µεζονέτες εξασφαλίζουν µοναδική άνεση στις οικογένειες.  

Η νοµική µορφή της εταιρεία είναι Α.Ε µε επωνυµία ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και διακριτικό 

τίτλο ALKYON RESORT HOTEL AND SPΑ 

Η προνοµιακή θέση του Alkyon Resort Hotel & Spa, σε απόσταση µιας ώρας από την 

Αθήνα, δίπλα σε αξιόλογους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους και την βραβευµένη 

µε γαλάζια σηµαία παραλία του Βραχατίου, το καθιστά πρώτο στην προτίµηση των 

επισκεπτών για τις µικρές ή τις µεγάλες αποδράσεις τους όλες τις εποχές του χρόνου. 

Η σύσταση της ξενοδοχειακής µονάδας έγινε στις  2/12/1988 µε ΑΦΜ: 094128413 και 

Αριθµό ΓΕΜΗ: 121857137000. 
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(πηγή gr hotels) 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις =  

1.105.987,94/5.679.849,24=0,19 

Το αποτέλεσµα του δείκτη θεωρείται χαµηλό και κάτω της µονάδας, εποµένως η επιχείρηση 

ενδέχεται να αντιµετωπίσει πρόβληµα εξόφλησης των υποχρεώσεών της. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

82.298,07/5.679.849,24= 0,01 

Ο δείκτης αυτός χαρακτηρίζεται κάτω της µονάδας και µας δηλώνει πόσες φορές τα 

διαθέσιµα περουσικά στοιχεία καλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

2.416.793,34/14.054.458,34= 0,17 

Το χαµηλό αποτέλεσµα του δείκτη µας φανερώνει πως η εταιρεία θα πρέπει να 

ρευστοποιήσει κάποια περουσιακά στοιχεία ή να αυξήσει τις πωλήσεις της προκειµένου να 

αυξηθεί η τιµή του δείκτη. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 2.416.793,34/3.536.338,35= 0,68 

Το αποτέλεσµα τυ χαµηλού δείκτη µας δείχνει αν υπάρχουν ενδείξεις υπερπένδυσης σε πάγια 

σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις =(2.416.793,34-

1.623.486,40)/2.416.793,34 *100 = 32,80% 

Μας δείχνει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης και την πολιτική των τιµών 

της. 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις = -1.115.935,37/2.416.793,34 * 100=-46,17% 

Αφού είναι µε αρνητικό πρόσιµο, αυτό που προκύπτει είναι ζηµιά από της λειτουργικές της 

δραστηριότητες. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων = 3..536.338,35/12.437.276,23 *100= 28,43% 

Το αποτέλεσµα που προκύπτει καθορίζει τοποσοστό των παγίων που έχουν χρηµατοδοτηθεί 

από τα ξένα κεφάλαια. 

 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσης ανήλθε σε  €2.416.793,34 παρουσιάζοντας µικρή 

αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (€2.323.931,03). Τα µικτά κέρδη της χρήσης 

ανήλθαν σε €793.306,94 παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 

(€925.117,41).  Το αποτέλεσµα της χρήσης 2016 ήταν ζηµία ποσού € -1.115.935,37 έναντι 

ζηµίας ποσού €1.053.339,61 έναντι, στην προηγούµενη χρήση. 
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Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται καλή, παρόλα αυτά δεν 

θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική και οφείλεται, κυρίως στο συνεχιζόµενο αρνητικό κλίµα 

που επικρατεί στην ελληνική οικονοµία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 



98 

 

 

(πηγή gr hotels) 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις =  

1.190.429,58/1.404.749,70= 0,85 

Ο χαµηλός δείκτης δείχνει πως η διοίκηση της επιχείρησης κάνει πιο εντατική χρήση των 

κυκλοφοριακών στοιχείων δηλαδή χαµηλό επίπεδο ρευστών διαθέσιµων.  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

107.352,44/1.404.749,70=0,08 

Είναι µικρότερος της µονάδας πράγµα συνηθισµένο µε αυτό το δείκτη αφού η εξόφληση µια 

επιχείρησης γίνεται µε µετρητά.  
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

2.796.313,06/13.550.068,34=0,21 

Η εταιρεία θα πρεπει να ρευστοποιήσει κάποια περουσιακά στοιχεία ή να αυξήσει τις 

πωλήσεις ώστε να αυξηθεί ο δείκτης και να είναι µεγαλύτερος της µονάδας.  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 2.796.313,06/4.073.716,99= 0,69 

Είναι χαµηλός ο δείκτης και µικρότερος της µονάδας και αυτό δείχνει ενδείξειςυπερπένδυσης 

σε πάγια σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις =(2.796.313,06-

1.583.441,41)/2.796.313,06*100=43,37% 

Ο δεικτης αυτός µας δείχνει το ποσοστό της της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας της 

επισείρησης. 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις = -417.981,31/2.796.313,06 * 100= -14,95% 

Το οποίο καθορίζει το κέρδος που έχει από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων = 4.073.716,99/11.849.669,37 *100= 34,38% 

Είναι ένας χαµηλός δείκτης και σηµατοδοτεί πωςη χρηµατοδότηση των παγίων έγινε µε ξένα 

κεφάλαια της επιχείρησης. 

 

 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσης ανήλθε σε  € 2.796.313,06 παρουσιάζοντας 

σηµαντική αύξηση (16%) σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (€ 2.416.793,34). Τα µικτά 

κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε € 1.212.871,65 παρουσιάζοντας, επίσης, αύξηση σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρήση (€ 793.306,94).  Το αποτέλεσµα της χρήσης 2017 ήταν ζηµία ποσού 

€ 417.981,31, σηµαντικά µικρότερη έναντι της ζηµίας ποσού € 1.115.935,37 της 

προηγούµενης χρήσης.   
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Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται καλή, παρά το 

συνεχιζόµενο αρνητικό κλίµα που επικρατεί στην ελληνική οικονοµία. Σε κάθε περίπτωση 

κρίνεται αρκετά βελτιωµένη σε σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις. 
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(πηγή gr hotels) 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις =  

392.341,61/1.357.318,32=0,29 

Ο δελικτης είναι κάτων της µονάδας και άρα ενδέχεται να αντιµετωπίσει πρόβληµα 

εξόφλησης η εταιρεία στις υποχρεώσεις της.  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

174.753,19/1.357.318,32= 0,13 

Η τιµή του δείκτη είναι κάτω της µονάδδας και µας παρουσιάζει πόσες φορές τα διαθέσιµα 

περουσικά στοιχεία καλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

2.909.027,18/12.068.194,76=0,24 

Εφόσον ο δείκτης είναι χαµηλός η εταιρεία θα πρέπει να ρευστοποιήσει κάποια πεορυσικά 

στοιχεία ή να αυξήσει τις πωλήσεις προκειµένου να αυξηθεί η τιµή του δείκτη.  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 2.909.027,18/3.533.0024,28=0,82 

Ο δείκτης είναι µικρότερος της µονάδας και δείχνει τις υπερπενδύσεις σε πάγια σε σχέση µε 

τις πωλήσεις. 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις =(2.909.027,18-

1.756.025,93)/2.909.027,18 *100= 39,63% 

Το ποσοστό αυτό εκφράζει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης καθώς και 

την πολιτική των τιµών που ακολουθεί. 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις = -540.692,71/2.909.027,18 *100= -18,58% 

Εφόσον είναι αρνητικό το αποτέλεσµα , αυτό που προκύπτει είναι ζηµιά από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων = 3.533.024,28/11.166.045,22 *100=31,64% 

Εκφράζει το ποσοστό των παγίων που έχουν χρηµατοδοτηθεί από τα Ι.Κ  και εφόσον είναι 

χαµηλή η τιµή η χρηµατοδότηση έγινε µε ξένα κεφάλαια της επιχείρησης. 

 

 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσης ανήλθε σε  € 2.909.027,18 παρουσιάζοντας 

αύξηση (4%) σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (€ 2.796.313,06). Τα µικτά κέρδη της 

χρήσης ανήλθαν σε € 1.153.001,25.  Το αποτέλεσµα της χρήσης 2018 ήταν ζηµία ποσού € 

540.692,71, έναντι της ζηµίας ποσού € 417.981,31 της προηγούµενης χρήσης. 



104 

 

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2018 κρίνεται καλή, παρά το 

συνεχιζόµενο αρνητικό κλίµα που επικρατεί στην ελληνική οικονοµία. Σε κάθε περίπτωση 

κρίνεται αρκετά βελτιωµένη σε σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις.  

 

 

ΒΕΡΝΤΕ ΚΑΙ ΜΑΡΕ 

 

 

Το ξενοδοχείο Βέρντε και Μαρε βρίσκεται στην οδό Αύρας 119 & Κανάρη, της περιοχής 

Κοκκώνι του δήµου Βέλου Κορινθίας.  Χαρακτηρίζεται ως ξενοδοχείο κλασικού τύπου της 

τάξεως των τριών αστεριών µε δυνατότητα επίσκεψης όλο το χρόνο. 

Αποτελείται, από 44 δωµάτια µε 118 κλίνες στο δυναµικό του. Βρίσκεται σε απόσταση 5 κµ 

από το νοσοκοµείο της περιοχής και σε 15 κµ από το λιµάνι και την πόλη. 

Η επωνυµία της ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι: Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Ε ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και ο ακριβής διακριτικός τίτλος : VERDE e 

MARE BUNGALOWS - ΚΟΚΚΟΝΙ Ι.ΚΕ. 

Η σύσταση της επιχείρησης έγινε στις  6/4/2015 µε ΑΦΜ 800650324 και Αριθµό ΓΕΜΗ 

134089337000. 
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ΑΚΤΗ ΚΟΚΚΩΝΙ 

 

 

 

Το Kokkoni Beach Hotel βρίσκεται ακριβώς µπροστά στη θάλασσα, σε µία από τις 

οµορφότερες παραλίες της Κορινθίας, την οµώνυµη παραλία Κοκκωνίου.  Το ξενοδοχείο 

είναι πρόσφατα ανακαινισµένο και περιλαµβάνει 34 δωµάτια και 64 κλίνες, άνετους 

κοινόχρηστους χώρους και ιδιωτικό χώρο στάθµευσης. Όλα τα δωµάτια είναι πλήρως 

εξοπλισµένα, ενώ διαθέτουν δωρεάν WiFi. 

Χαρακτηρίζεται ως ξενοδοχείο κλασικού τύπου, τάξεως δυο αστεριών µε νοµική µορφή 

ατοµικής επιχείρησης.  Λειτουργεί τους µήνες Μάιο-Οκτώβριο µε την επωνυµία ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ µε ΑΦΜ: 110505363 και Αριθµό ΓΕΜΗ: 114714137000. Ηµεροµηνία 

έναρξης επαγγέλµατος ήταν στις 1/11/2002. 

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 

 

Ο δήµος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων 197 km2 και πληθυσµό 16.758 κατοίκους. Σαυτόν 

υπάγονται οι περιοχές λουτράκι, περα χώρας, πίσσια και ίσθµια. Έδρα του είναι το λουτράκι , 

το οποίο είναι γνωστό για το φυσικό µεταλλικό νερό της οροσειρά Γερανείων, καθώς επίσης 

και για τα ιαµατικά νερά . Η οικονοµία του δήµου στηρίζει κατά εγάλο ποσοστό στν 

τουρισµό, αφού είναι τόπος προσέλευσης πολλώς επισκεπτων. 
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ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

 

 

 

Η ξενοδοχειακή επιχείρη κλασικού τύπου κλάµπ οτελ λουτράκι µε επωνυµία 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.- 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.-ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ βρίσκεται στην περιοχή ακτή ποσειδώνος στο λουτράκι. 

Πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο που εκτός από τη τουριστική φιλοξενεία στα 

δωµάτια, στον ίδιο χώρο λειτουργεί και το καζίνο της περιοχής.  Έτσι λοιπόν, πολλοί από 

τους επισκέπτες του καζίνο χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου αφού και οι 

δυο αυτές παροχές βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 

 

Από τα µεγαλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής µε 282 δωµάτια και 489 κλίνες τάξεως πέντε 

αστεριών, µπορεί να φιλοξενήσει τουρίστες από όλο τον κόσµο καθ’όλη τη διάρκεια του 

έτους. 

Με ηµεροµηνία σύστασης 27/5/2013 και ηµεροµηνία πρώτης λειτουργίας το 2002 έχει 

ΑΦΜ097751010 και Αριθµό ΓΕΜΗ 125586337000. Επίσης η νοµική µορφή της εταιρείας 

είναι µε κοινοπραξία. 
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ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΡΗΖΟΡΤ 

 

 

 

Το ξενοδοχείο πόσειδων ρηζορτ είναι ένα ξενοδοχείο κλασσικού τύπου το οποίο 

περιλαµβάνει 336 δωµάτια και 676 κλίνες. Η διάρκεια λειτουργίας του είναι από το µήνα 

Απρίλιο µέχρι το Μήνα Οκτώβριο. Εδρεύει στην περιοχή λουτράκι στην οδό Μπότσι 

λουτρακίου. 

Είναι ΑΕ µε επωνυµία επιχείρησης  ΕΛΙΝΤΟΥΡ - Ελληνικές Επενδύσεις Τουριστικών 

Συγκροτηµάτων, Ανώνυµη Εταιρεία , ΑρΙΘΜΌ ΓΕΜΗ 125804201000 και ΑΦΜ 094030827. 

Η ηµεροµηνία σύστασης της εταιρείας ηταν στις 18/5/1971 

Βρίσκεται σε απόσταση 2κµ από τη πόλη, κάτι το οοποίο είναι αρνητικό για έναν τουρίστα ο 

οποίος δεν έχει µεταφορικόο µέσο , και σε 8κµ απόσταση από το λιµάνι.Παρόλλα αυτά το 

ξενοδοχείο ανήκει στην τάξη των 5* και διαθέτει πόλλά είδη ψυχαγωγίας, πισίνα και ιδιωτική 

παραλία. 
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(πηγή gr hotels) 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις =  

503.652,74/26.185.322,91= 0,02 

Ο δείκτης αυτός θεωρε’ιται πολύ µικρότερος της µονάδας και αυτό συνεπάγεται στο ότι η 

ε[ιχε’ιρηση πιθανόν να µην ανταποκρίνεται στις τρέχουσεες υποχρςεώσεις της. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

127.962,40/26.185.322,91= 0,004 

Πολύ χαµηλός δείκτης ο οποίος εκφράζει πόσες φορές τα διαθέσιµα περουσικά στοιχεία 

καλύτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

3.461.934,97/21.044.716,65= 0,16 



111 

 

Η εταιρεία θα πρέπει να ρευστοποιήσει κάποια περουσιακά της στοιχεία ή να αυξήσει τις 

πωλήσεις προκυµένου να αυξηθεί ο δείκτης. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 2.461.934,97/-5.550.846,88= -0,62 

Η αρνητική τιµή του δείκτη φανερώνει τη µη ευνοική θέση της επιχείρησης που βασίζεται 

µάλλον σε υπερπένδυση σε πάγια σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις = (3.461.934,97-

3.072.350,50)/3.461.934,97 * 100= 11,25% 

Ο δείκτης αυτός µας εκφράζει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης όσο και 

την πολιτική των τιµών που ακολουθεί. 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις = (-3.226.753,05/3.461.934,97)*100= -93,21% 

Εκφφράζει τα λειτουργικά κέρδη τα οποία όπως φαίνεται είναι ζηµιά. 

 

 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων = -5.550.846,88/19.931.530,16 *100= -27,84% 

Η χρηµατοδότηση των παγίων έγινε µε ξένα κεφάλαια της επιχείρησης. 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που προκύπτουν µετά το τέλος της περιόδου και τα οποία 

δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή στον ισολογισµό της κλειόµενης 

περιόδου και τις χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις τους και για τα οποία η µη αποκάλυψή τους 

θα επηρέαζε τη δυνατότητα εκείνων που χρησιµοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις για να 

κάνουν σωστές εκτιµήσεις και να πάρουν σωστές αποφάσεις. 
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(πηγή gr hotels)   

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις =  

1.097.399,39/1.813.240,28= 0,60 

Η χαµηλή ένδειξη του δείκτη προσδιορίζει την επιχείρηση να αντιµετωπίζει πρόβληµα 

εξόφλησης στις υοχρεώσεις της. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

524.536,06/1.813.240,28= 0,29 

Πόσες φορές τα χρηµατικά περουσικά στοιχεία καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

4.22.319,18/21.101.899,64= 0,20 

Με το χαµηλό δείκτη σηµαινει πως γίνεται χρησιµοποίηση άχρηστων περουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης ή πως διαθέτει πολυτελείς υποδοµές. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 4.221.319,18/-7.477.815,41= -0,56 

Ο αρνητικός δείκτης υποδηλώνει αν υπάρχουν ενδείξεις υπερπένδυσης στην εταιρεία σε 

πάγια σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις =(4.221.319,18-

3.499.540,37)/4.221.319,18*100= 17,09% 

Το ποσοστό αυτό εκφράζει τη λειτουργική αποτελσµατικότητα όσο και το επίπεδο των τιµών 

που ακολουθεί 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις = -1.926.968,53/4.22.319,18 *100= -45,65% 

Ζηµιά από τις λειτουργικές δραστηριότητες 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 

Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων = -7.477.815,41/19.437.933,29*100= -38,47% 

Αρνητική η τιµή του δείκτη µε αοτέλεσµα να φανερώνει πως η χρηµατοδότηση των παγίων 

έγινε µε ξένα κεφάλαια της επιχείρησης. 

Στις 28 Φεβρουαρίου 2017 η Εταιρία σύναψε συµφωνία εξυγίανσης µε τους πιστωτές της 

εφαρµόζοντας τη διαδικασία του άρθρου 106 β του Πτωχευτικού Κώδικα, και υπέβαλλε 

αίτηση άµεσης επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

την αυτή ηµέρα. Η αίτηση  εκδικάστηκε την 26 Απριλίου 2017 από το  Πολυµελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών και απορρίφθηκε µε την απόφαση 664/2017. Η εταιρεία προσέβαλε την 

ανωτέρω απόφαση µε την κατάθεση έφεσης την 30 Αυγούστου 2017 που κατατέθηκε στην 

Γραµµατεία του Πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου µε γενικό αριθµό 569275/31-8-2017. Στην 

συνέχεια η έφεση εκδικάστηκε από το Τριµελές Εφετείο Αθηνών την 28η Σεπτεµβρίου 2017, 

όπου έγινε δεκτή η αίτηση συµφωνίας εξυγίανσης και επικύρωσε το σκεπτικό της συµφωνίας 
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εξυγίανσης που καταρτίστηκε µεταξύ της αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών της. Η 

απόφαση του Εφετείου δηµοσιεύτηκε την 16η Νοεµβρίου 2017. 
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(πηγή gr hotels) 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις =  

708.866,60/2.042.565,55=0,35 

Η χαµηλή ένδειξη του δείκτη προσδιορίζει την επιχείρηση να αντιµετωπίζει πρόβληµα 

εξόφλησης στις υοχρεώσεις της. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

164.231,50/2.042.565,55=0,08 

Πόσες φορές τα χρηµατικά περουσικά στοιχεία καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

4.753.483,03/19.923.813,72=0,24 
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 Με το χαµηλό δείκτη σηµαινει πως γίνεται χρησιµοποίηση άχρηστων περουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης ή πως διαθέτει πολυτελείς υποδοµές. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 4.753.483,03/-8.266.735,18=-0,57 

Ο αρνητικός δείκτης υποδηλώνει αν υπάρχουν ενδείξεις υπερπένδυσης στην εταιρεία σε 

πάγια σε σχέση µς τις πωλήσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις = (4.753.483,03-

3.336.520,92)/4.753.483,03*100%= 29,81% 

Το ποσοστό αυτό εκφράζει τη λειτουργική αποτελσµατικότητα όσο και το επίπεδο των τιµών 

που ακολουθεί 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις = -788.919,77/4.753.483,03*100%= -16,59% 

Παρατηρείται ζηµιά από τις λειτουργικές δραστηριότητες 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων = -8.266.735,18/18.758.726,98*100= -44,06% 

Αρνητική η τιµή του δείκτη µε αοτέλεσµα να φανερώνει πως η χρηµατοδότηση των παγίων 

έγινε µε ξένα κεφάλαια της επιχείρησης. 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας της εταιρείας αν και α) Το σύνολο της καθαρής θέσης  της εταιρείας την 

31/12/2018  έχει καταστεί αρνητικό και β) Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει κατά πολύ τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών της στοιχείων. 
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ΑΚΤΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 

 

 

 

Άλλο ένα ξενοδοχείο κλασσικού τύπου είναι η ακτή καλαµάκι το οποίο ανήκει στη τάξη των 

4*, διαθέτει 82 δωµάτια και 153 κλίνες.  Λειτουργεί από τον Απρίλιο-Οκτώβριο στην περιοχή 

παλαιο καλαµάκι ίσµθια κορινθίας. 

Η νοµική µορφή της επιχείρησης είναι ΕΠΕ µε Αριθµο ΓΕΜΗ 122098501000 

ΑΦΜ095037955 και επωνυµία ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Η επιχείρηση ξεκίνησε να 

λειτουργεί στις 10/5/1968. 
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ΜΑΝΤΑΣ\ 

 

 

 

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση ΜΑΝΤΑΣ βρίσκεται στη περιοχή του λουτρακίου και έχει στο 

δυναµικότ ης 52 δωµάτια και 82 κλίνες. Είναι ένα ξενοδοχείο κλασσικού τύπου, και ανηκει 

στην τάξη των τεσσάρων αστεριών (4*). 

Η νοµική µορφή της εταιρίας είναι ΑΕ, µε ΑριθµοΓΕΜΗ 122171937000 ΑΦΜ 999404572 

και επωνυµία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ηµεροµηνία σύστασης της εταιρίας είναι 12/07/2004 
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ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

 

 

 

Το ξενοδοχειο Αφροδίτη βρίσκεται στην περιοχή λουτρακίου του νοµού κορινθιας στην οδό 

π τσαλδάρη 17. 

Αποτελείται από 18 δωµάτια και 28 κλίνες. Είναι ένα ξενοδοχέιο κλασσικού τύπου της 

τάξεως των 3* 

Λειτουργεί από τον απρίλιο µέχρι τον οκτώβριο καιβρίσκεται σε πολύ µικρή απόσταση από 

το κέντρο και την παραλία. 

Το ΑΦΜ του ξενοδοχείου είναι 157411429 
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ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

 

 

 

Αλλό ένα ξενοδοχείο κλασσικόυ τύπου της τάξεως των 3* είναι αυτό µε το οµόνυµο τίτλο µε 

το δήµο «λουτρακι» το οποίο αποτελείται από 20 δωµάτια και 39 κλίνες στην περιοχή 

λουτράκι ελ βενιζελου 19. Λειτουργεί καθολη τη διάρκεια  του χρόνου µε ΑΦΜ .038887527 

 

 

 

ΠΑΠΠΑΣ 

 

 

 

Το ξενοδοχείο Pappas προσφέρει ένα ιδιαίτερα  προσεγµένο περιβάλλον, που εξασφαλίζει 

άνεση στη διαµονή και διακριτικότητα στην εξυπηρέτηση, προσφέροντας µοναδικές στιγµές 

χαλάρωσης και ξεκούρασης. 

Είναι ένα ξενοδοχείου κλασσικού τύπου της τάξεως των 3* αποτελείται από 84 δωµάτια και 

153 κλίνες.Λειτουργεί από τον Απρίλιο  µέχρι τον Νοέµβριο. Είναι ΑΕ µε επωνυµία 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΕ,  Αριθµό ΓΕΜΗ 

122955437000 και  ΑΦΜ 094064462. 
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ΑΛΚΥΩΝΗ 

 

 

 

Η Αλκυώνη είναι κάµπινγκ 2* και βρίσκεται στην περιοχή της  περαίας χώρας στο λουτράκι. 

Λειτουργει όλο το χρόνο µε 167 θέσεις υποδοχής. 

Είναι της νοµικής µορφης ΑΕ µε επωνυµία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

Αριθµό ΓΕΜΗ 006160601000 και ΑΦΜ999077163. Η ηµεροµηνία  σύστασης  ήταν στις 

.6/02/2005. 
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∆ΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

Ο δήµος ξυλόκαστρου – ευρωστίνης έχει έκταση 310.252 στρέµµατα και αποτελείται από 

15.017 κατοίκους. Θεωρείται από τους µεγαλύτερους δήµους στην Ελλάδα  λόγω της 

έκστασης της. Η οικονοµία του δήµου βασίζεται στην αγροτική εκµατάλλευση αλλά και στον 

τουρισµό. 

 

ΠΛΕΙΑ∆ΩΝ ΓΗ 

 

 

Το ξενοδοχείο πλειάδων γη είναι κλασσικου τύπου της τάξεως των 4*  µε  20 δωµάτια και 47 

κλίνες στο ενεργητικό του. Λειτουργεί όλο το χρόνο στη κάτω συνοικία των τρικάλων. 

Το Πλειάδων Γη Mountain Resort & Spa, αποτελείται από 20 ανεξάρτητες σουίτες, ιδανικές 

για στιγµές αποµόνωσης, για οικογένειες που αγαπούν την εξοχή αλλά και παρέες που 

αναζητούν µια διαφορετική πρόταση για τις χειµερινές τους διακοπές.  

Είναι ΑΕ µε ΑριθµοΓΕΜΗ 044947407000 και ΑΦΜ 999312026.ηµεροµηνία συσταση ηταν 

η 26/5/2005 µε επωνυµια ΠΛΕΙΑ∆ΩΝ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
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ΣΙΚΥΩΝ 

 

 

 

Είναι ένα ξενοδοχείο κλασικού τύπου τεσσάρων αστεριώ (4*) που λειτουργεί από τον Μάιο 

εως τον Οκτώβριο. Αποτελείται από 42 δωµάτια  και 81 κλίνες. 

Η Επωνυµία ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 125755737000 και ΑΦΜ 094233133 

Η Ηµ/νία Σύστασης της εταιρελιας ήταν στις 22/11/1988 

Έχει τη Νοµική Μορφή ΑΕ  

  

Αρχικά η επιχείρηση, κατασκεύασε  ξύλινα µπάνγκαλοους 20-25 τ.µ., όπου σε συνδυασµό µε 

τις ακτοπλοϊκές µεταφορές της οικογένειας αποτέλεσε µία εξαιρετική επένδυση. Αργότερα, 

δηµιουργήθηκε ξενοδοχείο θερινών διακοπών που λειτούργησε µέχρι το 2008. 
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(πηγή gr hotels) 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις =  

1.851.273.39/621.954.47=2.9 

Ο δείκτης είναι µεγαλύτερος της µονάδας, εποµένως η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

είναι µεγαλύτερος από τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

1.375.289,76/621.954,76=2,21 

Το αποτέλεσµα του δείκτη είναι µεγαλύτερο της µονάδας. Το οποίο δηλώνει την εξόφληση 

µιας επιχείρησης µε µετρητά. 
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

840824,12/5956752,60=0,14  

Η εταιρεία θα πρέπει να ρευστοποιήσει κάποια περουσιακά στοιχεία ή να αυξήσει τις 

πωλήσεις προκειµένου να αυξήσει τη τιµή του δείκτη. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 840824,12/3904618,31= 0,21 

Η χαµηλή τιµή του δείκτη δηλώνει ενδείξεις υπερπένδυσης σε πάγια σε σχέση µε τις 

πωλήσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις =(840824,12-

1211,02)/840824,12*100= 99,85% 

Η επιχείρηση έχει χρησιµοποιήσει στο έπακρο τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της και 

την πολιτική των τιµών που ακολουθεί. 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις = 66910,52/840824,12 *100= 7,96% 

Το ποσοστό αυτό δηλώνει τα λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης. 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων = 3904618,31/4095005,26 *100=95,35% 

Εχει χρησιµοποιηθεί σχεδόν όλα τα πάγια από τα Ίδια Κεφάλαια. 

Όπως προκύπτει από τις Οικονοµικές Καταστάσεις που επισυνάπτονται, η εταιρεία µας, παρά 

τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, κατόρθωσε µε τις συντονισµένες και επίπονες 

προσπάθειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να επιτύχει κύκλο εργασιών, συνολικού ποσού 

840.824,12 ευρώ, µε κερδοφόρα αποτελέσµατα 66910,52 ευρώ. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών 

είναι αυξηµένος σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 1,01%, που οδήγησε σε  

αποτελέσµατα  κερδοφόρα. 
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(πηγή gr hotels) 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις =  

195128,04/694921,50= 0,28 

Η χαµηλή τιµή του δείκτη δηλώνει το ενδεχόµενο η επιχείρηση να αντιµετωπίσει πρόβληµα 

εξόφλησης στις υποχρεώσεις της. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

1422523,86/694921,50=2,05 

Είναι οι φορές που τα διαθέσιµα περουσιακά στοιχεία καλύπτουν τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις. 
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

779728,00/5925709,89= 0,13 

Η χαµηλή ένδειξη του δείκτη φανερώνει τη χρησιµοποιήση άχρηστων περουσιακών 

στοιχείων της  εταιρείας.  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 779728/3873350,61=0,20  

Ενδείξεις υπερπένδυσης σε πάγια σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις = 

(779728-2014,55)/779728 *100=99,74% 

Η λειτουργική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης καλύπτεται πλήρως. 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις = -31232,27/779728 *100=-4% 

Παρουσιάζει ζηµιά από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων = 3873350,61/3963898,90*100=97,71% 

Η χρηµατοδότηση των παγίων έγινε µόνο αο τα πάγια και ένα µέρος των Ι.Κ είχε συνεισφορά 

στο κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης. 

 

Όπως προκύπτει από τις Οικονοµικές Καταστάσεις που επισυνάπτονται, η εταιρεία µας, παρά 

τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες (το φαινόµενο µε τις τσούχτρες), κατόρθωσε µε τις 

συντονισµένες και επίπονες προσπάθειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να επιτύχει κύκλο 

εργασιών, συνολικού ποσού 779728,00 ευρώ, µε ζηµιογόνα  αποτελέσµατα 31232,27 ευρώ. 

Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών είναι µειωµένος  σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 

7,27%, που οδήγησε σε   αποτελέσµατα  ζηµιογόνα. Συνεχίζοντας την ανάλυση του 

Ισολογισµού της 31/12/2017 θα θέλαµε να παρουσιάσουµε µερικούς δείκτες που 

απεικονίζουν καλύτερα την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.    
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(πηγή gr hotels) 
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ( ΓΕΝΙΚΗΣ ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις =  

2.049.114,10/993.977,33=2,06 

Η υψηλή τιµή του δείκτη φανερώνει πως η επιχείρηση πιθανόν να µη ανταποκρίνεται στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της. Αυτό οφείλεται στη χαµηλή ταχύτητα κυκλοφορίας Α υλών και 

ετοίµων προϊόντων. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

1.448.521,03/993.977,33=1,46 

Ο δείκτης αυτός είναι µεγαλύτεροςς της µονάδας και εκφράζει πόσες φορές τα χρηµατικά 

διαθέσιµα περουσιακά στοιχεία καλύπτουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

  

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρές πωλήσεις /σύνολο ενεργητικού = κύκλος εργασιών /σύνολο ενεργητικού = 

811.034,66/5.915.549,41=0,14 

Ο δείκτης είναι ικρότερος της µονάδας και υποδηλώνει πως γίνεται χρησιµοποίηση άχρηστων 

περουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή πως η εταιρεία διαθέτει πολυτελείς υποδοχές. 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ι.Κ 

Καθαρές πωλήσεις / σύνολο Ι.Κ = 811.034,66/-1.018.226,99=-0,80 

Οσο πιο χαµηλός είναι ο δείκτης τόσο δείχνει τη δυσµενή θέση της επιχείρησης. 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρές πωλήσεις – κόστος πωληθέντων / καθαρές πωλήσεις =(811.034,66-

312,80)/811.034,66*100%= 99,96% 

Το αποτέλεσµα του δείκτη εκφράζει τη λειτουργικήαποτελεσµατικότητα της επιχείρησης όσο 

και την πολιτική των τιµών που ακολουθεί. 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Καθαρά κέρδη χρήσης /καθαρές πωλήσεις = -795.827,58/811.034,66*100%= -98,12% 

Η επιχείρηση φανερώνει ζηµιά αποτις λειοτυργικές της δραστηριότητες. 
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι.Κ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ 

Σύνολο I.K / σύνολοκαθαρών παγίων = -1.018.226,99/3.855.909,36*100%= -26,41% 

Εκφράζει το ποσοστό των παγίων που έχουν χρηµατοδοτηθεί από τα Ι.Κ 

 

 Όπως προκύπτει από τις Οικονοµικές Καταστάσεις που επισυνάπτονται, η εταιρεία µας, 

παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, κατόρθωσε µε τις συντονισµένες και επίπονες 

προσπάθειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να επιτύχει κύκλο εργασιών, συνολικού ποσού 

811034,66 ευρώ , µε κερδοφόρα  αποτελέσµατα 20398,61 ευρώ. Ο ανωτέρω κύκλος 

εργασιών είναι αυξηµένος σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 4%, που οδήγησε σε   

αποτελέσµατα  κερδοφόρα.  Συνεχίζοντας την ανάλυση του Ισολογισµού της  31/12/2018 θα 

θέλαµε να παρουσιάσουµε µερικούς δείκτες που απεικονίζουν καλύτερα την οικονοµική 

κατάσταση της εταιρείας. 
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ΑΠΟΛΛΩΝ 

 

 

 

Είναι ένα ξενοδοχείο κλασσικού τύπου τριών αστεριών (3*) µε 33 δωµάτια και 63 κλίνες. 

Λειτουργεί όλο το χρόνο στη περιοχή  ξυλό.καστρου  

Η ακριβής επωνυµία του ξενοδοχείου είναι  ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  και η σύστασή 

της έγινες στις 15/04/1987. 

Είναι της νοµικής µορφής ΟΕ µε Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122516337000 και ΑΦΜ 092036812. 
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ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 

 

 

 

Το παραδοσιακό κατάλυµα Κυανή Ακτη είναι της τάξεως 3* και εδρεύει στην περιοχή 

ξυλόκαστρου στην οδό τσαλδάρη 88. Λειτουργεί όλο το χρόνο και αποτελείται από 8 

δωµάτια και 18 κλίνες.  

Είναι φτιαγµένο στις αρχές του 20ου αιώνα και πλήρως ανακαινισµένο το 2015. Στο κέντρο 

της πόλης του Ξυλοκάστρου δίπλα στην θάλασσα µε θέα στον κορινθιακό κόλπο 

Αφµ της εταιρείας είναι : 041666810 
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ΒΙΛΛΑ ΚΡΕΟΛΗ 

 

 

 

Η βίλλα κρεολή είναι ξενοδοείου κλασσικού τύπου 2* το οποίο έχει 13 δωµατια και 23 

κλίνες. 

Λειτουργεί όλο το χρόνο στο ξυλόκαστρο  µε Αφµ044490368 

Το ξενοδοχείο διαθέτει roof garden µε θέα στον Κορινθιακό Κόλπο, ενώ οι εσωτερικοί χώροι 

του ξενοδοχείου χαρακτηρίζονται από άνεση και στιλ. Το Villa Creoli προσφέρει 2 σαλόνια 

µε έπιπλα αντίκες, πίνακες ζωγραφικής και 3 τζάκια, επιπλέον υπάρχει και µία µικρή αίθουσα 

συνεδριάσεων. Το πιάνο µπαρ του ξενοδοχείου προσφέρεται για αξέχαστες µελωδικές 

βραδιές. 
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ΜΙΡΑΜΑΡΕ 

 

 

 

 

Το ξενοδοχείο Μίρα Μάρε είναι ένα ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 2* . Αποτελείται από 32 

δωµάτια 56 κλίνες  και λειτουργεί όλο το χρόνο . 

Έχει την επωνυµία ΜΙΧΑΗΛ ∆. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  και συστάθηκε στις 

23/12/1987 µε τη νοµική µορφή της ΕΕ.  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ  της εταιρείας είναι 122672937000 και 

ΑΦΜ 081742111 
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ΕΡΜΗΣ 

 

 

 

Είναι ένα ξενοδοχείο κλασικού τύπου της τάξεως του 1* µε 13 δωµάτια και 35 κλίνες. 

Η ηµεροµηνία σύστασης του ξενοδοχείου έγινε στις 01/02/1991 ως ατοµική επιχείρηση. 

Η επωνυµία της επιχείρησης είναι ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΑΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  µε  

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 115439737000 και  ΑΦΜ 044490621 . 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

 

Έδρα του δήµου Σικυωνιών είναι η πόλη του Κιάτου, µε έκταση171.268 στρέµµατα και 

διαµένουν σε αυτόν 19.339 κάτοικοι. Το Κιάτο χαρακτηρίζεται ως δέυτερο µεγάλο αστικό 

κεντρο του Νοµού. Έχει έντονη εµπορική και τουριστική κίνηση καθώς το λιµάνι της 

περιοχής βοηθά στην διακίνηση των τουριστικών προιόντων στις γύρω περιοχές. 
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ΟΛΒΙΟΣ 

 

 

Ξενοδοχείο κλασικού τύπου της τάξεως των τεσσάρων αστεριών (4*). Λειτουργεί όλο το 

χρόνο και αποτελείται από 16 δωµάτια και 32 κλίνες.   

Η επωνυµία της επιχείρησης είναι η ΟΛΒΙΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  µε διακριτκό τίτλο ΟΛΒΙΟΣ Α.Ε.  

 Η σύσταση της εταιρείας έγινε στις  10/06/2002 µε Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122192601000 και ΑΦΜ 

099826972 
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ΑΚΡΟΘΕΑ 

 

 

 

Ξενοδοχειο κλασσικου τυπου της τάξεως των τριών αστεριών (3*) και αποτελείται  10 

δωµάτια και 19 κλίνες. Λειτουργεί όλο το χρόνο µε ΑΦΜ 040106452. 
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ΤΡΙΤΩΝ 

 

 

Είναι ένα ξενοδοχείο κλασσικού τύπου της τάξεως των τριών στεριών (3*) το οποίο 

αποτελείται από 33 δωµάτια και 59 κλίνες.  

Λειτουργεί όλο το χρόνο µε την Επωνυµία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ Ο.Ε.  Η ηµεροµηνία 

σύστασης της εταιρίας ήταν στις  15/04/2004  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ  123764337000 και ΑΦΜ 

091171028 της νοµικής µορφής ΟΕ. 
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ΣΕΜΕΛΗ 

 

 

 

Είναι ένα  ξενοδοχείο κλασσικού τύπου το οποίο αποτελείται από 10 δωµάτια και 20 κλίνες. 

Λειτουργεί καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή Γκούρα 

Βρίσκεται στους πρόποδες της Ζήρειας, στη Γκούρα Κορινθίας, σε υψόµετρο 1.000 µέτρων . 

Η Γκούρα, είναι το κεφαλοχώρι του Φενεού. Ο ξενώνας Σεµέλη βρίσκεται 5 λεπτά από την 

λίµνη δόξα.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Τελειώνοντας αυτή την εργασία, διαπιστώσαµε πως στο νοµό κορινθίας  λειτουργούν µεγάλο 

εύρος από ξενοδχειακές επιχειρήσεις και κάµπινγκ, διότι αποτελείται από παραθαλάσσιες 

περιοχές και υπάρχει µεγάλη αύξηση του τουρισµού. Παρόλλα αυτά οι τουριστικές της 

υποδοχές χρειάζονται αναβάθµιση και εµπλουτισµό, για να µπορεί να φιλοξενήσει ολοένα 

και περισσότερους τουρίστες µελλοντικά. 

Οι τουρίστες που την επισκέπτονται την προτιµούν κυρίως τους θερινούς µήνες και ως επι το 

πλείστων Έλληνες. Υπάρχει και η κατηγορία των τουριστών εκείνων που την προτιµούν για 

την ορεινή γοητεία της, λόγω της ορεινής κορινθίας που το χειµώνα προσελκύει λάτρεις των 

χειµερινών σπορ. 

Η ποιότητα των παροχών στα ξενοδοχειακά καταλύµατα αλλά και το εύρος της τιµής που 

επιβάλλουν δηµιουργούν το αίσθηµα της ικανοποίησης στους πελάτες-τουρίστες του νοµού 

κορινθίας.  

Θεωρείται ως πλεονέκτηµα αλλά και ως µειονέκτηµα το γεγονός ότι  η Αθήνα βρίσκεται σε 

τόσο µικρή απόσταση από το Νοµό Κορινθίας. Πλεονέκτηµα γιατί  είναι κοντά στη 

πρωτεύουσα και εύκολος προορισµός για αναψυχή, αλλά ως µειονέκτηµα  γιατί ο πεισκέπτης 

από την Αθήνα θα επιλέξει το νοµό κορινθίας για ελάχιστες µέρες για τουρισµό, και δεν θα 

έχει την αίσθηση ότι εχει αποµακρυνθεί από την Αθήνα. Επίσης, ως µειονέκτηµα αποτελεί 

πως οι ντόπιοι της περιοχής επιλέγουν πολύ συχνά να πάνε µέχρι την ππρωτεύουσα για τις 

καταναλωτικές αγορές τους, και έτσι δεν στηρίζουν την οικονοµία του τόπου ους. Ο λόγος 

που τους οδηγεί σε αυτό είναι πως στην Αθήνα θα βρούν µεγαλύτερη ποικιλία αγοράς 

καλύτερες τιµές σε κοντινή απόσταση. 

Αυτός είναι ένας λόγος που είναι σηµαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην προβολή και 

προώθηση των τοπικών προιόντων και αγαθών ώστε να προσελκύσει τόσο τους ντόπιους 

πελάτης της ενδοχώρας όσο και τους τουρίστες ποιυ θέλουν να παραθερίσουν στην περιοχή. 

Σηµαντικό κοµµάτι στο τουρισµό της περιοχής θα µπορούσε να συµβάλλει η ανάπτυξη του 

αεροδροµίου της τρίπολης , ώστε να χρησιµοποιηθεί και για πολιτικές πτήσεις και να 

εξυπηρετεί πολύ καλυτερα ολόκληρη την πελοπόνησσο. 

 

Ακόµα, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νοµού  το οποίο συνδιάζει βουνό και θάλασσα, οι 

ιαµατικές πηγές στο λουτράκι, καθώς επίσης τα ιστορικά και πολιτισµικά στοιχεία πρέπει να 

αποτελέσουν τον πόλο έλξης των τουριστών. 

Ο νοµός Κορινθίας διαθέτει πολλά από τα φυσικά χαρακτηριστικά  και οι τουρίστες που τον 

επισκέπτονται µπορούν  να δουν πολλές πόλεις-χωριά σε µικρές και σύντοµες διακοπές 

καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. 

Για παράδειγµα το λουτράκι εδείκνυται για αποδράσει τόσο ηµερήσιες όσο και για το 

σαββατοκύριακο όλο το χρόνο, ενώ  στιςς ορεινές περιοχές του νοµού κορινθία όπως είναι τα 

τρίκαλα κορινθίας  προσφέρονται για χειµερινές ολιγοήµερες αποδράσεις.  

Σε ανάλυση που έγινε στα καταλύµατα του ξενοδχοείου του νοµού παρατηρείται πως οι 

υπηρεσίες που παρέχουν στη σηµερινη εποχή δεν είναι σύγχρονες, τουλάχιστον σε ένα εύρος 
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καταλυµάτων, και πολλές από αυτές δεν προσφέρουν (διαδίκτυο, πάρκινγκ κλπ.) στους 

πελάτες. 

Ακόµα, το µέγεθος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, θεωρείται µικρό για µια παραθαλλάσια 

περιοχή και προσφέρονται για µετατροπή σε ξενοδοχεία-boutique, δηλαδή είναι µικρά 

ξενοδοχεία που σκοπέυουν στις ζεστές προσωπικές σχέσεις και στις σύγχρονες ανέσεις των 

τουριστών.  

Το καζίνο,η επέκταση του προαστιακού σιδηρόδροµου µέχρι το Κιάτο καθώς και το νέο 

υδροθεραπευτήριο στο Λουτράκι και άλλα ανάλογα έργα, συµβάλουν στην ανάπτυξη της 

τουριστικής εξέλιξης του νοµού Κορινθίας. 

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναδειχτούν τα κλασσικά σηµεία της περιοχής όπως είναι ο 

Ισθµός της Κορίνθου, ο Ακροκόρινθος, το αρχαίο λιµάνι των Κεγχρεών, η αρχαία ∆ίολκος 

κλπ. Αυτό, µπορεί να επιτευχθεί µε τη διοργάνωση εκδηλώσεων ιστορικής µνήµης και 

σύνδεσης µε το παρόν. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5290/1/KEF8.pdf 

Ορισμοί Στατιστικών Τουρισμού 

https://sete.gr/_fileuploads/basic_tourism_terminology/OrismoiStatistikonTourismou.pdf  

Νομοθεσία για Τουριστικές Επιχειρήσεις 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n%204276_2014.htm  

TaxHeaven Τα Νεα Κριτήρια για την Κατάταξη των Ξενδοχείων σε Αστέρια 

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/21972  

Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_E_07012013REP_GR.pdf  

ΣΕΤΕ, Η απασχόληση στον Τουρισµό και τους Λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονοµίας, 

2008 -2017Ιούνιος 2018                              

https://sete.gr/media/10887/2018_apasxolhsh_tourismos_2008-2017.pdf  

ΙΤΕΠ 

Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία                 

https://traveldailynews.gr/columns/article/412  

Οι Εργασιακές Σχέσεις σε Εποχιακά Ξενοδοχεία                                                                 

https://www.ergasiaka-gr.net/wp-

content/uploads/2018/06/%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE

%95%CE%A3-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3-

%CE%A3%CE%A4%CE%91-%CE%95%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91-

%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91.pdf  

∆ιευκρινίσεις περί εκδιδόµενων παραστατικών πώλησης µε βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. 
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26110  

Εφημερίδα: Η Καθημερινή                          

http://www.kathimerini.gr/493055/article/politismos/arxeio-politismoy/h-istorikh-e3eli3h-toy-

toyrismoy  

ΠΑΣΚΕΔΙ:Μορφές και είδη εναλλακτικού τουρισμού 

https://www.paskedi.gr/article/poia_einai_ola_ta_eidh_toyrismoy_kai_poies_oi_morfes_enallaktiko

y_toyrismoy  

Η Επίδραση του τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία                              

http://www.epixeiro.gr/article/21929  

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Xatzidakis_2015.pdf  

Νομοθεσίες                                            

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n%204276_2014.htm  
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Travel News: Στιχεία της AIRBNB                                                                              

https://etravelnews.gr/stoiheia-airbnb-gia-ellada-2017/  

SYNCBNB: Στατιστικά για το AIRBNB                                            

https://www.syncbnb.com/el/blog/airdna-stats-greece-2018/  

TaxHeaven: βραχυχρόνια Μίσθωση 

https://www.taxheaven.gr/default/widgets/keywordresults/tag/208 

Στοιχεία ΜΗΤΕ                                                                                

http://www.mintour.gov.gr/Statistics/mhtedata 

Εθνικό Αρχείο ∆ιδιακτορικών Ερευνών                             

(https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/0131) 

TaxHeaven ΦΠΑ Ξενοδοχείων                         
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/24646 

TaxHeaven Φόρος Διαμονής                                           

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39206  

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

https://www.omed.gr/sites/default/files/RythmiseisEtosKeimeno/%CE%A0%CE%9A4-2018.pdf 

Πίνακας Μισθών 

https://www.omed.gr/sites/default/files/RythmiseisEtosPinakas/K33P19_R18_0.pdf 

Δείκτες Εξέλιξης Τουρισμού 

http://www.insete.gr/Portals/0/statistics/Profil/2018/Incoming%20tourism%20to%20Greece%20tot

al.pdf 

TaxHeaven Αριθμοδείκτες                                   

https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_deiktes.htm  

 

Σύγχρονη Ελεγκτική, Κωνσταντίνος Καραµάνης, Εκδόσεις ΟΠΑ 

Οικονοµοτεχνικές Μελέτες, Σωτ.Καρβούης – ∆ηµ.Γεωργακελλος, Εκδόσεις Αθ.Σταµούλης 

Γενική Λογιστική, Ανδρέας Μ.Ρεβάνογλου – Ιωάννης ∆. Γεωργόπουλος, Εκδόσεις∆ίσιγµα 

Η λογιστική των Εµπορικών Εταιρειών, Θεοδώρα ∆. Παπαδάτου, Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Stephen p. Robbins – David A. Decenzo – Mary Coulter, Εκδόσεις 

Κριτική 

Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού, Γεωργίου ΣΤ. Αληφάντη, Εκδόσεις ∆ιπλογραφία 

Κλαδική Λογιστική, Στυλιανή Ασβεστά – Γαρυφαλλιά Πετροπούλου, 2008 
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Το ξενοδοχείο "Ακροθέα" βρίσκεται στην Γκούρα της Ορεινής Κορινθίας του ∆ήµου 

Σικυωνίων ( πρώην Φενεού ), πάνω στηνµµµµµµµµµµµννννν 

 

κεντρική επαρχιακή οδό και σε απόσταση εκατό µέτρων από την πλατεία και το κέντρο του 

χωριού, σε υψόµετρο 950µ. Το σηµείο που κτίσθηκε, σε συνδυασµό µε την αρχιτεκτονική 

του χωροθέτηση σε δύο επίπεδα, εξασφαλίζουν απολαυστική διαµονή στην Ορεινη Κορινθία 

στο χωριό ΓκΤΡΙΤΩΝούρα του Φενεού µε καταπληκτική θέα από όλΤΡοΨΝΦΨΞΦΨΞυς 

τους χώρους του και τα δωµάτΗΓΦΓΗια προς την πανέµορφη πεδιάδα του Φενεού, τη Λίµνη 

∆όξα και τις βουνοκορφές του Χελµού, δικΓΓαιολογών 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΒΒΒΚΞΞΟΞΟΙΗΘΘΓ 

 

 

Κτας απόλυτα το όνοµα Ακροθέα. 

Το ξΤο ξενοδοχείο "Ακροθέα" βρίσκεται στην Γκούρα της Ορεινής Κορινθίας του 

Τοενοδοχείο "Ακροθέα" βρίσκεται στην Γκούρα της Ορεινής Κορινθίας του ∆ήµου 

Σικυωνίων ( πρώην Φενεού ), πάνω στην κεντρική επαρχιακή οδό και σε απόσταση εκατό 

µέτρων από την πλατεία και το κέντρο του χωριού, σε υψόµετρο 950µ. Το 

σηµείοΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΣΙΣ που κτίσθηκε, σε συνδυασµό µε την 

αρχιτεκτονική του χωροθέτηση σε δύο επίπεδα, εξασφαλίζουν απολαυστική διαµονή στην 

Ορεινη Κορινθία στο χωριό Γκούρα του Φενεού µε καταπληκτική θέα από ους τους χώρους 

του και τα δωµάτια προς την πανέµορφη πεδιάδα του Φενεού, τη Λίµνη ∆όξα και τις 

βουνοκορφές του Χελµού, δικαιολογώντας απόλυτα το όνοµα Ακροθέα.∆ήµου Σικυωνίων ( 

πρώην Φενεού ), πάνω στην κεντρική επαρχιακή οδό και σε απόσταση εΤο ξενοδοχείο 

"Ακροθέα" βρίσκεται στην Γκούρα της Ορεινής Κορινθίας του ∆ήµου Σικυωνίων ( πρώην 

Φενεού ), πάνω στην κεντρική επαρχιακή οδό και σε απόσταση εκατό µέτρων από την 

πλατεία και το κέντρο του χωριού, σε υψόµετρο 950µ. Το σηµείο που κτίσθηκε, σε 

συνδυασµό µε την αρχιτεκτονική τση σε δύο επίπεδα, εξασφαλίζουν απολαυστική διαµονή 

στην Ορεινη Κορινθία στο χωριό Γκούρα του Φενεού µε καταπληκτική θέα από όλους τους 

χώρους του και τα δωµάτια προς την πανέµορφη πεδιάδα τυ Φενεού, τη Λίµνη ∆όξα και τις 

βουνοκορφές του Χελµού, δικαιολογώντας απόλυτα το όνοµα Ακροθέα.κατό µέτρων από την 

πλατεία και το κέντρο του χωριού, σε υψόµετρο 950µ. Το σηµείο που κτίσθηκε, σε 

συνδυασµό µε την αρχιτεκτονική του χωροθέτηση σε δύο επίπεδα, εξασφαλίζουν 

απολαυστική διαµονή στην Ορεινη Κορινθία στο χωριό Γκούρα του Φενεού µε κααπληκτική 

θέα από όλους τους χώρους του και τα δωµάτια προς την πανέµορφη πεδιάδα του Φενεού, τη 

Λίµνη ∆όξα και τις βουνοκορφές του Χελµού, δικαιολογώντας απόλυτα το όνοµα 

Ακροθέα.ενοδοχείο "Ακροθέα" βρίσκεται στην Γκούρα της Ορεινής Κορινθίας του ∆ήµου 

Σικυωνίων ( πρώηνΚβΦενεού ), πάνω στην κεντρική επαρχιακή οδό και σε απόσταση εκατό 

µέτρων από την πλατεία και το κέντρο του χωριού, σε υψόµετρο 950µ. Το σηµείο που 

κτίσθηκε, σε συνδυΞασµό µε την αρχιτεκτονική του χωροθέτηση σε δύο επίπεδα, 

εξασφαλίζουν απολαυστική διαµονή στην Ορεινη Κορινθία στο χωριό Γκούρα του Φενεού µε 

καταπληκτική θέα από όλους τους χώρους του και τα δωµάτια προς την πανέµορφη πεδιάδα 

του Φενεού, τη Λίµνη ∆όξα και τις βουνοκορφές του Χελµού, δικαιολογώντας απόλυτα το 

νοµα Ακροθέα. 


