
 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Το παρόν βιβλίο δεν είναι μια απλι ανατφπωςθ των προθγοφ-

μενων εκδόςεων αλλά μια πλιρωσ ανανεωμζνθ και εκςυγχρονιςμζνθ νζα 

ζκδοςθ, απολφτωσ εναρμονιςμζνθ με τθν ιςχφουςα νομολογία και κακθμε-

ρινι πρακτικι εφαρμογι. Αποτελεί προϊόν ςφνκεςθσ τθσ προςωπικισ 

πολφχρονθσ διδακτικισ εμπειρίασ και του αςίγαςτου ενδιαφζροντόσ μου 

για τθν επιςτιμθ τθσ Λογιςτικισ. Ζτςι, το βιβλίο αυτό αναηθτά το κοινό του 

όχι μόνο ανάμεςα ςε φοιτθτζσ, των οποίων ζρχεται να εξειδικεφςει το  

κεκτθμζνο κεωρθτικό υπόβακρο τθσ λογιςτικισ, αλλά και ανάμεςα ςε 

επαγγελματίεσ λογιςτζσ και ςτελζχθ ξενοδοχειακϊν μονάδων, για τουσ 

οποίουσ κα αποτελζςει ζνα χριςιμο εργαλείο κακθμερινισ χριςθσ ςτθ 

λογιςτικι πρακτικι. 

Αναφορικά με τθ δομι του περιεχομζνου, ςτα δφο πρϊτα κεφά-

λαια υπάρχουν ςτοιχεία για τισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ, τθν οργάνωςθ, 

τα χαρακτθριςτικά, τισ μορφζσ και τουσ ςυντελεςτζσ δράςθσ τουσ. Η γνωρι-

μία του αναγνϊςτθ με τον κόςμο  και το αντικείμενο τθσ ξενοδοχειακισ 

επιχείρθςθσ αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ βακφτερθσ κατανόθςθσ του 

περιεχομζνου των οικονομικϊν πράξεων και των εγγραφϊν. Το λογιςτιριο 

βρίςκεται ςε οργανικι αλλθλεξάρτθςθ με τισ άλλεσ λειτουργίεσ του ξενοδο-

χείου θ βακειά γνϊςθ των οποίων κρίνεται απαραίτθτθ για τθν κατανόθςθ 

του λογιςτικοφ ζργου. 

Στα επόμενα τρία κεφάλαια υπάρχει πλιρθσ ανάλυςθ για τα βιβλία, 

αρχεία που τθροφνται από τισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, τα ςτοιχεία που 

εκδίδονται, τθν ιδιαιτερότθτα του Φ.Π.Α., του δθμοτικοφ φόρου, του 

φόρου διαμονισ και τισ ςχζςεισ τουσ με άλλουσ φορείσ όπωσ τον Ε.Ο.Τ. και 

το Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο. Ακολουκεί θ ανάλυςθ των δεικτϊν που 

εφαρμόηονται ειδικά ςτισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ που βοθκά ςτον ζλεγχο 

και το ςχεδιαςμό των επιχειρθματικϊν αποφάςεων και ςτθ ςφγκριςθ των 

αποτελεςμάτων και των  ςυνκθκϊν λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 

Το ζκτο κεφάλαιο είναι αφιερωμζνο ςε ζνα νζο τρόπο διάκεςθσ 

ακινιτων, τθ βραχυχρόνια μίςκωςθ τφπου AirBnb. Παρουςιάηονται ςε 

κεωρθτικό και πρακτικό επίπεδο οι υποχρεϊςεισ των διαχειριςτϊν ακινι-

των, θ καταγραφι αυτϊν, οι δθλϊςεισ διαμονισ που υποβάλλονται, φορο-



 

λογικζσ υποχρεϊςεισ με βάςθ το ιςχφον πλαίςιο και επιχειρείται ο λογις-

τικόσ και φορολογικόσ χειριςμόσ με παραδείγματα. 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίκεται το τροποποιθμζνο ςχζδιο 

λογαριαςμϊν Ε.Γ.Λ.Σ και Ε.Λ.Π. Στα κεφάλαια που ακολουκοφν αναλφεται 

θ λογιςτικι λειτουργία των περιουςιακϊν ςτοιχείων, των υποχρεϊςεων, 

των εξόδων και εςόδων. Η κάκε ενότθτα είναι δομθμζνθ με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε κάκε λογιςτικι κεματολογία παρουςιάηεται αυτοτελϊσ, αναφζροντασ 

το κεωρθτικό πεδίο λογιςτικισ λειτουργίασ που εμπλουτίηεται με 

παραδείγματα ςε κάκε επί μζρουσ ενότθτα.  

Οι πρακτικζσ εφαρμογζσ αποτυπϊνονται ςτο βιβλίο ταυτόχρονα με 

χριςθ κωδικϊν και ονοματολογίασ λογαριαςμϊν τροποποιθμζνου Ε.Γ.Λ.Σ. 

αλλά και με τθ χριςθ αντίςτοιχων των Ε.Λ.Π. Άλλωςτε, αφενόσ μεν ελά-

χιςτεσ επιχειριςεισ άλλαξαν τα λογιςμικά τουσ προγράμματα από τθν 

ζναρξθ εφαρμογισ του νόμου και αφετζρου είναι αποδεκτι κάκε μεκοδο-

λογία παρακολοφκθςθσ τθσ λογιςτικισ που διαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ 

αξιοπιςτίασ και δυνατότθτασ ελζγχου. 

Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο υπάρχει θ ενότθτα τθσ λογιςτικισ του 

ςυναλλάγματοσ. Η παγκοςμιοποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ ζχει οδθ-

γιςει τισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ ςε ςτενι ςυνεργαςία με tour operators 

από όπου προκφπτουν ςυμφωνίεσ ςε ξζνο νόμιςμα, θ λογιςτικι των 

οποίων αποτυπϊνεται από πλθκϊρα πρακτικϊν παραδειγμάτων για εξοι-

κείωςθ του φοιτθτι και εμπζδωςθ όλων των λογιςτικϊν γεγονότων.  

Τζλοσ, ςτο παράρτθμα υπάρχει ο κανονιςμόσ ςχζςεων ξενοδόχων 

και πελατϊν, ο νόμοσ για τθ χρονομεριςτικι ςφμβαςθ και πίνακεσ με 

ςυνδζςεισ λογαριαςμϊν Ε.Λ.Π και οικονομικϊν καταςτάςεων.  

Ευελπιςτϊ ότι το κεωρθτικό περιεχόμενο του κάκε κεφαλαίου, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ λογιςτικζσ πρακτικζσ εφαρμογζσ που είναι δομθμζνο  κα 

οδθγιςουν τον αναγνϊςτθ ςε πλιρθ κατανόθςθ των ενοτιτων. Για το 

λογιςτι που εφαρμόηει τθν ξενοδοχειακι λογιςτικι πρακτικι κα είναι 

χριςιμο κακόςον ζχει λθφκεί υπόψθ θ ιςχφουςα φορολογικι νομολογία ςε 

όλα τα επιμζρουσ κζματα με αναφορζσ ςε νόμουσ, εγκυκλίουσ και 

αποφάςεισ. 
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