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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή περιέχει 4 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων και οι διάφορες λειτουργίες τους. Το κεφάλαιο αυτό συµβάλει 

στη κατανόηση του φάσµατος των Πληροφοριακών Συστηµάτων στο οποίο συγκαταλέγονται 

και τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Βάσεις δεδοµένων οι οποίες αποτελούν ένα βασικό 

εργαλείο για την χρήση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων από τις οποίες 

απορρέουν τα δεδοµένα που αξιοποιούν οι λογιστές και οι επιχειρήσεις. 

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται µια εικόνα των πρόσθετων χαρακτηριστικών των Λογιστικών 

Πληροφοριακών Συστηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη τους, δηλαδή των 

ERP και της γλώσσας UML. 

Τέλος, στο κεφάλαιο τέσσερα αναπτύσσονται τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα, η 

λειτουργία της λογιστικής και πως τα παραπάνω επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης 

και τη λήψη αποφάσεων. 
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ABSTRACT 

 

  The thesis below contains 4 chapters. The first chapter discusses the concept of Information 

Systems and the various functions they possess. This chapter facilitates a wider understanding 

of the Information Systems spectrum, which includes Accounting Information Systems. The 

second chapter revolves around Databases, which are a key tool for the use of Accounting 

Information Systems in deriving data used by accountants and businesses. The third chapter 

gives an overview of the additional features of Accounting Information Systems used in their 

development, namely ERP and UML. Finally, chapter four discusses Accounting Information 

Systems, how accounting functions, and how these affect business operation and decision 

making. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΕΙΕΣ 

 

ΠΣ: Πληροφοριακά συστήµατα  

KWS: Συστήµατα Γνώσης 

OS: Συστήµατα Γραφείου 

DSS: Συστήµατα Αποφάσεων 

TPS: Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών 

MIS: Συστήµατα Πληροφορίας Και ∆ιοίκησης 

ESS: Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης 

RAD: Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρµογών  

ΕΣΕ: Επικουρικά Στοιχεία Ενεργητικού 

Ο∆Κ: Οργανωτικό και ∆ιοικητικό Κεφάλαιο  

Β∆: Βάση ∆εδοµένων 

Σ∆Β∆: Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων 

ERP: Enterprise Resource Planning (ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ) 

UML : Unified Modeling Language (Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης ) 

ΛΠΣ:  Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα 

ΕΓΛΣ: Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Από τα µέσα του 18
ου

 αιώνα και ύστερα λόγω της Βιοµηχανικής επανάστασης η οικονοµία 

και ο επιχειρησιακός χώρος έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται έως σήµερα 

µε ταχείς ρυθµούς. Από τότε ο ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρήσεων κλιµακώθηκε εξαιτίας της 

γρήγορης ανάπτυξης της τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό επιβάλει την ανάγκη στις επιχειρήσεις 

να εξελίσσονται τόσο στη καινοτοµία ως προς τη τεχνολογία αλλά και στη λήψη αποφάσεων, 

όροι οι οποίοι συνυπάρχουν  και αλληλοσυµπληρώνονται. Όµως στη λήψη αποφάσεων, για 

λόγους που θα  αναφερθούν παρακάτω, βασικός παράγοντας είναι η εφαρµοσµένη επιστήµη 

της λογιστικής η οποία παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την επιχείρηση, 

  Η λογιστική για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος έπρεπε να αλλάξει τη µορφή της σε πολλές πτυχές. Ανάµεσα σε αυτές ήταν 

και η χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής µέσω της ανάπτυξης των Λογιστικών 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Τα συστήµατα αυτά βοηθούν τους σύγχρονους λογιστές να 

παρέχουν στη επιχείρηση τις απαραίτητες πληροφορίες µε σκοπό την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων και την 

επιβίωση ή επέκταση της.  

  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη των αιτιών, λόγω των οποίων, τα 

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα συνεισφέρουν στην επίτευξη των παραπάνω και κατ’ 

επέκταση στη λήψη αποφάσεων καθώς και τον τρόπο που το κάνουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

1.1 Η σηµασία της πληροφορίας 

 

      Κατά την συνεχή ανάπτυξη του τοµέα της πληροφορίας σε τεχνολογικό και 

επικοινωνιακό δίκτυο, βλέπουµε πως τα πληροφοριακά συστήµατα ολοένα και κερδίζουν 

έδαφος καθώς νέοι δρόµοι ανοίγουν στα πλαίσια της λειτουργιάς µιας επιχείρησης. Αυτό 

επιτυγχάνεται διότι συµφώνα µε το νέο τεχνολογικό περιβάλλον η σηµασία της πληροφορίας 

έχει τον πρωταρχικό ρολό και αποτελεί το πολυτιµότερο στοιχειό του ενεργητικού µιας 

επιχείρησης. Μέσω αυτής ξεκινάνε οι βασικές διαδικασίες όπως η βιωσιµότητα της, η οµαλή 

λειτουργιά ανάπτυξη του ενεργητικού της επιχείρησης, αλλά φυσικά καθορίζεται και ο 

βαθµός ανταγωνιστικότητας της. 

     Βασικός παράγοντας για τον προσδιορισµό της έννοιας της Πληροφορίας είναι και η 

σχέση της µε τα δεδοµένα. ∆εδοµένα είναι τα στοιχεία που εµφανίζονται µε συγκεκριµένο 

τρόπο έτσι ώστε να γίνονται αντιληπτά από τους ανθρώπους ή µηχανές µε σκοπό την 

ανάλυση τους για τη δηµιουργία γνώσης. (βικιπαίδεια: πληροφορία)  

     Η γνώση η οποία προέρχεται από την ανάλυση των δεδοµένων ονοµάζεται Πληροφορία. 

Η πληροφορία είναι απαραίτητη στη ανταλλαγή µηνυµάτων, απόκτηση γνώσεων, 

επεξεργασία  δεδοµένων και λήψη αποφάσεων καθώς έµµεσα επηρεάζει την εξέλιξη των 

συστηµάτων. (βικιπαίδεια: πληροφορία) 

    Συµφώνα µε τη νέα έννοια της πληροφορίας παρατηρούµε ορισµένες βασικές διαφορές 

µεταξύ των σχέσεων της επιχείρησης και των και πληροφοριακών συστηµάτων, κάποιες από 

τις οποίες είναι : 

    

• Μεγάλο πλήθος χειρωνακτικών εργασιών αυτοµατοποιούνται. 

 

• Η επιχείρηση αποκτά καλύτερη πληροφοριακή δοµή. Πραγµατοποιείται καλύτερος 

διαχωρισµός των βασικών λειτουργιών(διεργασιών) του Η/Υ από την παροχή πληροφόρησης 

στα επίπεδα της οργανωτικής πυραµίδας. 

 

• Το πληροφοριακό σύστηµα καθώς και η επιχειρηµατική δραστηριότητα έχουν 

αµοιβαία σχέση µεταξύ τους αλλά και αλληλοεξαρτώνται  

 



12 

 

 

 
Σχήµα 1. Αλληλεξάρτηση Επιχείρησης και Πληροφοριακού Συστήµατος (πηγή: 

https://slideplayer.gr/slide/6033119/) 

 

1.2 Η έννοια και χρησιµότητα των Πληροφοριακών συστηµάτων 

 

Με τον όρο Πληροφοριακό σύστηµα εννοούµε ένα δοµηµένο σύνολο τεχνολογίας και 

ανθρωπίνου δυναµικού, όπου ως στόχο έχει την παροχή πληροφοριών εντός αλλά και εκτός 

µιας οργανωτικής δοµής. Ένα ΠΣ περιλαµβάνει πάντοτε, τα παρακάτω: 

� Μια Βάση ∆εδοµένων ( Database ), όπου περιλαµβάνει όλα τα πρωτογενή στοιχεία 

του πληροφοριακού συστήµατος. 

� Το Λογισµικό ( Software ) και Υλικό ( Hardware )  των ηλεκτρονικών υπολογισµών. 

� Σηµασιολογικά Μοντέλα ( Semantic Models ), που αποτελούν απαραίτητα εργαλεία 

για την ανάλυση, ανάπτυξη, έλεγχο αλλά και τη συντήρηση του ΠΣ. 
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� ∆ιαδικασίες (  Processes ) , οι οποίες πραγµατοποιούνται εντός και εκτός του 

ηλεκτρονικού µέρους του ΠΣ. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

Η  γενική θεωρία συστηµάτων αποτελεί τον πυρήνα  του τρόπου λειτουργίας ενός ΠΣ. Κατά 

συνέπεια, ως Σύστηµα χαρακτηρίζουµε κάθε ολοκληρωµένο Περιβάλλον όπου έχει ένας ή 

περισσότερους αντικειµενικούς στόχους. Το περιβάλλον αυτό, διαχειρίζεται τους Πόρους ( 

Resources ) που απαιτούνται για να µετασχηµατισθούν τα στοιχεία της Εισόδου ( Inputs)  σε 

στοιχεία Εξόδου ( Outputs ), οι οποίοι κάθε φορά αλλάζουν ανάλογα µε τις ανάγκες του 

συστήµατος όπου γίνεται λόγος. Στην περίπτωση ενός ΠΣ τα δεδοµένα αποτελούν την 

κατηγορία των εισροών του συστήµατος ενώ η πληροφορία των εκροών. Τα δεδοµένα και η 

πληροφορία είναι δυο στοιχεία που σαφώς αλληλοεπιδράνε, όµως χωρίς την απαραίτητη 

ποσότητα πληροφοριών τα δεδοµένα από µόνα τους δεν χρησιµεύουν σε τίποτα αν δεν 

µετατραπούν πρώτα σε πληροφορία. Εφόσον τα αρχικά δεδοµένα έχουν επεξεργασθεί και 

µετασχηµατισθεί µετατρέπονται έπειτα σε πληροφόρηση όπου αποτελεί  και απαραίτητο 

στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων των εκάστοτε αντικειµενικών στόχων της οικονοµικής 

µονάδας. 

Με την χρήση Πληροφοριακών συστηµάτων επιτυγχάνεται η ισορροπηµένη και αρµονική 

συνεργασία ανάµεσα στις διαδικασίες, το ανθρώπινο δυναµικό, τα δεδοµένα και τέλος την 

τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών σύνδεση τους αυτή  επέφερε την εξίσωση µεταξύ 

των πρακτικών εφαρµογών της επιστήµης των υπολογιστών και του επιχειρηµατικού κόσµου. 

  Σκοπός κάθε συστήµατος αυτού είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων διαδικασία και η 

λήψη των αποφάσεων. Σε ένα γενικό βαθµό µπορούµε να πούµε ότι τα πληροφοριακά 

συστήµατα επικεντρώνονται σε δυο κατηγορίες, τα συστήµατα διαχείρισης βάσης δεδοµένων 

τα όποια λειτουργούν ως ένας διαχειριστής αρχείων όπου διαχειρίζεται τα δεδοµένα σε 

βάσεις δεδοµένων και τα συστήµατα δραστηριότητας. Τα συστήµατα αυτά αποτελούν µια 

δίοδο επικοινωνίας του συστήµατος όπου τα δεδοµένα αντιπροσωπεύονται και υποβάλλονται 

σε τροποποίηση µε στόχο την διαδικασία κοινωνικοποίησης και την αναφορά τους σε 

παρελθοντικά γεγονότα. Συµπερασµατικά ο όρος πληροφοριακά συστήµατα χρησιµοποιείται 

για να αναφερθούµε στην τεχνολογία της πληροφορίας και επικοινωνίας που ένας οργανισµός 

αξιοποιεί καθώς και στον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλενεργειών µε αυτή την τεχνολογία, 

για την υποστήριξη των επιχειρηµατικών διαδικασιών. (Οικονόµου Γ. & Γεωργόπουλος Ν., 

2004) 

1.2.1 Ενδογενής Ανάλυση  του Π.Σ. Στην επιχείρηση 

 

 Ένα ΠΣ εφαρµοσµένο στο χώρο των επιχειρηµατικών οργανισµών έχει τρείς κυρίως στόχους 

: 1) την χορήγηση πληροφοριών που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, 2)  τη παροχή 

πληροφοριών που βοηθούν στη λειτουργία και συντονισµό της επιχείρησης και 3) τη παροχή 

πληροφοριών που αφορούν τον τρόπο διαχείρισης της οικονοµικής µονάδας από τα 

διοικητικά στελέχη της. Έτσι, ένα ΠΣ δηµιουργεί και υποστηρίζει ένα σύνδεσµο 

επικοινωνιών µε τον οποίο συλλέγει αρχικά δεδοµένα από πηγές και ύστερα µετατοπίζει τις 

πληροφορίες σε διαφορετικούς προορισµούς, εντός ή εκτός του επιχειρηµατικού οργανισµού. 

     Εννοιολογικά Σύστηµα ονοµάζεται το σύνολο των στοιχείων όπου αλληλεπιδρούν µεταξύ 

τους για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, όπως για παράδειγµα τα γνωστικά συστήµατα 

όπου έχουν ως σκοπό την άντληση  γνώσεων για τη µελέτη του νου και χωρίζεται σε 

υποκατηγορίες (π.χ. γλωσσολογία, νευροεπιστήµη κ.α.).Ένα σύστηµα διακρίνεται σε δυο 

κατηγορίες ανοιχτό και κλειστό. Ανοιχτά χαρακτηρίζονται τα συστήµατα που λειτουργούν 

συνεχώς και εισέρχονται σε αυτό στοιχειά (εισροές) και απορρέουν στοιχειά (εκροές) κατά τη 

διάρκεια που αυτό επικοινωνεί µε το περιβάλλον του. Αντίθετα κλειστά λέγονται τα 
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συστήµατα όπου δεν επιδρούν µε το περιβάλλον τους. Είναι γεγονός πως κάθε επιχείρηση για 

να λειτουργήσει χρειάζεται σωστή οργάνωση και συνεχή χρήση πληροφοριών.  Τα ΠΣ εκτός 

από την βασική λειτουργία τους που είναι η µετατροπή αρχικών δεδοµένων σε πληροφόρηση 

µέσω της αξιοποίησης των διαφόρων πόρων, πραγµατοποιούν και άλλες λειτουργίες οι οποίες 

βοηθούν το σύστηµα να συνυπάρχει στο περιβάλλον που ανήκει. Οι λειτουργίες αυτές είναι: 

(α) η συλλογή δεδοµένων ( Data collection ), (β) η διαχείριση τους ( Data Management ), 

(γ) ο έλεγχος δεδοµένων ( Data Control ) , (δ) η ασφάλεια δεδοµένων ( Data Security ) και 

(ε) η δηµιουργία πληροφοριών ( Information Generation ), όπου σε συνδιασµό µε την 

επεξεργασία δεδοµένων ( Data Processing ) και άλλες µικρότερες υπολειτουργίες που 

διασπάται η κάθε µια από αυτές αποτελούν τον Κύκλο Επεξεργασίας ∆εδοµένων ( Data 

Processing Cycle ). Ο ΚΕ∆ αποτελεί  το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα του 

επιχειρηµατικού οργανισµού και περικλείει τη συλλογή δεδοµένων από διαφορετικές πηγές, 

την µετατροπή τους σε πληροφόρηση και τέλος την αποστολή τους σε διάφορους χρήστες. 

Όλη αυτή η ακολουθία των καθορισµένων ενεργειών, ονοµάζεται ∆ιαδικασία ( Procedure ). 

Ένα παράδειγµα συµβολής των ΠΣ σε µια επιχείρηση σε συνδιασµό µε τη λειτουργία της 

συλλογής αρχικών δεδοµένων είναι στη πώληση ενός προϊόντος.  Όταν ένα προϊόν µιας 

επιχειρηµατικής µονάδας πωλείται, η πώληση αυτή καταγράφεται από τον πωλητή κατά τη 

διάρκεια ενός τηλεφωνήµατος στον πελάτη και ύστερα αποτυπώνεται σε ένα έντυπο 

τηλεφωνικής παραγγελίας ( όνοµα/διεύθυνση πελάτη, ποσότητα ανά είδος κ.τ.λ. ), όπου και 

µε την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη συνέχεια µεταδίδεται στη κεντρική 

αποθήκη για να εκτελεσθεί η παραγγελία. Εκεί επικυρώνονται τα στοιχεία του πελάτη  και 

κατηγοριοποιούνται τα δεδοµένα µε την προσθήκη κωδικών ανά είδος δίπλα στην ονοµασία 

τους, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία συλλογής των αρχικών δεδοµένων  και ξεκινώντας 

την επεξεργασία τους στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήµατος. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 

2009) 

     Στην εποχή µας που το διαδίκτυο χρησιµοποιείται ευρέως από τις επιχειρήσεις για την 

επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδοµένων µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της. Τα 

Π.Σ. παίζουν σηµαντικό ρόλο για την ανώτερο διαδικασία διότι βοηθούν την επιχείρηση να 

µεγιστοποιήσουν την εµβέλεια τους σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες καθώς τους δίνεται η 

δυνατότητα να προωθήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες στο κοινό. Κατά συνέπεια µπορεί να 

µεταβληθεί ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης τόσο ποιοτικά αλλά και ποσοτικά (π.χ. 

καταστήµατα σε διαφορετικές περιοχές ) 

     Κάθε πληροφοριακό σύστηµα απαρτίζεται από τέσσερα µέρη τα όποια και συσχετίζονται 

µεταξύ τους 

• Το λογισµικό, όπου αποτελείται από εντολές και προγράµµατα 

• Τους ανθρώπους, όπου αναφερόµαστε συνήθως σε χρηµατιστές, προγραµµατιστές, 

αναλυτές κ.α. 

• Στο υλικό, δηλαδή τον εξοπλισµοί δίκτυα και τα µηχανήµατα της επιχείρησης 

• Τις διαδικασίες  

 

    Το πληροφοριακό σύστηµα βλέποντας το από επιχειρηµατική σκοπιά συγκροτεί µια 

οργανωτική και διοικητική λύση στα επίπεδα της λειτουργιάς της επιχείρησης. Συνεπώς ο 

ρόλος του είναι να συντονίζει οργανώνει και να αξιοποιεί πλήρως τις διατιθέµενες 

πληροφορίες, για τον εντοπισµό επιχειρηµατικών λύσεων προκειµένου να αντιµετωπίσει τον 

ανταγωνισµό. Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τέτοια συστήµατα διοίκησης συνήθως 

αδυνατούν να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες και τελικά δεν επιβιώνουν. (Αντώνης 

∆ηµητριάδης, 2009) 
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1.3  Τα Οργανωτικά Επίπεδα 

 

   Ο βαθµός ανάγκης της πληροφόρησης καθορίζεται από τα οργανωτικά επίπεδα αλλά και 

τους κλάδους λειτουργιάς της επιχείρησης (παράγωγη, πώληση, οικονοµικά κ.λπ.).Τα επίπεδα 

αυτά χωρίζονται σε : 

 

• Στρατηγικό Επίπεδο: Τα ανώτερα στελέχη µε τη βοήθεια των υποσυστηµάτων 

(Στρατηγικά Συστήµατα) λαµβάνουν στρατηγικές αποφάσεις για το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης ώστε να παρακολουθήσουν τυχόν επιρροές από τις 

µεταβολές στο εξωτερικό της περιβάλλον τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα 

(π.χ. Πρόβλεψη για πτώχευση πελάτη που χρωστάει στην επιχείρηση). 

 

• ∆ιοικητικό Επίπεδο: Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν τα µεσαία διοικητικά στελέχη της 

επιχείρησης που ασχολούνται µε υποσυστήµατα (∆ιοικητικά Συστήµατα) τα οποία 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την διοίκηση, τον έλεγχο ,την λήψη αποφάσεων και 

τις λοιπές διαχειριστικές δραστηριότητες, έλεγχος απόκλισης πρότυπου κόστους και 

πραγµατικού καθώς και η ανάλυση αποφάσεων λαµβάνει χώρα σε αυτό το στάδιο. 

 

• Γνωστικό Επίπεδο:  Αφορά το τεχνικό προσωπικό (knowledge & data workers) και 

εξειδικεύεται στην έγκυρη ροή πληροφοριών αλλά και επεξεργασία δεδοµένων µέσω των 

υποσυστηµάτων (Συστήµατα Γνώσης) τα όποια εισάγουν στην επιχείρηση νεότερες 

πληροφορίες και τις αξιοποιούν.(π.χ. έλεγχος περίπτωσης βλαβών και σχεδιασµό 

επιλύσεων τους). 

 

• Λειτουργικό Επίπεδο: Τα λειτουργικά στελέχη διαχειρίζονται τις καθηµερινές 

λειτουργίες της επιχείρησης χρησιµοποιώντας τα λειτουργικά συστήµατα τα οποία τις  

επεξεργάζονται και εξάγουν σχετικές πληροφορίες. Μια τέτοια πληροφορία µπορεί να 

είναι το ύψος των υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ανακοίνωση 

αποφάσεων 

Παροχή 

πληροφοριώ

ν

Σχήµα 2.  Τα Οργανωτικά επίπεδα µιας επιχείρησης (πηγή: Microsoft powerpoint) 

 

    Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Πληροφοριακό σύστηµα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε κλάδου και επιπέδου. (∆ουκίδης Γ., 2003) 

 

1.4 Υποσυστήµατα ενός Π.Σ. 
 

    Τα ΠΣ διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ή αλλιώς υποσυστήµατα ανάλογα µε τη λειτουργία 

τους, αυτά είναι (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009): 

 

1-Συστήµατα Γνώσης (Knowledge Work Systems) : Εδώ ανήκει η κατηγορία των 

πληροφοριακών συστηµάτων που ασχολείται µε την απλούστευση των εργασιών των 

εργαζοµένων που προσφέρουν πνευµατική απασχόληση. Άτοµα όπως αυτά είναι υπεύθυνα 

για τη συνεχή ενηµέρωση προς τα διοικητικά στελέχη καθώς και στην ανάλυση των 

µεταβολών των στοιχείων της επιχείρησης. Προκειµένου να γίνεται σωστή εφαρµογή των 

συστηµάτων γνώσης απαιτούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις : 

 

Α) φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη (ευκολία χρήσης του συστήµατος) 

Β) ικανοποιητικός εξοπλισµός (hardware) 

Γ) προσαρµοσµένο λογισµικό κατάλληλο για τις ανάγκες της επιχρίσεις (software) 

∆) δεδοµένα που δε σχετίζονται µε το ΠΣ π.χ. αµοιβές εργατών εργοστασίου 

 

2-Συστήµατα Γραφείου (Office Systems) : Βοηθούν άτοµα µε  ελλείπεις επιστηµονικές 

γνώσεις να χρησιµοποιήσουν το ΠΣ. Συνδέονται µε τα Συστήµατα Γνώσης αλλά δεν 

παράγουν νέες πληροφορίες όπως το προαναφερθέν (π.χ.Microsoft Word). 

 

3-Συστήµατα Αποφάσεων (Decision Support Systems) : Αναφέρονται σε επιχειρήσεις µε 

υψηλό τζίρο όπως πολυεθνικές , όπου και ειδικεύονται στη παροχή συµβουλών για τη λήψη 

µιας απόφασης από τα στελέχη της επιχείρησης. Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται από 

αρµόδιους σύµβουλους της επιχείρησης οι οποίοι χρησιµοποιώντας επιδεκτικές µεθόδους 
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αξιολογούν το πρόβληµα και προτείνουν συµβουλές που συνδράµουν στη λήψη απόφασης. 

 

4-Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction Processing Systems) : Σε αυτά τα 

συστήµατα γίνεται η καταγραφή των ηµερήσιων συναλλαγών και η σχετική συλλογή των 

πληροφοριών  που  η επιχείρηση αξιοποιεί. Στην ουσία ανήκουν στο Λειτουργικό Επίπεδο 

και περιλαµβάνουν , για παράδειγµα , τις λογιστικές πράξεις. 

 

5-Συστήµατα Πληροφορίας Και ∆ιοίκησης (Management Information Systems) : 

Εκµεταλλεύοντας τη κάθετη επικοινωνία από τα µεσαία κλιµάκια διοίκησης προς τα ανώτερα 

µεταβιβάζονται πληροφορίες . Στόχος είναι η ενηµέρωση της οικονοµικής κατάστασης της 

επιχείρησης (π.χ. µηνιαίο ισοζύγιο) 

 

6-Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης (Executive Support Systems) : Όπως και τα DSS 

βοηθούν τα διοικητικά στελέχη να παίρνουν αποφάσεις. Λαµβάνουν τις πληροφορίες από το 

εξωτερικό της επιχειρήσεις καθώς και το εσωτερικό. Ορισµένες φορές δέχονται δεδοµένα από 

τα DSS και MIS. Αποτελούν βασικό στοιχείο του Στρατηγικού Επιπέδου.  

    Η εφαρµογή ωστόσο των ESS παρουσιάζει και κάποιες δυσκολίες (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 

2009) :  

 

• Αντιπαράθεση µεταξύ των υψηλότερών και χαµηλότερων στελεχών στην ανάπτυξη 

τους 

• Λόγω του µεγάλου όγκου δεδοµένων υπάρχει πρόβληµα στην µεταφορά των 

προσδοκιών των χρηστών καθώς αυτές δεν είναι συγκεκριµένες από χρήστη σε χρήστη 

• Η σχέση εξόδου και εσόδου δεν γίνεται πάντα αντιληπτή  

• Τα εξωτερικά δεδοµένα προκαλούν την µεταβολή των εσωτερικών συστηµάτων 

 

 

1.5 Πλεονεκτήµατα των Π.Σ. στη λειτουργία της επιχείρησης 

 

    Είδαµε προηγουµένως ότι τα ΠΣ έχουν σηµαντική επιρροή στη πορεία και καλή λειτουργία 

µιας επιχείρησης. Ειδικότερα  γίνεται αντιληπτό ότι µε την συνεχή αύξηση των πληροφοριών 

οι επιχειρήσεις αποκτούν µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη καθώς και αποτελεσµατικότητα. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει καλύτερη οργάνωση πληροφοριών και δεδοµένων 

και σε συνδυασµό µε τη σωστή διαχείριση τους µπορούν να επωφεληθούν ευκαιρίες. 

(Γιαννακόπουλος ∆. & Παπουτσής Ι., 2000) 

    Αξιοποιώντας αυτές τις ευκαιρίες µια επιχείρηση µπορεί να διευρύνει το καταναλωτικό της 

κοινό , αφού µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και να εκµεταλλευτεί 

τυχόν διακυµάνσεις στη ζήτηση των  προϊόντων ή υπηρεσιών της.  

   Ένα ακόµα αποτέλεσµα της οργανωτικότητας που προσφέρουν είναι ότι δείχνει την 

πραγµατική κατάσταση των στοιχείων της επιχείρησης χρησιµοποιώντας ακριβής  δεδοµένα. 

Ένας λογιστής έχει τη δυνατότητα µέσω των ΠΣ να αντλεί πληροφορίες οι οποίες είναι 

σωστά κατηγοριοποιηµένες και να καταγράφει τις οικονοµικές πράξεις , να συντάσσει τις 

οικονοµικές καταστάσεις και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της επιχείρησης.  

    Κάθε επιχείρηση πραγµατοποιεί κάποιες διαδικασίες όπου τα ΠΣ βοηθούν αργότερα στο 

να αυτοµατοποιηθούν. Απαραίτητες λειτουργίες όπως το πόσες ώρες απασχολήθηκε ένας 

εργαζόµενος ή η καταγραφή του αναλυτικού καθολικού δεν χρειάζεται πλέον πολύ χρόνο για 

να πραγµατοποιηθούν. Τα ΠΣ έχουν αναλάβει την ευθύνη της ταχείας επεξεργασίας αυτών 

των δεδοµένων µεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα των διαδικασιών της. 

     Ακόµα , µέσω συγκεκριµένων ΠΣ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ανά πάσα στιγµή να 
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ενηµερωθούν για την οικονοµική πορεία της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη ραγδαία 

επεξεργασία των δεδοµένων της εταιρίας. Η συλλογή, ανάλυση και καταχώρηση των 

πληροφοριών γίνεται ποιο γρήγορα εξοικονοµώντας χρόνο και βοηθώντας τον χρήστη να 

συλλέξει τις πληροφορίες τη στιγµή που τις χρειάζεται. 

    Συνδυαστικά µε τα προαναφερθέν οι εργαζόµενοι έχουν περισσότερο χρόνο για να 

ασχοληθούν µε όλες τις απαραίτητες και καθηµερινές εργασίες τους αλλά και να αυξήσουν 

την απόδοση τους. 

    Εξίσου σηµαντικό είναι να αναφερθεί πως τα ΠΣ αποφέρουν έµµεσο κέρδος σε µια 

οικονοµική µονάδα. Παλιότερα πριν τη χρήση των ΠΣ για µια εργασία που στις µέρες µας 

µπορεί να απασχολεί έναν εργαζόµενο τότε απασχολούσε περισσότερους. Κατά συνέπεια η 

επιχείρηση γλυτώνει κάποια µη αναγκαία έξοδα και µειώνεται το λειτουργικό κόστος. 

   Τέλος, εξαιτίας της µεγάλης ανάπτυξης της τεχνολογίας τα ΠΣ έχουν πια ενσωµατώσει και 

άλλες λειτουργίες. Ο εργαζόµενος πλέον µπορεί µε µια στοιχειώδης εκπαίδευση να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του συστήµατος χωρίς να αναγκαστεί η εταιρία να προσλάβει 

εξωτερική βοήθεια για τη κάλυψη αυτής της απαίτησης ή να αναλάβει την εκπαίδευση του. 

Όµως να υπογραµµιστεί ότι αυτό ισχύει µόνο στη περίπτωση του λειτουργικού επιπέδου. 

(Γιαννακόπουλος ∆. & Παπουτσής Ι., 2000) 

 

1.6 Μειονεκτήµατα των ΠΣ 
 

    Όπως υπάρχουν πλεονεκτήµατα στη χρήση των ΠΣ έτσι υπάρχουν και µειονεκτήµατα για 

µια οικονοµική µονάδα. 

    Προκειµένου κάθε εργαζόµενος της επιχείρησης να χρησιµοποιεί ΠΣ για την διευκόλυνση 

της εργασίας του και της λειτουργίας της επιχείρησης, η ίδια η επιχείρηση θα πρέπει να έχει 

µεγάλο αριθµό τερµατικών σταθµών. Για τη κάθε µονάδα έχει την ευθύνη της αγοράς, 

αναβάθµισης, επισκευής και συντήρησης της το οποίο συνεπάγεται στην αύξηση των εξόδων 

των παγίων της. 

    Πολλές φορές είτε λόγω η επισκευή-συντήρηση είναι δαπανηρή ή ακόµα και 

ανεπισκεύαστη είτε επειδή αντιµετωπίζει µια χρονική προθεσµία η επιχείρηση καλείται να 

καταφύγει στην αγορά νέου εξοπλισµού. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

    Στις βλάβες µπορούν να συµπεριληφθούν και οποιαδήποτε κακόβουλη ηλεκτρονική 

επίθεση (Hacking). Οι ηλεκτρονικές αυτές επιθέσεις πολλές φορές έχουν σκοπό τη δέσµευση 

αρχείων µε σκοπό την απαίτηση από την οικονοµική µονάδα για αποπληρωµή λύτρων 

(Ransom ware) ή την δολιοφθορά τους ή απλά τη συλλογή πληροφοριών. 

    Εφόσον τα ΠΣ εξαρτώνται από ηλεκτρικές µονάδες για να λειτουργήσουν, η περίπτωση 

διακοπής ρεύµατος, πτώσης τάσης ή βλάβης µπορεί να προκαλέσει µια σειρά αρνητικών 

επιπτώσεων στη διεκπεραίωση της εργασίας. Η πιθανότητα να χαθούν ή να µην 

αποθηκευτούν σηµαντικά δεδοµένα είναι µια αυτές. Ένα άλλο άτυχο αποτέλεσµα είναι λόγω 

των κακών συγκυριών να καθυστερήσουν οι προβλεπόµενες εργασίες και η επιχείρηση να 

µείνει πίσω. (Γιαννακόπουλος ∆. & Παπουτσής Ι., 2000) 

   Οι επιχειρήσεις απαιτούν από τους υπαλλήλους τους την εκτεταµένη γνώση των 

συστηµάτων που συνδέονται µε το σύστηµα πράγµα που αναγκάζει τον εργαζόµενο να 

επενδύσει περισσότερο (καταβολή περισσότερων χρηµάτων για απόκτηση πτυχίων πάνω στο 

αντικείµενο εργασίας). 

   Ανάλογα µε τη φύση και τις ανάγκες της εργασίας κάποιες φορές ο σχεδιασµός και ο 

προγραµµατισµός ενός προγράµµατος παίρνει χρόνο. Ο χρόνος αυτός µπορεί να είναι 

δαπανηρός  για την εταιρία. 

  Τα τελευταία χρόνια µε την αύξηση της χρήσης των Η/Υ οι εργαζόµενοι αναγκάζονται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της καθηµερινής εργασίας τους να ασχολούνται µε αυτούς. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα κάποιες φόρες να δηµιουργεί ένα αντικοινωνικό κλίµα µεταξύ υπαλλήλων και 
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προϊστάµενων. Ορισµένες φορές µάλιστα, κάποιοι να µην γνωρίζονται µεταξύ τους. 

   Τελειώνοντας, ένα πιθανό σενάριο είναι η καταχώρηση κρυφών εντολών οι οποίες µπορούν 

να προκαλέσουν αλλοίωση των αποτελεσµάτων που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση. 

 

1.7 Οριοθέτηση & ∆ηµιουργία ΠΣ 

1.7.1 Οριοθέτηση ΠΣ 
 

  Πριν την ανάλυση και το σκοπό της δηµιουργίας των ΠΣ είναι απαραίτητο να αναφέρουµε 

τους λόγους που καθορίζουν την οριοθέτηση µεταξύ του ανθρώπινου παράγοντα και των 

µηχανηµάτων µέσα στο ΠΣ µιας επιχείρησης. 

  Αρχικά, όταν ένα ΠΣ καλύπτει όλες τις ανάγκες της επιχείρησης δεν οριοθετούνται οι 

κλάδοι, οι στόχοι και τα επίπεδα της όµως υπάρχει άµεση πληροφόρηση. (Αντώνης 

∆ηµητριάδης, 2009) 

  Γενικότερα συνήθως υπάρχουν τρεις παράγοντες οπού επηρεάζουν τη σχέση µεταξύ 

οριοθέτησης και απόδοσης των ΠΣ σε µια επιχείρηση. Αυτοί είναι : 

 

• Οι απαιτήσεις των αναγκών της επιχειρήσεις σε δεδοµένα διαφέρουν ανάλογα µε τον 

όγκο της. Μια µεγαλύτερη επιχείρηση χρειάζεται να καλύπτει περισσότερες απαιτήσεις για 

δεδοµένα σε σύγκριση µε µια µικρότερη. 

 

• Η παρούσα στρατηγική που επικρατεί στην επιχείρηση από τη διοίκηση. Για 

παράδειγµα µπορεί να δίνει προτεραιότητα στις σχέσεις µεταξύ της και των προµηθευτών. 

 

• Ο τρόπος ανάπτυξης του ΠΣ 

 

1.7.2 ∆ηµιουργία ΠΣ 
 

   Όπως προαναφέραµε ο τρόπος ανάπτυξης παίζει σηµαντικό ρόλο στην οριοθέτηση των ΠΣ 

και µε τη σειρά του χωρίζεται σε διαφορετικές κατηγορίες: 

 

Παραδοσιακή Ανάπτυξη 

   Πρόκειται για µια από τις παλαιότερες µεθόδους ανάπτυξης και για αυτό επί πολλά χρόνια 

χρησιµοποιούνταν ως η µόνη µέθοδος. Με τη πάροδο των χρόνων, καινούργιες θεωρίες 

αναδείχθηκαν µε αποτέλεσµα η παραδοσιακή να µην είναι πλέον η µόνη. 

   Στη µέθοδο αυτή η επιχείρηση χωρίζει σε κάποια στάδια τις λειτουργίες της έτσι ώστε να 

µπορεί να επεξεργάζεται τις διαδικασίες της ευκολότερα. Τα στάδια αυτά προκειµένου να 

λειτουργήσουν επιτυχώς είναι σχεδιασµένα µε τρόπο συγκεκριµένο και ολοκληρώνονται µε 

τη σειρά. Επίσης οι χρήστες πρέπει να έχουν συγκεκριµένες εργασίες για την οµαλή 

διεξαγωγή των λειτουργιών της επιχείρησης. 

  Τα στάδια αυτά αναλύονται ως εξής: 

 

1. Ορισµός Έργου : Κατά την έναρξη του έργου η επιχείρηση εξετάζει το περιβάλλον 

της (εξωτερικό- εσωτερικό) και προσδιορίζει τυχόν προβλήµατα και ανάγκες που πρέπει να 

συµπεριληφθούν στο ΠΣ. Αυτό το στάδιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη βελτίωση ενός ήδη 

υπάρχοντος. 

2. Μελέτη Συστήµατος : Σε αυτό το στάδιο ελέγχονται οι διαδικασίες των 

προηγούµενων συστηµάτων, προτείνονται καινούργιες λύσεις και επισηµαίνονται οι στόχοι 

του ΠΣ, όλα αυτά χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του προηγούµενου σταδίου. 
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3. Σχεδιασµός : Με τα συλλεγόµενα δεδοµένα που έχει στη διάθεση της, σχεδιάζει και 

µελετά λύσεις του προβλήµατος. Εδώ γίνονται τα διάφορα διαγράµµατα ροής και άλλα 

οργανογράµµατα που θα βοηθήσουν στο καθορισµό λήψεως αποφάσεων καθώς και 

αποφασίζεται ο λοιπός εξοπλισµός 

4. Προγραµµατισµός : Κάθε ΠΣ αποτελείται από χιλιάδες γραµµές κώδικα όπου µόνο 

ένας προγραµµατιστής θα καταλάβαινε. Στο στάδιο αυτό γίνεται η κωδικοποίηση του 

σχεδιασµού µε τη βοήθεια υπολογιστικής γλώσσας. 

5. Εγκατάσταση : Αφορά τον έλεγχο αποδοτικότητας, την εκπαίδευση των 

εργαζοµένων πάνω στο πρόγραµµα αυτό και την αντικατάσταση του προηγούµενου 

συστήµατος. 

6. Μετά την υλοποίηση : Αφού εγκατασταθεί το πρόγραµµα ακολουθεί το τελευταίο 

στάδιο που έχει ως σκοπό την αξιολόγηση του και τον προσδιορισµό τυχών αποκλίσεων από 

τους αρχικούς στόχους. (Βασιλακόπουλος Γ. & Χρυσικόπουλος Β., 1990) 

 

  Η µέθοδος αυτή είναι παλιά και χρησιµοποιείται ακόµα, λόγω του ότι ο απασχολούµενος  

δεν είναι αναγκαίο να διαθέσει όλους τους συντελεστές από το ξεκίνηµα της διαδικασίας και 

επίσης µπορεί να ξεκαθαρίσει στο τέλος κάθε βήµατος αν η ανάπτυξη είναι εύλογη.  

  Παρόλα αυτά εµφανίζει και κάποια µειονεκτήµατα. Ο απασχολούµενος πολλές φορές δε 

γνωρίζει από το ξεκίνηµα της διαδικασίας τις απαιτήσεις του από το πρόγραµµα µε 

αποτέλεσµα να µην αποδίδει το σύστηµα στο µέγιστο βαθµό του. Ακόµα ένα µειονέκτηµα 

είναι ότι αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του είναι αδύνατο στο µέλλον να υπάρχουν 

αναβαθµίσεις στο λογισµικό. Τέλος, είναι δύσκολη η εξακρίβωση των προβληµάτων και για 

αυτό η εµφάνιση τους µερικές φορές γίνεται στο στάδιο του σχεδιασµού. (Βασιλακόπουλος Γ. 

& Χρυσικόπουλος Β., 1990) 

 

 

II   Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρµογών (RAD) 

 

   Πρόκειται για µια µέθοδο όπου δίνεται έµφαση στις ποιο άµεσες και ορατές ανάγκες των 

εργαζοµένων. Το σκεπτικό είναι ότι δε χρειάζεται να καταναλώνεται χρόνος για τις 

διαδικασίες ανάλυσης προβληµάτων εφόσον το πρόγραµµα δε θα καλύψει εξ’ ολοκλήρου 

τους απασχολούµενους. Βασισµένη σε αυτή τη λογική η µέθοδος αυτή υποστηρίζει ότι πρέπει 

να υπάρχει ισότιµη κατανοµή µεταξύ του χρόνου και των πόρων που χρησιµοποιούνται 

καθώς η ποιότητα που θα προκύψει είναι τυχαία. Συνεχίζοντας, εκµεταλλεύεται ότι οι 

χρήστες του συστήµατος µε τον καιρό αποκτούν πείρα όπου την εντάσσουν στις επόµενες 

παραδόσεις τους. Η εξοικονόµηση χρόνου µέσω των παραλήψεων των µελετών δρα θετικά 

στην λειτουργιά του συστήµατος και γι αυτό πολλές διεργασίες γίνονται µε επίκεντρο τις 

βασικές ανάγκες των απασχολούµενων. 

   Γενικά πρώτα µπαίνουν ορισµένες βασικές λειτουργίες σε προτεραιότητα και ύστερα 

δηµιουργούνται τα κατάλληλα υποσυστήµατα µε βάση τις ανάγκες των απασχολούµενων, 

χωρίς να αναιρείται οι τελευταίες την χρήση αυτών των υποσυστηµάτων οι εργαζόµενοι 

αποκτούν εµπειρία µε το πρόγραµµα και προσδιορίζουν τα προβλήµατα  και προτείνουν 

λύσεις που θα επιλυθούν στην επόµενη παράδοση. (Βασιλακόπουλος Γ. & Χρυσικόπουλος Β., 

1990) 

    Για την επίτευξη των στόχων του συστήµατος η RAD πρέπει να έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

 

� Εκµετάλλευση  κατάλληλου λογισµικού. 

 

� Σίγουρη απασχόληση από τη πλευρά της επιχείρησης και των προγραµµατιστών στην 
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ανάπτυξη. 

 

� Σωστή κατανοµή των θέσεων στα κατάλληλα άτοµα. 

 

� Συρρίκνωση της γραφειοκρατίας. 

 

� Συνεχής χρήση πρωτοτύπων. 

 

III Ανάπτυξη Συστηµάτων στο Internet 

 

  Είναι µια σύγχρονη και εξελισσόµενη µέθοδος ανάπτυξης όπου τα δεδοµένα και το 

λογισµικό προέρχονται από έναν πρόχεα (Provider) και γίνεται δυνατή η εργασία µέσω του 

διαδικτύου. Η φιλοσοφία αυτή διαφέρει από τα προηγούµενα συστήµατα και βασίζεται στις 

ανάγκες του συστήµατος που δηµιουργείται. Στο µέλλον µπορεί να χρησιµοποιείται ευρέως 

µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει έλεγχος και στρατηγική. (Βασιλακόπουλος Γ. & 

Χρυσικόπουλος Β., 1990) 

 

 

IV Η Μηχανολογία Ανάπτυξης Συστηµάτων (ME) 

 

  Συνδυάζει άλλες φιλοσοφίες και διαδικασίες µε σκοπό την ανάπτυξη των συστηµάτων. 

Κύρια ιδιαιτερότητα της είναι η σύνδεση των πεποιθήσεων άλλων µεθόδων µε τη χρήση 

προγραµµάτων. Θεωρείται σαν µια µέθοδος που σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες δεν δίνει 

έµφαση στο θεωρητικό κοµµάτι, αλλά στο τεχνικό. (Βασιλακόπουλος Γ. & Χρυσικόπουλος 

Β., 1990) 

 

V Χρήση Πακέτων 

 

 Στην τεχνική αυτή η επιχείρηση για την δηµιουργία του ΠΣ της προτιµάει την αγορά  

έτοιµων λογισµικών ή επί παραγγελία. Ως αποτέλεσµα η επιχείρηση µειώνει το κόστος και 

τον χρόνο παραγωγής ενός ΠΣ. Επιπλέον, δεν απασχολεί το ανθρώπινο δυναµικό της για την 

ανάπτυξη του συστήµατος κάτι το οποίο της δίνει την δυνατότητα να επικεντρωθεί στις 

υπόλοιπες δραστηριότητες της. 

  Η χρήση πακέτων από την άλλη :1)Προκαλεί την ύπαρξη ίδιων δεδοµένων σε διαφορετικά 

µέσα αποθήκευσης µε αποτέλεσµα την άσκοπη φόρτωση τους. 2) Η παραγωγή του 

συστήµατος γίνεται στο εξωτερικό περιβάλλον της από άτοµα που δεν έχουν εξοικείωση µε 

το εσωτερικό της επιχείρησης. 3) Μερικές φορές τα υποσυστήµατα δεν ταιριάζουν µεταξύ 

τους και αυτό δηµιουργεί εµπόδιο διότι µπορεί είτε να µην είναι εφικτό να συνδεθούν µεταξύ 

τους, είτε να προκύψουν λάθη λογά της µη συµβατότητας µε το λογισµικό της. 4) ∆εν δίνεται 

η δυνατότητα να αναβαθµιστούν τα συστήµατα εξαιτίας του ότι τα πακέτα έχουν 

συγκεκριµένες ικανότητες.  

 

VI Ανάπτυξη Ευµετάβλητων Συστηµάτων 

 

  Τα συστήµατα αυτά είναι δύσκολο να ερµηνευτούν και για αυτό το κύριο χαρακτηριστικό 

είναι ότι δίνεται έµφαση στο λόγο ύπαρξης τους. Τα δοµικά στοιχεία του συστήµατος δε 

παίζουν σηµαντικό ρόλο καθώς η ανάλυση τους επιτυγχάνει αλλοίωση του συστήµατος. Στο 

σύστηµα αυτό οι εµπλεκόµενοι αποφασίζουν τις λύσεις των προβληµάτων και κυρίως στόχος 
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τους είναι ο εντοπισµός της κατάλληλης στρατηγικής. (Βασιλακόπουλος Γ. & Χρυσικόπουλος 

Β., 1990) 

 

VII Εξωτερική Ανάθεση 

 

  Η επιχείρηση επιλέγει ένα εξωτερικό συνεργάτη της για τη δηµιουργία και ανάπτυξη ενός 

συστήµατος για συγκεκριµένους λόγους όπως: 

- Αδυναµία υποστήριξης του συστήµατος εξαιτίας έλλειψης γνώσης πάνω σε αυτό το 

τοµέα  

-  Οι οικονοµικοί πόροι της επιχείρησης δεν είναι αρκετοί 

- Έλλειψη ειδικά εκπαιδευµένου προσωπικού  

- Μη ύπαρξη κατάλληλου σχεδιασµού για την ανάπτυξη του ΠΣ 

 

VIII Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση 

 

  Επικεντρώνεται στην οργάνωση και όχι στη τεχνική λειτουργία ανάπτυξης συστηµάτων. 

Κύριο µέληµα αυτής της διαδικασίας είναι να υπάρχουν καλές εργασιακές συνθήκες για αυτό 

και τα συστήµατα αυτά δηµιουργούνται µε βάση τις απαιτήσεις των εργαζοµένων. Οι 

εργαζόµενοι έχουν ενεργή παρουσία στο ΠΣ. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

 

IX Επαναδηµιουργία Συστήµατος 

 

  Έχει ως στόχο αρχικά τον έλεγχο του ήδη υπάρχοντος συστήµατος και έπειτα την 

αναβάθµιση του. Συνήθως τα προβλήµατα αυτά εντοπίζονται στη διαδικασία της συντήρησης 

ή αναβάθµισης του συστήµατος και για αυτό η επιχείρηση ακόλουθη τους εξής τρόπους 

αντιµετώπισης (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009):  

1) Επανέλεγχος του συστήµατος για να ξεκινήσει η διαδικασία βελτίωσης του 

2) Προσδιορισµός των στόχων από διαφορετική σκοπιά αναλύοντας εξ ολοκλήρου το 

παλιότερο σύστηµα 

3) Χρήση καινούργιου λογισµικού για την βέλτιστη παραγωγή 

 

1.8 Ολοκλήρωση Συστηµάτων 
 

Όταν µιλάµε για ολοκλήρωση συστηµάτων εννοούµε την ανάπτυξη ενός ΠΣ µετά την 

δηµιουργία τους σύµφωνα µε τις επιθυµίες της επιχείρησης. Οι µέθοδοι που µπορεί να 

ολοκληρωθεί ένα σύστηµα είναι οι εξής (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009):  

 

� Εφαρµόζοντας µια τυποποιηµένη διαδικασία 

� Συνολική αναδιαµόρφωση του ήδη υπάρχοντος συστήµατος ή η πλήρης 

αντικατάσταση του 

� Πρωτεραιοποίηση των αναγκών της επιχείρησης χωρίς κάποιο σχεδιασµό 

� Ακολούθηση των αποφάσεων της διοίκησης 

 

Ασχέτως του τρόπου αναβάθµισης, η ολοκλήρωση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 

συστήµατος και προκαλεί ποσοτικές και ποιοτικές µεταβολές στο ΠΣ αλλά και στο 

εσωτερικό της επιχείρησης. Οι µεταβολές αυτές µπορούν να αφορούν :  

 

• Τις εξόδους : Είναι ο τρόπος µεταβίβασης της πληροφορίας στους απασχολούµενους. 
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• Τις εισόδους: Τον τρόπο ένταξης των δεδοµένων στο σύστηµα. 

• Τις διεργασίες: ∆ηλαδή το λογισµικό του ΠΣ. 

• Την οργάνωση: Ο τρόπος λειτουργίας του ΠΣ και αποθήκευσης. 

• Την ροή: Την καλύτερη λειτουργία της επικοινωνίας των συστηµάτων µεταξύ τους. 

 

  Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι η ολοκλήρωση είναι επαναλαµβανόµενη καθώς συνέχεια 

αυξάνονται οι ανάγκες της επιχείρησης και ότι γίνεται ταυτόχρονα στα τµήµατα της. Ακόµα,  

προκειµένου να υπάρξει ποσοτική ολοκλήρωση χρειάζεται ανάγκη για κάλυψη περισσοτέρων 

δεδοµένων ή αναβάθµιση τεχνολογιών. Όσο αφορά την ποιότητα της θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν νέες αποτελεσµατικές διαδικασίες, µέσα πληροφοριών ή και τα δύο. 

(Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

1.8.1 Ολοκληρωµένα συστήµατα 

 

  Σε αυτά τα συστήµατα υπάρχει καθοδική ταξινόµηση (up-down) ανάµεσα στα υψηλόβαθµα 

στελέχη προς τους εργαζοµένους και αφορά ένα ολοκληρωµένο σύστηµα στο οποίο δεν 

υπάρχουν διαχωρισµοί των τµηµάτων της επιχείρησης. Η εµφάνιση λαθών και πλεονασµού 

δεδοµένων και διαδικασιών είναι δύσκολο να παρουσιαστεί χρησιµοποιώντας αυτή τη 

µέθοδο. Τα ολοκληρωµένα συστήµατα αποδίδουν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους χάρης 

την αρµονική συνεργασία των τµηµάτων της επιχείρησης. Η χρήση τους ωφελεί την 

επιχείρηση διότι : 

 

• Μειώνουν την πιθανότητα λάθους 

• Ικανοποιούν ευρέως τους στόχους της διοίκησης  

• Παρέχουν επικοινωνία µεταξύ των συστηµάτων χωρίς την χρήση ανθρώπινου 

δυναµικού άρα και µειώνουν τα έξοδα της επιχείρησης 

• Μπορούν να διαχειριστούν ευκολότερα σύνθετες πληροφορίες 

 

Παρόλο αυτά παρουσιάζουν και ορισµένα µειονεκτήµατα όπως: 

 

• Απασχόληση περισσότερων συντελεστών παραγωγής για την δηµιουργία τους 

• Η ασφάλεια του συστήµατος είναι πιο ακριβή και απαιτεί περισσότερο σχεδιασµό 

• Περισσότερος χρόνος και δαπάνες που χρειάζονται για τον σχεδιασµό τους   

• Αυξηµένος κίνδυνος για ένα µη λειτουργικό σύστηµα να βγάλει εκτός λειτουργίας και 

τα υπόλοιπα (Mryam Pedarpur, Kobra Zarrodi, Elahe Fatan, Solmaz Afrancheh, Sevda Riazi, 

2013) 

 

1.8.2 Ανεξάρτητα Συστήµατα 
 

  Τα συστήµατα αυτά ήταν τα πρώτα που χρησιµοποιήθηκαν στη τµηµατική διοίκηση αλλά 

ακόµα και σήµερα µε τη χρήση του ίντερνετ είναι µια απλή λύση για την επιλογή ΠΣ. Είναι 

διαµορφωµένα µε τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε τµήµατος µεµονωµένα και σε 

αντίθεση µε τα ολοκληρωµένα δεν υπάρχει άµεση επικοινωνία µεταξύ των συστηµάτων. Τα 

πλεονεκτήµατα των ανεξάρτητων συστηµάτων είναι : 

 

� Υπάρχει ασφάλεια στη χρήση των δεδοµένων  

� Λιγότερος χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη τους 

� Μη αλλοίωση των υπαρχόντων συστηµάτων 
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� Ο επηρεασµός ενός µη λειτουργικού συστήµατος προς τα υπόλοιπα είναι αδύνατος 

� Η δηµιουργία τους είναι λιγότερο δαπανηρή 

 

Από την άλλη τα µειονεκτήµατα που την χαρακτηρίζουν είναι τα επακόλουθα :  

 

� Επειδή δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι τύποι δεδοµένων πολλές φορές δηµιουργείται 

µπλέξιµο στη διαχείριση τους 

� Εµφάνιση εξόδων για την επιχείρηση στη διαδικασία επικοινωνίας των συστηµάτων 

� Μη ανταπόκριση των στόχων της επιχείρησης  

� ∆εν κινείται σε µεγάλο εύρος έτσι ώστε να ικανοποιήσει απόλυτα του στόχου της 

διοίκησης 

� Υπάρχει πλεονασµός δεδοµένων και αυξάνεται η γραφειοκρατία και η ανάγκη για 

αποθήκευση (Mryam Pedarpur, Kobra Zarrodi, Elahe Fatan, Solmaz Afrancheh, Sevda Riazi, 

2013) 

 

1.8.3 Εφαρµογές Συστηµάτων 
 

  Είναι γνωστό ότι κάθε επιχείρηση ρηµατοποιεί τις λειτουργίες της ανάλογα µε το 

αντικείµενο τους. Σε αυτό το σύστηµα το ίδιο συµβαίνει και στο ΠΣ της το οποίο συνολικά 

ονοµάζεται ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Σε ότι αφορά την διαχείριση της επιχείρησης οι 

εφαρµογές που χρησιµοποιούνται εκεί λέγονται διαχειριστικές. Κάθε ΠΣ σε µια επιχείρηση 

χωρίζεται σε υποσυστήµατα τα οποία είναι υπεύθυνα για διαφορετικές διαχειριστικές 

εφαρµογές, όπως για παράδειγµα ένα ΠΣ του λογιστηρίου. 

 

1.9 Πληροφοριακή Οργάνωση 
 

  Σε ένα ΠΣ είναι αναγκαία η ύπαρξη λογισµικού και δοµηµένες διαδικασίες για τη συλλογή 

δεδοµένων µε σκοπό τη σωστή πληροφόρηση. Συµπεριλαµβανοµένων των παραπάνω, 

οτιδήποτε συνεισφέρει στη δηµιουργία της πληροφόρησης ονοµάζεται Υπολογιστικό 

συγκρότηµα και κάθε εργαλείο αυτού ονοµάζεται υπολογιστικό εξάρτηµα. 

  Όταν ένα ΥΠ.Σ. δηµιουργείται για κάποιο συγκεκριµένο σκοπό τότε αυτό ονοµάζεται 

Υπολογιστικό Σύστηµα. Επιπλέον κάθε µορφή εισαγωγής δεδοµένων ή πληροφοριών µε 

σκοπό τη πληροφόρηση που χρησιµοποιείται από αυτό το σύστηµα ονοµάζεται 

Υπολογιστικός Πόρος και κάθε αποτέλεσµα εκµετάλλευσης του χαρακτηρίζεται ως 

Υπολογιστικό Προϊόν. 

  Συνοψίζοντας το σύνολο όλων των προηγούµενων διαµορφώνουν ένα Υπολογιστικό 

Αντικείµενο. Όπως είδαµε ένα ΠΣ αποτελείται από ένα ΥΠ.Σ. µαζί µε τα δεδοµένα άρα είναι 

το κυριότερο στοιχείο σε µια πληροφοριακή οργάνωση. 

 

1.10 ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση ΠΣ 
 

  Σκοπός της διοίκησης σε µια επιχείρηση είναι η απλούστευση και η όσο των δυνατών 

αποτελεσµατικότερη χρήση του ΠΣ µε τη σύζευξη πληροφοριακών πληροφοριών και 

οργάνωσης. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση διοικητικών γνώσεων και εκµετάλλευσης 

επιχειρησιακών πόρων. Γενικά, στο τµήµα της διοίκησης έχουν σηµαντικό ρόλο η ανάπτυξη 

συστηµάτων καθώς και οι διοικητικές λειτουργίες και διαχειριστικές δραστηριότητες. 
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1.11 Επιχειρηµατικότητα στα ΠΣ 

 

  Η σηµασία των ΠΣ στις επιχειρήσεις είναι καθοριστική για την ανάπτυξη τους χάρης την 

πληθώρα των πλεονεκτηµάτων που αποκάµουν από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Με τον 

όρο ανάπτυξη εννοούµε την επέκταση, την δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών και 

την βελτίωση των συνθηκών εργασίας.  

  Όπως ήδη έχουµε αναφέρει προηγουµένως, ένα πληροφοριακό σύστηµα αναλύεται σε 

πολλές µορφές, όµως οι κυριότερες είναι τα δεδοµένα, όπου µπορεί να έχουν πολλές πηγές 

προέλευσης και η πληροφόρηση όπου έχει πολλά σηµεία προορισµού. Πιο αναλυτικότερα, τα 

σηµεία προορισµού είναι τα παρακάτω:  

1. Εσωτερικές πηγές αρχικών δεδοµένων που πηγάζουν από επαναλαµβανόµενες ή µη 

επαναλαµβανόµενες αλληλεπιδράσεις µε το εξωτερικό περιβάλλον. Για παράδειγµα, 

οι ποσότητες και οι τιµές των εµπορευµάτων που παρουσιάζονται στα τιµολόγια των 

προµηθευτών , οι δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις των ανταγωνιστών της 

επιχείρησης ή ακόµα άλλες στατιστικές που αφορούν τον κλάδο που υπάγεται ο 

επιχειρηµατικός οργανισµός. 

2. Πληροφορίες για την εκτέλεση επαναλαµβανόµενων εργασιών. Σε αυτές τις 

πληροφορίες συνεπάγονται οι ποσότητες των αποθεµάτων των εµπορευµάτων που 

βρίσκονται στην αποθήκη της εταιρείας κατά τις οποίες λαµβάνονται αποφάσεις που 

αφορούν την ποσότητα των εµπορευµάτων που θα πρέπει να παραγγείλει η 

επιχείρηση από τους προµηθευτές. 

3. Πληροφορίες για τη λήψη µη επαναλαµβανόµενων αποφάσεων, όπως οι 

πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργική κατάσταση των µηχανηµάτων µε σκοπό την 

αξιολόγηση τους στην παραγωγή της επιχείρησης και αν χρειάζεται η άµεση 

αντικατάσταση τους. 

4. Πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων από εξωτερικούς φορείς, όπου στο τοµέα 

αυτό περιλαµβάνονται οι εκθέσεις οικονοµικού περιεχοµένου που δίνονται από την 

επιχείρηση στη τράπεζα µε σκοπό την έγκριση δανείου από την τελευταία. 

5. Εσωτερικές πηγές επαναλαµβανόµενων αρχικών δεδοµένων. Η κατηγορία αυτή 

είναι διαφορετική από τις προηγούµενες καθώς αφορά την ενηµέρωση του 

πληροφοριακού συστήµατος από το τµήµα παραγωγής της επιχείρησης όπου 

καταχωρεί τις ώρες απασχόλησης των εργαζοµένων στο τµήµα πωλήσεων 

προκειµένου να φανούν οι ποσότητες που πούλησε ο κάθε πωλητής. 

6. Εσωτερικές πηγές µη επαναλαµβανόµενων αρχικών δεδοµένων. Αφορά την λήψη 

και δηµιουργία στόχων του κάθε τµήµατος της επιχείρησης µέσω της συνεχής 

ενηµέρωσης του πληροφοριακού συστήµατος σχετικά µε τους όρους και τους κανόνες 

που αφορούν το κάθε τµήµα µεµονωµένα. Για παράδειγµα, το τµήµα προϋπολογισµού 

της επιχείρησης ενηµερώνει το σύστηµα για τους στόχους της επιχειρηµατικής 

µονάδας που πρέπει να επιτευχθούν το επόµενο έτος κ.τ.λ. (Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης 

Π., Πρωτόγερος Ν., 2004) 

 

  Ένα ΠΣ µπορεί να χαρακτηριστεί µε τρείς διαφορετικούς τρόπους: (α) ότι µοιάζει µε ένα 

δίκτυο επικοινωνιών, (β) ότι µπορεί να έχει µια άτυπη ( δεν ακολουθούνται κατά την είσοδο 

και έξοδο στο ΠΣ κάποιες καθορισµένες διαδικασίες ) ή τυπική µορφή ( ακολουθούνται οι 

καθορισµένες διαδικασίες ) και (γ) ότι οι χρήστες των πληροφοριών που παράγονται µπορεί 

να βρίσκονται εντός αλλά και εκτός της επιχείρησης. Όµως σε  µια επιχείρηση καθώς και σε 

ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι σηµαντικό και απαραίτητο να διευκρινιστούν οι πόροι που 
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χρησιµοποιούνται προκειµένου να είναι επιτυχής µια λειτουργία. Κάποιες γενικές κατηγορίες 

που ανήκουν οι πόροι που χρησιµοποιεί ένα ΠΣ είναι:  

• Τα ∆εδοµένα ( Data ) όπου σε αυτά υπάγονται τα τιµολόγια πώλησης, τα δελτία 

παραγγελιών, κ.α. 

• Οι Προµήθειες  ( Supplies ) δηλαδή η γραφιστική ύλη, το µελάνι για τους 

εκτυπωτές, κ.τ.λ. 

• Ο Εξοπλισµός  ( Equipment ) µηχανήµατα, ταµειακές µηχανές  

• Τα Κεφάλαια ( Funds ), απαραίτητα για την έναρξη µιας επιχείρησης τα οποία 

µπορεί να είναι ξένα ή ίδια. 

• Και τέλος φυσικά το Προσωπικό ( Personnel ) αναγκαίο για την λειτουργία και 

αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. 

 Κάθε ΠΣ ανάλογα µε τη συχνότητα της χρήσης των πόρων που του δίνεται αλλάζει και το 

είδος του. Για παράδειγµα, εάν γίνεται συχνή χρήση του εξοπλισµού της επιχείρησης ( 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ) για την επεξεργασία της πληροφορίας, τότε το ΠΣ 

χαρακτηρίζεται ως µηχανογραφικό ενώ αν βασίζεται περισσότερο στο προσωπικό της τότε 

προσδιορίζεται ως χειρόγραφο. Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι κάθε ΠΣ είναι 

προσαρµοσµένο στις προσεγµένες ανάγκες της επιχείρησης που το χρησιµοποιεί, ενώ 

ιδιαίτερη σηµασία έχει να τονίσουµε ότι οι πέντε κατηγορίες που ανήκουν οι πόροι ενός ΠΣ 

παραµένουν κοινές για όλα καθώς και προσδιορίζουν τις διαστάσεις του. (Γκίνογλου ∆., 

Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 2004) 

 

 

1.11.1 Η Σύγχρονη Επιχειρησιακή Πραγµατικότητα 
 

  Στη σύγχρονη οικονοµία ένας παράγοντας διαµόρφωσης της είναι η παγκοσµιοποίηση ( 

ελεύθερη ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών ανάµεσα σε χώρες ). Μια επιχείρηση η οποία 

θέλει να αναπτυχθεί χρειάζεται να µπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητες τις και σε άλλες 

χώρες. Για να είναι εφικτή η επέκταση πρέπει το ΠΣ να έχει τη σωστή δοµή αφού είναι 

αναγκαία η καλή επικοινωνία µε τους συναλλασσόµενους της (προµηθευτές, πελάτες 

,υπεύθυνους υποκαταστηµάτων) καθώς και η απαραίτητη υποστήριξη στη συλλογή 

πληροφοριών (εκδιδόµενα τιµολόγια, φορολόγηση, κ.τ.λ.). 

  Προκειµένου οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παγκοσµιοποίησης, ο 

έλεγχος των υποκαταστηµάτων ή της διανοµής τους έχει µεγάλη σηµασία. Σε περίπτωση 

αποτυχίας ελέγχου οι επιπτώσεις στην επιχείρηση µπορεί να είναι η απώλεια ή µείωση της 

αξιοπιστίας και η δυσλειτουργία των διαδικασιών της. Αυτό µπορεί να αποφευχθεί µε τη 

χρήση κατάλληλων και αποδοτικών ΠΣ. (Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 2004) 

 

1.11.2 Η πληροφόρηση και η αξιοποίηση της στον οικονοµικό τοµέα 
 

  Με τη πάροδο των χρόνων η σηµασία της πληροφόρησης έγινε όλο και ποιο εµφανής. Στις 

χώρες του Α’ κόσµου όπου η οικονοµία ευδοκιµεί (Η.Π.Α., Γερµανία, Κίνα κλπ) 

παρουσιάζεται µια µαζική αλλαγή κατεύθυνσης προς τη πλευρά της γνώσης, καθώς ένα 

σηµαντικό ποσοστό των απασχολούµενων και µη πλέον προτιµάει υπαλληλική απασχόληση 

αντί των χειρονακτικών εργασιών που πλεονεκτούσε έως και τα µισά του 20
ου

 αιώνα. 

Εργασίες που αφορούν την εκπαίδευση, ασφάλιση, διανοµή και άλλες ανθρωποκεντρικές 

υπηρεσίες έχουν γίνει πλέον αντικείµενο προτίµησης για τους περισσότερους νέους 
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εργαζόµενους. Επαγγέλµατα όπως αγρότες, µαραγκοί και εργάτες έχουν πλέον µειωθεί σε 

σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια λόγω αυτής της τάσης. 

  Εξαιτίας αυτής της αλλαγής οι εταιρίες σήµερα στηρίζονται περισσότερα σε άυλες 

υπηρεσίες όπως έκδοση πιστωτικών καρτών, ταχεία εξυπηρέτηση πελατών, 

χρηµατιστηριακές δραστηριότητες κλπ, όπου στο σύνολο τους όλες βασίζονται στη 

πληροφόρηση και γνώση τόσο για την οργάνωση όσο και για τη χρήση τους. 

  Λόγω της σωστής διαχείρισης της πληροφορίας ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων 

παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη στις συναλλαγές της µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το ποσοστό 

των επιχειρηµατικών επενδύσεων σε εταιρίες τέτοιων δραστηριοτήτων όπως τράπεζες, 

επενδυτικές εταιρίες και ασφαλιστικές. Τα τελευταία είκοσι χρόνια η προτίµηση των 

επενδύσεων επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις που αξιοποιούνε αποτελεσµατικά τις 

πληροφορίες και τα δεδοµένα τους. (Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 2004) 

    

1.11.3 Ο νέος τύπος επιχειρήσεων 
 

  Είναι ορατό ότι στις σύγχρονες επιχειρήσεις υπάρχει µια ανακατανοµή της δοµής των 

διαδικασιών λειτουργίας µεταξύ των ανώτερων και κατώτερων στελεχών της επιχείρησης. 

Στην εξίσωση αυτή µια νέα µεταβλητή έρχεται να παίξει ρόλο και αυτός είναι ο µάνατζερ 

νέου τύπου. Ο τρόπος επίδρασης του στην επιχείρηση γίνεται µε τη προσφορά νέας διάταξης 

των λειτουργιών ανάµεσα στις οµάδες εργαζοµένων οπού ανάλογα µε τις γνώσεις και την 

ικανότητα λήψης αποφάσεων επιτυγχάνει την βέλτιστη επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. 

Η µέθοδος αυτή είναι πραγµατοποιήσιµη µε τη χρήση ΠΣ. 

  Αυτή η νέα δοµή έχει ως αντίκτυπο στην επιχείρηση την επιπεδοποίηση της οργάνωσης αντί 

της παραδοσιακής η οποία είναι κατά το πλείστον κάθετη. Σε αυτή τη µορφή τα στελέχη 

αντιδρούν άµεσα σε νέες πληροφορίες κάτι το οποίο διευκολύνει την παραγωγή και διανοµή 

των προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

1.11.4 
 
Η ψηφιακή πολιτική των επιχειρήσεων 

 

 Η µεγάλη χρήση των πληροφοριών έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στη απλούστευση των διεργασιών. 

Το φαινόµενο αυτό βοήθησε στη δηµιουργία εταιρειών οι οποίες βασίζονται εξολοκλήρου 

στη χρήση τεχνολογιών για την εκάστοτε λειτουργία τους. Αυτές οι είδους εταιρείες 

ονοµάζονται ψηφιακές. 

 Με την ψηφιοποίηση των λειτουργιών πολλά τµήµατα των εταιρειών επικοινωνούν µε αυτό 

τον τρόπο καθώς και διαφορετικές εταιρείες. Οι βασικές διαδικασίες των επιχειρήσεων 

πραγµατοποιούνται µέσω ψηφιακών δικτύων όπως για παράδειγµα οι προσλήψεις, η 

σχεδίαση και διανοµή προϊόντων και υπηρεσιών. Η σωστή χρήση του δικτύου αυτού, µπορεί 

να δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων επιχειρήσεων. Αυτό προκύπτει 

µε τη διαφοροποίηση στην ποιότητα των προϊόντων που παράγει, κάτι το οποίο προσδίδει 

ελκυστικότητα ως προς τον καταναλωτή, άρα και περισσότερα έσοδα στην επιχείρηση. 

(Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009)          

 Κάποια πλεονεκτήµατα έναντι των παραδοσιακών εταιρειών είναι η ασφαλέστερη 

αποθήκευση πληροφοριών, η ταχύτητα εξοικείωσης σε περιβαλλοντικές αλλαγές, η καλύτερη 

πραγµατοποίηση των συναλλαγών της σε διεθνικό επίπεδο καθώς και η παρουσίαση 

περισσότερων ευκαιριών για βελτίωση στη διοίκηση και οργάνωση της. 

  Η ιδέα της ψηφιοποίησης έχει παρακινήσει πολλές εταιρείες να βελτιώσουν τον τρόπο που 

λειτουργούν µε απώτερο σκοπό την µεγιστοποίηση του κέρδους µέσω της υποστήριξης του 

Ίντερνετ και άλλων τεχνολογικών µέσων. Λίγες είναι όµως αυτές που έχουν καταφέρει την 

πλήρη ψηφιοποίηση (π.χ. τηλεπικοινωνιακές) καθώς οι περισσότερες ακόµα είναι σε 
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τουλάχιστον αρχικό επίπεδο. Παρά τις όποιες δυσκολίες των επενδύσεων πάνω στη 

τεχνολογία τα τελευταία χρόνια, γίνεται ακόµη προσπάθεια υιοθέτησης των ψηφιακών 

δικτύων µε στόχο την στενότερη επαφή της µε το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ( 

προµηθευτές, πελάτες, υπαλλήλους). (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

1.11.5  Η προσθήκη αξίας των ΠΣ στην επιχείρηση 
 

 Ένας ακόµη σηµαντικός λόγος ανάπτυξης των ΠΣ είναι η καλύτερη εκτίµηση της 

οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης. Αυτό δικαιολογείται για τους εξής λόγους:  

       

1. Βασικός στόχος της επιχείρησης παραµένει το κέρδος και για αυτό και κάθε αλλαγή 

που κάνει στοχεύει στη µεγιστοποίηση του 

2. Να παίρνει αποτελεσµατικότερες διοικητικές αποφάσεις  

3. Να έχει καλύτερη οργάνωση και λειτουργία 

4. Να είναι έννοµη και να αποφεύγει πρόστιµα και κρατικές ποινές π.χ. η υποχρεωτική 

εγκατάσταση των συστηµάτων POS το 2017 σε κάποια από τα καταστήµατα της Ελλάδας 

που σε περίπτωση µη τήρησης του νόµου αυτού επιβάλλεται πρόστιµο ύψους €1500. 

5. Μέγιστη αξιοποίησης των πόρων της επιχείρησης µε σκοπό τη υψηλότερη 

παραγωγικότητα  

6. Καλύτερη κρίση σε µελλοντικές συναλλαγές που θα της αποφέρουν µακροπρόθεσµο 

κέρδος. 

7. ∆ιευκολύνουν στη παροχή υπηρεσιών ή αγαθών της επιχείρησης. 

8. Είναι απαραίτητη για την επιβίωση της, για παράδειγµα η ανάληψη χρηµάτων από τα 

ATM των τραπεζών. 

9. Χάρης τα ΠΣ γίνεται ενδελεχής έλεγχος των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν 

ζήτηση από την επιχείρηση µε αποτέλεσµα την καλύτερη προβολή και διανοµή στην αγορά. 

(Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

  Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι τα ΠΣ αποτελούν αναπόσπαστο και ζωτικό κοµµάτι 

της επιχείρησης οπού µέσο αυτών οι πληροφορίες που συλλέγονται αφού πρώτα περάσουν 

από διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Το τµήµα το οποίο 

παρέχει την πληροφορία την µεταβιβάζει στα ανώτερα ή κατώτερα στελέχη τα οποία τη 

εκµεταλλεύονται για το συντονισµό των διαδικασιών. Η παραπάνω διαδικασία οδηγεί µέσω 

των ΠΣ στη ποιοτικότερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων κάτι το οποίο προσδίδει αξία στην 

επιχείρηση. 

 

1.12 Επικουρικά Στοιχεία Ενεργητικού (Ε.Σ.Ε.) 
 

  Γενικότερα τα ΠΣ συντελούν στη καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία µιας επιχείρησης 

αλλά δε φτάνει µόνο αυτό καθώς απαραίτητο ρόλο έχει και το περιβάλλον της. Ένα απολύτως 

λειτουργικό ΠΣ δε µπορεί να λύσει όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η επιχείρηση αφού 

προκειµένου να υπάρχει µια κερδοφόρα επένδυση είναι αναγκαίο να υπάρχει και το 

κατάλληλο υποστηρικτικό εσωτερικό περιβάλλον. Για παράδειγµα µια κατασκευαστική 

εταιρεία πρέπει να έχει και τις κατάλληλες άδειες, εξοπλισµό, εργοδότες  κ.α. για να γίνει η 

έναρξη του έργου, θέµατα τα οποία δε µπορεί να λύσει µόνο ένα ΠΣ. Στο πεδίο αυτό 

εντάσσονται τα Επικουρικά Στοιχεία Ενεργητικού (Ε.Σ.Ε.). Με τον όρο αυτό εννοούνται τα 

στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης που υποστηρίζουν µια επένδυση. Στο παράδειγµα 

που αναφέραµε ο εξοπλισµός (µηχανήµατα και εργαλεία) είναι ένα ΕΣΕ καθώς χωρίς αυτόν 

δε είναι δυνατή η κατασκευή ενός έργου. 
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  Στο θέµα αυτό παρατηρείται πως όταν δεν δίνεται έµφαση στις απαραίτητες διενέργειες και 

συµπεριφορές όπως εκπαίδευση εργαζοµένων και σωστή οργανωτική δοµή η πιθανότητα 

επιτυχίας της επένδυσης µειώνεται σε σηµαντικό βαθµό. Αντίθετα όταν ακολουθείται η 

κατάλληλη κουλτούρα τότε οι τεχνολογικές επενδύσεις αποκτούν τη βέλτιστη αποδοτικότητα 

τους και ανήκουν στο Οργανωτικό και ∆ιοικητικό Κεφάλαιο (Ο.∆.Κ.). 

  Οι επενδύσεις αυτές δεν αποτελούν καθαρά στοιχεία του ενεργητικού ή γενικότερα του 

ισολογισµού (π.χ. έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού) αλλά είναι µέσα που οδηγούν στη 

κατεύθυνση της αποτελεσµατικότερης και αποδοτικότερης επιχείρησης. 

  Από πλευράς στελεχών τα κυριότερα Ε.Σ.Ε. είναι τα συστήµατα που υποστηρίζουν την 

ατοµική καινοτοµία του κάθε εργαζοµένου αλλά και που δίνουν προτεραιότητα στην οµαδική 

συνεργασία και εργασία καθώς και εκείνα που επικεντρώνονται στην επιµόρφωση τους 

προκειµένου να δοθεί αξία στην ευελιξία και τις γνώσεις. Συστήµατα όπως αυτά είναι τα 

συστήµατα κινήτρων και αυτά που υποστηρίζουν τις αλλαγές µέσα στο περιβάλλον της 

επιχείρησης. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

1.12.1 Οργανωτικά στοιχεία Ε.Σ.Ε. 
 

  Σε µια επιχείρηση τα οργανωτικά στοιχεία είναι υπεύθυνα για τη σωστή δοµή και 

κατεύθυνση των λειτουργιών. Μέσω αυτών η επιχείρηση καθίσταται προετοιµασµένη να 

αντιµετωπίσει το όποιο πρόβληµα της παρουσιάζεται και προκειµένου να το πετύχει αυτό 

αναλαµβάνει να ενδυναµώσει τα χαρακτηριστικά από τα οποία αποτελείται. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

•  Επιχειρήσεις που έχουν δυνατό οργανωτικό σκεπτικό µπορούν να αποδίδουν στο 

µέγιστο τους καθώς και να είναι πιο αποτελεσµατικές. 

• Όταν υπάρχει καλύτερη οργάνωση υπάρχει µεγαλύτερη πρόσβαση σε οµάδες  ειδικών 

και εµπειρογνώµων οπού µε τη σειρά τους δίνουν ώθηση στις οµάδες ατόµων που εργάζονται 

στην επιχείρηση. 

• Τα συστήµατα οργάνωσης δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να µη βασίζεται 

αποκλειστικά στη διοίκηση της. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί χάρης την ικανότητα της 

ευλυγισία στους εργαζοµένους να έχουν τον έλεγχο της εργασίας τους. 

• Εφόσον υπάρχει η διαθεσιµότητα σε περισσότερα και ποιοτικότερα Οργανωτικά 

Στοιχεία η επιχείρηση διαµορφώνει αποτελεσµατικότερα τις λειτουργίες της. 

• Όπως προαναφέραµε λόγο της ικανότητας των εργαζοµένων να έχουν τον έλεγχο και 

την εύθηνη των πράξεων τους έτσι προκύπτει και η ‘’δύναµη της πρωτοβουλίας’’, δηλαδή η 

ικανότητα του εργαζοµένου να παίρνει αποφάσεις. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

1.12.2  ∆ιοικητικά στοιχεία Ε.Σ.Ε. 
 

  Εξίσου σηµαντικό στοιχείο σε µια επιχείρηση είναι και η διοίκηση. Εκεί λαµβάνονται οι 

περισσότερες αποφάσεις και διευκρινίζονται οι στόχοι της καθώς και δοµείται η οργάνωση 

της. Τα θεµελιώδεις στοιχεία του σκεπτικού που πρέπει να έχει η διοίκηση για την επίτευξη 

των στόχων της είναι (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009): 

• Το φιλικό και προοδευτικό περιβάλλον µεταξύ των οµάδων, τµηµάτων και ανθρώπων που 

αποτελούν τη επιχείρηση. 

• Να ανανεώνονται οι στόχοι της διοίκησης ώστε να δίνεται κίνητρο για νέες ιδέες 

(‘’thinking outside the box’’) 

• Η υποστήριξη των αποφάσεων και των ενεργειών των εργαζοµένων από την µεριά των 

στελεχών και µε σεβασµό στο γνωστικό υπόβαθρο. 
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• Έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στο εξωτερικό και εσωτερικό 

περιβάλλον. 

• Η στήριξη στις επενδύσεις που πραγµατοποιεί η επιχείρηση 

 

1.12.3 Κοινωνικά στοιχεία ΕΣΕ 
 

  Τα κοινωνικά στοιχεία είναι αυτά που βοηθάνε στην επιχείρηση να είναι νόµιµη και να 

επεκταθεί σε µεγαλύτερη κλίµακα. Τα κυριότερα είναι: 

 

• Η πρόσβαση και η καλή χρήση διαδικτύου και οποιασδήποτε άλλου τρόπου 

τηλεπικοινωνιών.  

• Να είναι συνεχώς νοµότυπη και να ακολουθεί τους κανόνες δικαίου έτσι ώστε να 

δηµιουργείται µια καλύτερη εικόνα στην αγορά. 

• Να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε τις άλλες οµοκλαδικές εταιρίες µε στόχο την 

ανταγωνιστικότητα της. 

• Να ακολουθεί τα κρατικά πρότυπα (π.χ. λογιστικά πρότυπα). 

•  Η παροχή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µέσω των υπολογιστών, στο προσωπικό της 

επιχείρησης µε σκοπό επέκταση γνώσεων και χρήση τους από τους εργαζόµενους στην 

εργασία τους. 

• Συστήµατα παροχής βοήθειας και υπηρεσιών σε γειτονικές και µη αγορές µε σκοπό την 

καλύτερη διανοµή των αγαθών ή υπηρεσιών της. 

 

  Κοινωνικά στοιχεία ΕΣΕ αποτελούν οι επενδύσεις στο Ίντερνετ και η παροχή 

υποστηρικτικών διαδικτυακών προγραµµάτων, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην 

προσαρµογή της κουλτούρας της επιχείρησης στους νόµους, στην ύπαρξη απαραίτητων 

τεχνολογικών επιχειρήσεων (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και στην σχέση µεταξύ εξωτερικών 

συνεργατών. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

2.1 Ορισµός Βάσης ∆εδοµένων (Β∆) 
   

  Για να λειτουργήσει ένα σύστηµα χρειάζεται δεδοµένα τα οποία να είναι σωστά 

οργανωµένα, χρήσιµα για την λειτουργία της επιχείρησης και αξιόπιστα. Την ανάγκη αυτή 

καλείται να τη καλύψουν οι Β∆. Τι είναι όµως οι Β∆; 

  Με τον όρο Βάσεις ∆εδοµένων εννοούµε µια συλλογή δεδοµένων όπου η πρόσβαση 

κατανέµεται ανάλογα µε τη θέση των στελεχών ή εργαζοµένων µέσα στην επιχείρηση και 

υφίστανται για καλύπτουν τις πληροφοριακές απαιτήσεις ενός οργανισµού-επιχείρηση. Στα 

ΠΣ οι Β∆ είναι απαραίτητες γιατί εκεί γίνεται η αποθήκευση και οργάνωση των δεδοµένων 

στον Η/Υ ώστε να είναι εφικτή η τροποποίηση τους και η συλλογή της επιθυµητής 

πληροφορίας. Γενικότερα χρησιµοποιείται σε όλους τους κλάδους και πεδία που είναι 

απαραίτητη η καταγραφή δεδοµένων όπως για παράδειγµα στις επιχειρήσεις, στα λογιστικά, 

στα νοσοκοµεία και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και µη. Στην ουσία µια Β∆ είναι µια καλώς 

συγκροτηµένη αποθήκη µε δεδοµένα που µπορεί να την εκµεταλλευτούν ταυτόχρονα 

πολλαπλοί χρήστες και τµήµατα του οργανισµού. (Βασίλειος Τ. Ταµπακάς, 2012) 

 

2.2 Χαρακτηριστικά των Β∆ 
 

  Μια Β∆ έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1) Όλα τα στοιχεία και δεδοµένα της αλληλοσυσχετίζονται εποµένως οτιδήποτε τυχαία 

καταχωρηµένο δεδοµένο δε θεωρείται ότι ανήκει στη Β∆  

2) Ο σκοπός των δεδοµένων της Β∆ είναι συγκεκριµένος και στοχευόµενος σε οµάδες 

χρηστών που ενδιαφέρονται. 

3) Έχει συγκεκριµένο µοτίβο δόµησης ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. 

4) Απεικονίζει το περιβάλλον µιας επιχείρησης ή ενός τµήµατος της µέσω της 

εφαρµογής που υποστηρίζει τη Β∆ και για αυτό είναι απαραίτητο οποιαδήποτε αλλαγή 

συµβαίνει να καταχωρείται εκεί. 

5) Έχει δεδοµένα και πληροφορίες οπού ο καθένας (ανάλογα µε τη θέση του) µπορεί να 

έχει πρόσβαση σχετικά µε τη παρούσα ή παρελθοντική κατάσταση του οργανισµού-

επιχείρηση. (Βασίλειος Τ. Ταµπακάς, 2012)  

 

2.3 Από τα συστήµατα αρχείων στις Β∆ 
 

  Προτού οι Β∆ ξεκινήσουν να χρησιµοποιούνται µαζικώς από τις επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούνταν στη θέση τους τα Συστήµατα Αρχείων (File Based Systems) ΣΑ. Τα ΣΑ 

βασίζονταν σε συγκεκριµένες γλώσσες προγραµµατισµού (π.χ. Pascal) οπού ο διαχωρισµός 

των δεδοµένων και αρχείων ήταν δυσκολότερος να πραγµατοποιηθεί και να διαχειριστεί. Για 

αυτόν τον λόγο τα συστήµατα αυτά είχαν πολλές ελλείψεις και αρκετά µειονεκτήµατα. 

  Ένα πολύ σηµαντικό είναι η επανάληψη δεδοµένων οπού η αποθήκευση των αρχείων 

γινόταν αποδιοργανωµένα, δηλαδή δεν υπήρχε σαφής µέρος αποθήκευσης τους εξαιτίας της 

λανθασµένης διαχείρισης τους και της ανυπαρξίας κατάλληλου µηχανισµού διαµοιρασµού. 
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  Στη συνέχεια ένα ακόµη τεράστιο πρόβληµα ήταν η αλληλεξάρτηση δεδοµένων και η 

σταθερότητα στη τροποποίηση της δοµής τους. Εξαιτίας αυτού οποιαδήποτε µεταβολή στη 

δοµή των δεδοµένων µπορούσε να προκαλέσει δυσκολίες και αλυσιδωτές βλάβες στο 

σύστηµα.  

  Ο διαχωρισµός και αποκέντρωση δεδοµένων ήταν ένα συχνό φαινόµενο καθώς δεν υπήρχε 

µηχανισµός διαµοιρασµού για αρχεία που υπήρχαν σε ξεχωριστές θέσεις. 

  Ορισµένες φορές προκαλούνταν πρόβληµα στην ανάγνωση αρχείων λογά των διαφορετικών 

µορφών που προέκυπτε από τη χρήση ξεχωριστών γλωσσών για τη δηµιουργία των 

λογισµικών προγραµµάτων.  

  Ενώ υπήρχε παροδική αύξηση των δεδοµένων και των προγραµµάτων δεν υπήρχε επαρκής 

ασφάλεια σε περίπτωση ηλεκτρονικής επίθεσης αλλά και προστασία του υλικού και 

λογισµικού (hardware & software) και ταυτόχρονα η διαχειριστική και η διοικητική 

κουλτούρα ήταν στάσιµη. 

  Πριν την εµφάνιση των Β∆ για την επέκταση των συστηµάτων η επιχείρηση στηριζόταν σε 

µεγάλο βαθµό στις ικανότητες του προγραµµατιστή του λογισµικού εξαιτίας της µη ύπαρξης 

επαλήθευσης, προσαρµογής και οµοειδών κανόνων πραγµατοποίησης. 

  Ύστερα από διαρκή εξέταση όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών οι επιχειρήσεις 

συµπέραναν πως για την επίλυση των προβληµάτων που συνεχώς εµφανιζόντουσαν θα 

έπρεπε να δηµιουργηθεί µια νέα έκδοση συστηµάτων διαχείρισης δεδοµένων. (Βασίλειος Τ. 

Ταµπακάς, 2012) 

 

2.4 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων  ∆εδοµένων Σ∆Β∆ 
  

  Τα συστήµατα τα οποία αντικατέστησαν τα ΣΑ ήταν τα Σ∆Β∆. Ένα Σ∆Β∆ δίνει την 

ευκαιρία στους χρήστες να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να διαχειριστούν µια βάση 

δεδοµένων. Μέσω αυτών είναι εφικτή η δηµιουργία µίας βάσης δεδοµένων, δηλαδή όταν 

γίνεται η καταχώρηση σε ένα ηλεκτρονικό χώρο αποθήκευσης, η δόµηση της βάσης και η 

διαχείριση. Με τη διαχείριση εννοούµε την καταχώρηση νέων δεδοµένων, τη δηµιουργία 

ερωτηµάτων, την αλλαγή των παλαιών δεδοµένων καθώς και τη διαγραφή τους. (Βασίλειος 

Τ. Ταµπακάς, 2012) 

  Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πώς ένα Σ∆Β∆ έχει µεγάλη διαφορά από τη Β∆ διότι 

το Σ∆Β∆ είναι εκείνο που χρειάζεται από τους χρήστες για την ανάπτυξη των Β∆. ∆ηλαδή 

ένα ΠΣ δεν µπορεί να επιβιώσει δίχως την χρήση ενός Σ∆Β∆.  

  

2.4.1 Πλεονεκτήµατα Σ∆Β∆ 
 

  Η µαζική χρήση των Σ∆Β∆ ειδικά από τις επιχειρήσεις είναι άκρως δικαιολογηµένη καθώς 

προσφέρουν µια συγκροτηµένη και ευανάγνωστη σκοπιά ως προς τις Β∆. Τα πλεονεκτήµατα 

τα οποία προσφέρουν είναι (Βασίλειος Τ. Ταµπακάς, 2012) : 

 

� Ασφάλεια από υλικές βλάβες. Είναι αρκετές οι φορές όπου λόγω µιας τεχνικής 

βλάβης ή εξωτερικής παρεµβολής δηµιουργείται πρόβληµα αποθήκευσης δεδοµένων αφού 

µπορεί να µην γίνει το απαραίτητο ΄΄ σώσιµο ΄΄ (save) των αρχείων ή δεδοµένων και να χαθεί 

δαπανηρή  και χρονοβόρα εργασία. Γι΄αυτό τα Σ∆Β∆ παρέχουν την διευκόλυνση της 

επαναφοράς των χαµένων δεδοµένων µέσω της τήρησης αντιγράφων ασφαλείας.  

� ∆υνατότητα ελέγχου επανεµφανιζόµενων δεδοµένων.  Σε περίπτωση µη 

διαµοιρασµένου συστήµατος παρατηρείται το φαινόµενο επανάληψης δεδοµένων που 

σηµαίνει ότι ένα δεδοµένο µπορεί να υπάρχει σε µια βάση δεδοµένων πάνω από µια φορά 

κάτι το οποίο µπορεί να παρεξηγηθεί πως οι επαναλήψεις του είναι ενιαία και µοναδικά 
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στοιχεία από κάποιον τυχόν χρήστη. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να οδηγήσει και σε ένα άλλο 

πρόβληµα ότι σε περίπτωση µεταβολής οι επαναλήψεις παραµένουν σταθερές κάτι το οποίο 

θα δηµιουργήσει σύγχυση µέσα στο ΠΣ. 

� Έλεγχο πρόσβασης: Πρόκειται για την τµηµατοποίηση των χρηστών της ανάλογα µε 

τις ανάγκες, ευθύνες και τη θέση τους ώστε να γίνεται ευκολότερα ο έλεγχος. Σύµφωνα µε 

αυτήν, οι χρήστες ασχολούνται µε διαφορετικές δραστηριότητες καθώς και έχουν πρόσβαση 

σε δεδοµένα τα οποία χρειάζονται. 

� Έλεγχο σωστής καταγραφής δεδοµένων:  Για να λειτουργήσει ορθά µια επιχείρηση 

πρέπει να έχει και τα κατάλληλα και σωστά δεδοµένα. Αυτό διασφαλίζεται από τα Σ.∆.Β.∆. 

µέσω των κανόνων ακεραιότητας, όπου τίθενται ορισµένοι κανόνες ως προς την καταγραφή 

των δεδοµένων αυτών. Υπάρχουν δύο είδη κανόνων, το ένα είδος κανόνων είναι οι Γενικοί 

κανόνες οι οποίοι ισχύουν σε όλες τις βάσεις δεδοµένων όπως για παράδειγµα σε ένα 

λογιστικό ΠΣ η χρέωση µιας εγγραφής πρέπει να είναι ίση µε την πίστωση. Το δεύτερο είδος 

είναι οι κανόνες Ορθότητας  όπου αφορούν θέµατα οργάνωσης και την πορεία εξέλιξης των 

δεδοµένων. Για παράδειγµα, σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων το είδος υπηρεσιών που 

παρέχουν καθώς δεν γίνεται να πουλάνε τρόφιµα. 

� Συστήµατα ευκολίας χρήσεως: Για να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων πρέπει 

πρώτα να υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση και µοντελοποίηση της στον Η/Υ. Τα Σ.∆.Β.∆. 

παρέχουν ένα φιλικό κλίµα ως προς τον χρήστη καθώς τα ανωτέρω είναι πιο εύκολο να 

πραγµατοποιηθούν. Επίσης υποστηρίζουν τη δηµιουργία ερωτηµάτων και αναφορών (π.χ. 

εκτύπωση έντυπου Φ2) και σε γενικές γραµµές είναι αποτελεσµατικά..  

 

2.4.2 Μοντέλο ∆εδοµένων 
 

  Μιλώντας γι΄αυτά εννοούµε ένα συνδυασµό από έννοιες που επεξηγούν πως 

παρουσιάζονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται τα δεδοµένα. Γενικά αναφέρεται στους 

τύπους λειτουργίας της Β∆, τις προδιαγραφές, τα όρια της και στην προσβασιµότητα που 

παρέχει. 

  Τα Μ∆ χωρίζονται µε βάση τις λειτουργίες που αφορούν σε τρείς κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία είναι τα δεδοµένα υψηλού επιπέδου ( ή εννοιολογικά ) τα οποία είναι δοµηµένα 

έτσι ώστε να είναι προσιτά ως προς τον άνθρωπο ( χρήστες ) και να είναι ευκολότερα όσον 

αφορά την κατανόηση τους. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα µοντέλα χαµηλού επιπέδου 

που σχετίζονται µε την αποθήκευση δεδοµένων στον υπολογιστή. Και η τρίτη κατηγορία 

είναι ο συνδυασµός των παραπάνω καθώς αναφέρεται και στον χρήστη και στον χώρο 

αποθήκευσης δεδοµένων και ονοµάζονται λογικά µοντέλα (παραστατικά µοντέλα). 

  Ανεξαρτήτως της κατηγορίας µοντέλου που ανήκει η δοµή της Β∆ πρέπει να τη 

διαχωρίσουµε από την Β∆ αφού αποτελούν διαφορετικές έννοιες. Προτού ξεκινήσει και κατά 

τη διάρκεια της δηµιουργίας της, αποσαφηνίζεται η δοµή της και αποκαλείται σχήµα. Στην 

ουσία το σχήµα περιγράφει µία κενή Β∆. (Βασίλειος Τ. Ταµπακάς, 2012) 

 

2.4.3 Λογικά Μοντέλα 
 

  Τα Σ.∆.Β.∆. στην ουσία απορρέουν από ένα λογικό µοντέλο Β∆ µε σκοπό τη διαχείριση της 

από τους εργαζόµενους µέσω υψηλού επιπέδου διεργασιών. Η κατηγοριοποίηση της 

επεξεργασίας που υφίσταται τα δεδοµένα προκύπτει από ένα λογικό µοντέλο. Με την πάροδο 

των χρόνων έχουν εµφανιστεί τρία µοντέλα τα οποία είναι τα εξής (Βασίλειος Τ. Ταµπακάς, 

2012);  

 

� Ιεραρχικό Μοντέλο 
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  Πρόκειται για το πρώτο µοντέλο που εµφανίστηκε χρονολογικά και χρησιµοποιήθηκε από 

µεγάλους οργανισµούς. Ακολουθεί µια κάθετη και ‘’συµπλεγµατική’’ δοµή οπού όλα 

ξεκινούν από την κεντρική οντότητα και καταλήγει σε άλλες 

(http://users.cs.uoi.gr/~itsoulos//bd/dialexi8.pdf). 

 

                

Το Ιεραρχικό Μοντέλο

Εγγραφή 1-ρίζα

Εγγραφή 2 Εγγραφή 3

Εγγραφή 4 Εγγραφή 5 Εγγραφή 6 Εγγραφή 7

 

Σχήµα 3. Παράδειγµα Ιεραρχικού µοντέλου (πηγή: Microsoft powerpoint) 

 

 

� ∆ικτυωτό Μοντέλο 

 Εµφανίστηκε κατά την δεκαετία του 70΄ και ήταν µια αναβάθµιση του ιεραρχικού µοντέλου. 

Ένα από τα πιο φηµισµένα ήταν το DBMS11 της DEC. Βασική αναβάθµιση ήταν η 

κατάργηση του εµποδίου του να υπάρχει σε κάθε εγγραφή µόνο µια κεντρική οντότητα και 

έτσι δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο µεταξύ των οντοτήτων των Β∆. 

  Αυτό διετέλεσε µια σπουδαία εξέλιξη καθώς έδωσε την ευκαιρία σε µια βάση δεδοµένων να 

αποδώσει µια ακριβέστερη εικόνα του µακρόκοσµου και µικρόκοσµου της επιχείρησης. Αυτό 

επιταχύνθηκε χάρης την ποικίλη µορφή που ‘’χάρισε’’ στις εγγραφές της Β∆. Ένα 

παράδειγµα της ποικιλοµορφίας που παρέχει αυτό το µοντέλο είναι η εύκολη αναζήτηση των 

εγγραφών σε αντίθεση µε τη µονογραµµική αναζήτηση του ιεραρχικού. Αποτέλεσµα αυτής 

της εξέλιξης είναι η αύξηση της αποτελεσµατικότητας της Β∆, και κατά επέκτασης της 

επιχείρησης, στη διαχείριση των δεδοµένων. Η συγκεκριµένη διαδικασία µπορεί να 

συναντηθεί και στο φυσικό µοντέλο λόγω της ευκολίας που παρέχει και στην αποθήκευση 

δεδοµένων. (Βασίλειος Τ. Ταµπακάς, 2012) 
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Το Δικτυωτό Μοντέλο

Εγγραφή 1

Εγγραφή 2 Εγγραφή 3

Εγγραφή 4 Εγγραφή 5 Εγγραφή 6 Εγγραφή 7

  

  Σχήµα 4. Υπόδειγµα ∆ικτυωτού µοντέλου (πηγή: Microsoft powerpoint) 

 

 

� Σχεσιακό Μοντέλο 

  Η ανάπτυξη του δικτυωτού µοντέλου διακόπηκε σχεδόν απότοµα µετά από την δηµιουργία 

ενός νέου µοντέλου, του σχεσιακού. Πρόκειται για ένα µοντέλο το οποίο αποτελείται από 

σχέσεις οπού αυτές µε την σειρά τους αποτελούνται από πλειάδες. Οι πλειάδες είναι µία 

άναρχη κατανοµή γνωρισµάτων τα οποία είναι δεδοµένα. Μια καλή απεικόνιση του 

σχεσιακού µοντέλου είναι ένας πίνακας. Ο πίνακας είναι η σχέση, τα γνωρίσµατα οι στήλες 

και οι πλειάδες οι γραµµές. Το καθένα από τα στοιχεία αυτά έχει ένα όνοµα καθώς και ο ίδιος 

ο πίνακας. Η σύνδεση µεταξύ τους ερµηνεύεται µέσω των αλληλεπιδράσεων που συµβαίνουν 

στον εξωυπολογιστικό κόσµο. (Βασίλειος Τ. Ταµπακάς, 2012) 

 

 

 

 

Σχέση 

Γνώρισµα 1 Γνώρισµα 2 Γνώρισµα 3 Γνώρισµα 4 

Πλειάδα 1       

Πλειάδα 2       

Πλειάδα 3       

Πλειάδα 4       

 

Σχήµα 5. Πίνακας ενός σχεσιακού µοντέλου (πηγή: Microsoft excel) 
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� Επίπεδο µοντέλο  

Μια µορφή λογικών µοντέλων είναι και το επίπεδο. Η δοµή ενός επίπεδου µοντέλου είναι 

οργανωµένη µε βάση ένα πίνακα στον οποίο καταχωρούµε τα δεδοµένα σε γραµµές και 

στήλες. Γενικά τα δεδοµένα είναι ανοµοιόµορφα και ενώ παρουσιάζει ορισµένες οµοιότητες 

µε το σχεσιακό, στη πραγµατικότητα είναι διαφορετικό και απλό. (Βασίλειος Τ. Ταµπακάς, 

2012) 

 

� Αντικειµενοστραφές µοντέλο  

  Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται για να καλυφθούν οι ανάγκες σύνθετων Β∆. Προκειµένου 

να διεκπεραιωθούν οι διεργασίες των Β∆ χρειάζονται ειδική µεταχείριση ως προς τα αρχεία-

δεδοµένα για αποθήκευση και αντισυµβατικές λειτουργίες στη διαχείριση του προγράµµατος. 

Ακόµη το αντικειµενοστραφές µοντέλο υποστηρίζει τη αλληλεξάρτηση των διαφόρων ειδών 

γλωσσών προγραµµατισµού και των Β∆. (Βασίλειος Τ. Ταµπακάς, 2012) 

 

� Πολυδιάστατο µοντέλο 

  Θεωρείται από τα πιο σύγχρονα στο τοµέα του και µπορεί να ειπωθεί πως είναι µια σύνοψη 

του σχεσιακού µοντέλου. Το µοντέλο αυτό είναι ιδανικό για τη διαχείριση πολυδιάστατων Β∆ 

και µαζί µε την εξόρυξη δεδοµένων αποτελούν την επιχειρηµατική ευφυΐα. Πολύπλοκα 

ερωτήµατα µπορούν να δηµιουργηθούν χάρις το µοντέλο αυτό και να αποδειχθούν χρήσιµο 

εργαλείο για την διοίκηση µιας επιχείρησης στο τοµέα των αποφάσεων που πρέπει να 

παρθούν, σε αναφορές όπως χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και άλλες διοικητικές 

λειτουργίες. (Βασίλειος Τ. Ταµπακάς, 2012) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ( Enterprise Resource Planning- 

ERP ) - UML 

 

3.1 Ορισµός και η σηµασία των ERP συστηµάτων σε µια επιχείρηση 

 

  Μια επιχείρηση προκειµένου να πετύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα αλλά και µεγαλύτερες 

πιθανότητες για επιβίωση πρέπει να διαχειρίζεται αποδοτικά τους πόρους της. Εξαιτίας της 

πληθώρας των διαδικασιών που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια στο κόσµο των 

επιχειρήσεων όσο αφορά τις διαδικασίες που εφαρµόζει ένα ΛΠΣ, δηµιουργήθηκε µια νέα 

τάξη ΠΣ µε σκοπό την άµεση και γρήγορη ταξινόµηση και ολοκλήρωση των βασικών 

διαδικασιών λειτουργιών µιας επιχείρησης.  Τα νέα αυτά συστήµατα ονοµάζονται Συστήµατα 

Σχεδιασµού Ενδοεπιχειρησιακών πόρων ή ERP (Enterprise Resource Planning). Αυτό 

επιτυγχάνεται µέσω της χρήσης των ERP συστηµάτων τα οποία βοηθάνε στο στρατηγικό 

σχεδιασµό και στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας. (Καρδιασµένος Γεώργιος, 2008) 

  Μιλώντας για τα ERP εννοούµε ένα σύνολο προγραµµάτων λογισµικού το οποίο 

διευκολύνει την επιχείρηση να πραγµατοποιήσει τις καθηµερινές της λειτουργίες. Τα ERP 

λειτουργούν µε υποπρογράµµατα τα οποία αφορούν και βοηθάνε τη λειτουργία των 

διαφόρων τµηµάτων της χωρίς να δηµιουργούν εµπόδια ανάµεσα τους, κάνοντας ευκολότερη 

την αλληλοϋποστήριξη των τµηµάτων µεταξύ τους. Τα συστήµατα ERP αποτελούν 

Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα και διαιρούνται σε επιµέρους προγράµµατα 

λογισµικού, το κάθε ένα υπεύθυνο για την υποστήριξη διαφορετικής λειτουργίας ενός 

επιχειρηµατικού οργανισµού, αλλά όλα µαζί αποσκοπούν στην συνδυασµένη και 

ολοκληρωµένη επιχειρησιακή πληροφόρηση. Πιο συγκεκριµένα, ένα πρόγραµµα ERP 

αποτελείται από ένα σύνολο Βάσης δεδοµένων που καθένα από αυτό ανήκει σε διαφορετικό 

λειτουργικό τµήµα της επιχείρησης µε µοναδικό πρόγραµµα Λογισµικού. Παράδειγµα 

εφαρµογής είναι η βοήθεια που παρέχει κατά τη διάρκεια της απογραφής των αποθεµάτων 

στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς το τµήµα της αποθήκης παρέχει στο 

λογιστήριο την ακριβής καταµέτρηση των αποθεµάτων της κάτι το οποίο διευκολύνει σε 

θέµα χρόνου και κόστους την επιχείρηση. (Βαϊτσης Βασίλειος & Γεωργίου Γεώργιος, 2014) 

   

3.2 Προτερήµατα εγκατάστασης των ERP 

 

  Πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν προτιµήσει την χρήση των ERP 

συστηµάτων για τους εξής λόγους (Καρδιασµένος Γεώργιος, 2008) : 

 

• ∆ιευκόλυνση του ελέγχου των παραγγελιών και των πελατών της 

• Ευκολότερη και ταχύτερη παραγωγή 

• Έλεγχο των αποθεµάτων 

• Καλύτερη διαχείριση του προσωπικού και όλων των λοιπών πόρων  

• Μαζική και ενοποιηµένη οικονοµική πληροφόρηση  
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3.2.1  Εφαρµογές  ERP 

 

  Τα συστήµατα ERP αποτελούνται από ορισµένες  βασικές  εφαρµογές . Σκοπός αυτών των 

εφαρµογών είναι  να αναλύουν  και  να περιγράφουν κάποιες  οικονοµικές καταστάσεις  που 

λαµβάνουν χώρα σε µια επιχείρηση έτσι  ώστε  ο χρήστης  των συστηµάτων  αυτών  να  

µπορεί  να έχει  µια καλύτερη  και  πιο συγκεντρωτική  εικόνα  σχετικά µε τις  διαδικασίες  

της  επιχείρησης. Οι εφαρµογές  αυτές ονοµάζονται Εφαρµογές  O.L.A.P. (Online Analytical 

Processing ) και  στοχεύουν  στη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων µέσω της 

εξειδικευµένης  ανάλυσης οικονοµικών σεναρίων, την επαναφορά χαµένων πληροφοριών, 

τον αναλυτικό σχεδιασµό διαφόρων επιχειρηµατικών λειτουργιών, κ.α.  Όµοια µε τις 

εφαρµογές  O.L.A.P. είναι και οι  O.L.T.P. (Online Transaction Processing) όπου 

περιλαµβάνουν  ποικίλους  τρόπους επεξεργασίας δεδοµένων οι οποίοι αποθηκεύονται µε τη 

σειρά τους σε µια Β.∆. (Καρδιασµένος Γεώργιος, 2008) 

  Όπως γνωρίζουµε οι επιχειρήσεις πρέπει να συµβαδίζουν µε τις κινήσεις των ανταγωνιστών 

τους και προκειµένου να το πετύχουν αυτό χρειάζεται να έχουν αποτελεσµατική 

πληροφόρηση, κάτι το οποίο µπορεί να επιτευχθεί µε τη σωστή εφαρµογή των ΛΠΣ στην 

εταιρεία. Τα ERP τα πιο διαδεδοµένα εξαιτίας του βαθµού της αποδοτικότητας τους και γι’ 

αυτό χρησιµοποιούνται περισσότερο από τις επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία. 

  Συνοπτικά τα ERP είναι ολοκληρωµένα συστήµατα στα οποία κάθε τµήµα επικοινωνεί  µε 

τα υπόλοιπα της επιχείρησης. Σκοπός τους είναι η διατµηµατική µετάδοση της πληροφορίας 

µε στόχο την ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων ( εσωτερικό – εξωτερικό περιβάλλον ) 

της επιχείρησης. Επίσης δίνουν την δυνατότητα συντονισµού και συµβάλλουν στην  

διευκόλυνση των λειτουργιών του οργανισµού. (Καρδιασµένος Γεώργιος, 2008) 

   Ένα ERP σύστηµα είναι στην ουσία ένα πακέτο λογισµικού το οποίο χρειάζεται µια βάση 

δεδοµένων σχεσιακού µοντέλου για να λειτουργήσει και να συνδέσει τα υποσυστήµατα του 

οργανισµού. Παρέχουν διαµοιρασµό των πληροφοριών τους σε όλο το περιβάλλον της 

επιχείρησης και άµεση πληροφόρηση για την παρούσα εικόνα της. Για τον λόγο αυτό 

βλέπουµε ότι τα συστήµατα αυτά προσδίδουν µια συνολική εικόνα των λειτουργιών της 

επιχείρησης προς τους  χειριστές της. Κάποια από τα υποσυστήµατα που ανήκουν στο πακέτο 

ERP είναι (Καρδιασµένος Γεώργιος, 2008):  

• Τµήµα Αποθήκης 

• Οικονοµικής διοίκησης 

• ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού  

• ∆ιεύθυνση Παραγωγής 

• Πωλήσεων, ∆ιανοµών και Παροχής υπηρεσιών 

• Λογιστήριο 

 

  Κλείνοντας, πρέπει να αναφέρουµε πως η επιλογή των υποσυστηµάτων στηρίζεται 

αποκλειστικά στις ανάγκες της επιχείρησης και κατά ποίον τρόπο αυτές καλύπτονται. 

 

 

   

3.2.2 Εξωγενής παράγοντες στην λειτουργία των ERP 
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  Όπως έχει προαναφερθεί η παγκοσµιοποίηση της αγοράς έχει προκαλέσει την ανάγκη στις 

επιχειρήσεις την ανάπτυξη των ΠΣ προκειµένου να ανταπεξέρχονται στην συνεχώς 

αναπτυσσόµενη ανταγωνιστικότητα της αγοράς. 

  Η απλή όµως ανάπτυξη των ΠΣ πολλές φορές δεν επαρκεί διότι δεν είναι δεδοµένο ότι 

προσφέρει και ευελιξία. Τα ERP προσφέρουν αυτή την δυνατότητα µέσω της οργάνωσης 

κατά την οποία οποιοδήποτε πρόβληµα και να προκύψει, τις περισσότερες φορές 

αντιµετωπίζεται άµεσα. Αποτέλεσµα αυτών είναι η υποστήριξη της επιχείρησης ως προς την 

επέκταση του δικτύου της σε παγκόσµιο επίπεδο και η εύκολη αναδόµηση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της. (Ζουµπουλάκη Ελένη και Μαγδαλοπούλου Ιωάννα, 2014) 

  Όσον αφορά το τεχνολογικό περιβάλλον, η συνεχής και αυξανόµενη ανάπτυξη δίνει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση να ανακαλύψει νέες εφαρµογές για τη συντήρηση, απόκτηση και 

µείωση του χρόνου και κόστους της. Επιπλέον µέσω των νέων τεχνολογιών υπάρχει 

αποδοτικότερη τεχνική υποστήριξη γεγονός που διευκολύνει την επιτάχυνση των διαδικασιών 

της επιχείρησης. ( πχ Μια καλύτερη ψηφιακή συνδεσιµότητα του λογιστηρίου µε το τµήµα 

πωλήσεων επιφέρει στην επιχείρηση γρηγορότερη καταγραφή τους )  

  Με την πάροδο των χρόνων, τα ERP έχουν δοκιµαστεί από ποικίλες επιχειρήσεις και κατά 

την διάρκεια τους έχουν γίνει καταγραφές των µειονεκτηµάτων ή δυσλειτουργιών τους που 

σηµαίνει ότι υπάρχει συνεχής πρόοδος ως προς την λειτουργία τους. Εξαιτίας των 

καταγραφών αυτών έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις που προσδίδουν αυξηµένη αποδοτικότητα 

και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, στη παραγωγή αγαθών προς πώληση, στη παροχή 

υπηρεσιών αλλά και στη ποιοτικότερη καλυτέρευση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. 

(Ζουµπουλάκη Ελένη και Μαγδαλοπούλου Ιωάννα, 2014) 

   

3.3 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα των ERP 
 

  Πλεονεκτήµατα :  

 

• Παρέχει ακριβέστερη εικόνα των παραγγελιών  

• Χαµηλότερη κοστολόγηση της δηµιουργίας ΠΣ 

• Μείωση κόστους λειτουργίας  

• Ποιοτική και χρονική αύξηση παραγωγής  

• Αποδοτικότερη ροή δεδοµένων µεταξύ των Β∆  

• Μειωµένα τελικά αποθέµατα 

• Ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών  

• Καλύτερη επικοινωνία µεταξύ επιχείρησης και πελάτη  

 

  Από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα προκύπτει για την επιχείρηση ένα καλύτερο σύστηµα 

διανοµής, αύξηση του τζίρου, της παραγωγικότητας, αποτελεσµατικότερες διαδικασίες ( 

Κύκλος εργασιών ) αλλά και µείωση των εξόδων. (Καρδιασµένος Γεώργιος, 2008) 

 

Μειονεκτήµατα 

 

  Κατά το ξεκίνηµα των ERP συστηµάτων στις επιχειρήσεις παρατηρήθηκε το φαινόµενο, η 

µετάβαση από παλιότερα συστήµατα να δηµιουργεί κάποια προβλήµατα στην λειτουργία της 

επιχείρησης σε διάφορους τοµείς. 

  Προκειµένου οι εργαζόµενοι να συνηθίσουν τον χειρισµό των ERP συστηµάτων χρειάστηκε 

χρόνος και επένδυση στην εκπαίδευση τους. Για µια επιχείρηση που θέλει να ασχοληθεί µε τα 

ERP αυτό αποτελεί έξοδο όχι µόνο για την εκπαίδευση τους αλλά και για τον δαπανηρό αυτό 

χρόνο. (Καρδιασµένος Γεώργιος, 2008) 
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  Μια τέτοια µετάβαση έχει και κάποιες προϋποθέσεις. Όπως προαναφέραµε απαιτεί την 

κατάλληλη εκπαίδευση για το ανθρώπινο δυναµικό ή και την πρόσληψη ήδη ειδικευµένου 

προσωπικού. Έπειτα για να αποδώσει το σύστηµα είναι απαραίτητη η κατάλληλη 

τεχνολογική υποδοµή, όπως σύγχρονοι υπολογιστές, καλό δίκτυο κ.τ.λ. Όµως δεν εξαρτάται 

µόνο από την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναµικό αλλά και από µία σωστά οργανωµένη 

επιχειρησιακή δοµή. Αν δεν υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση και υποστήριξη στο ERP οι 

πιθανότητες για σύγχυση στα δεδοµένα αυξάνονται γιατί εξαιτίας αυτής υπάρχει σωστή 

επικοινωνία και καθοδήγηση µεταξύ των τµηµάτων. Τέλος, η επιχείρηση πρέπει να θέτει τους 

στόχους  που πρέπει να πετύχει για την επιθυµητή εγκατάσταση. Τέτοιοι στόχοι µπορεί να 

είναι η ανταγωνιστικότητα µεταξύ των επιχειρήσεων, το οργανωµένο σύστηµα παραγγελιών, 

κ.τ.λ. (Καρδιασµένος Γεώργιος, 2008) 

  Είναι λογικό πως για την εγκατάσταση ενός αποδοτικού ERP µια επιχείρηση θα πρέπει να 

επενδύσει κεφάλαια και χρόνο. Αυτή η διαδικασία µπορεί να παρέµβει στη λειτουργία της 

επιχείρησης αρνητικά καθώς δεσµεύει κεφάλαια και καθυστερεί εργασίες. 

Εκτός όµως από τα παραπάνω, ένα ERP σύστηµα µπορεί να δηµιουργήσει και κάποιες 

δυσκολίες για τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης. Αυτό µεταφράζεται ως (Καρδιασµένος 

Γεώργιος, 2008): 

• ∆υσκολία στη διεκπεραίωση των συναλλαγών. Λόγω του ότι οι περισσότερες 

διαδικασίες είναι αυτοµατοποιηµένες, η ανθρώπινη παρέµβαση είναι πιο 

περιορισµένη. Αυτό έχει ως συνέπεια να µην είναι προβλέψιµο το αποτέλεσµα των 

διαδικασιών από τους εσωτερικούς ελεγκτές της επιχείρησης. 

• Ο αυτοµατοποιηµένος τρόπος συστήµατος των ERP µειώνει τον αριθµό των 

εργαζοµένων που απαιτούνται για µια επιχείρηση καθώς πλέον οι διαδικασίες 

γίνονται δικτυακά χωρίς να χρειάζεται η µεσολάβηση άλλων τµηµάτων. Για 

παράδειγµα ένα κατάστηµα προκειµένου να πραγµατοποιήσει µια παραγγελία µπορεί 

να την εκτελέσει απευθείας χωρίς τη συνέννεση του τµήµατος προµηθειών. 

• Εξαιτίας της αποµακρυσµένης σύνδεσης στο σύστηµα πρέπει να τηρείται αυστηρός 

έλεγχος στη πρόσβαση του συστήµατος καθώς σε περίπτωση αµέλειας αλλά και 

δόλου η επιχείρηση µπορεί εύκολα να ζηµιωθεί. Αυτό γίνεται διότι κάποιος χρήστης 

που είτε δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση στο σύστηµα, είτε δεν γνωρίζει το χειρισµό 

του, προκαλεί φθορά σε κάποια κοµµάτια του συστήµατος. 

  

 

3.4 Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης ( Unified Modeling Language – UML ) 
 

  H UML είναι µια γλώσσα η οποία επιτρέπει και στους ανθρώπους και στις µηχανές να 

καθορίζουν και να µετατρέπουν µε γραφικά σύµβολα, καθώς επίσης βοηθάνε στην 

δηµιουργία ενός λογισµικού προγράµµατος. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µέσω 

συλλογής διαγραµµάτων για την απεικόνιση των χαρακτηριστικών του λογισµικού.  

  Στην ουσία πρόκειται για µια γλώσσα που βασίζεται στο αντικειµενοστραφή µοντέλο, 

δηλαδή µια µέθοδο ανάπτυξης προγραµµάτων που συνδυάζει µια ορισµένη δοµή δεδοµένων 

και άλλες συνδυαστικές γλώσσες προγραµµατισµού . Στην όλη αυτή διαδικασία η UML 

παραµένει ανεξάρτητη από τις άλλες γλώσσες µοντελοποίησης. (Ιωάννα Κουνάδη, 2011) 

  Ανάλογα τις ανάγκες του ΠΣ καταρτίζονται και τα κατάλληλα διαγράµµατα τα οποία 

αποσκοπούν στη κάλυψη των αναγκών του. Τα αντικείµενα οπού αποτελούν τα διαγράµµατα 

αυτά συνεργάζονται µεταξύ τους ενηµερώνοντας το ένα για τις αλλαγές του άλλου   και το 

καθένα από αυτά έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και ενεργεί διαφορετικά ανάλογα µε το 

περιβάλλον του. Οι τιµές που παίρνουν τα χαρακτηριστικά αυτά σχηµατίζουν τις 

συµπεριφορές τους και βοηθάνε στη λειτουργία του ΠΣ. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν 
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τα δεδοµένα και οι συµπεριφορές τις επεξεργασίες τις οποίες λαµβάνουν τα δεδοµένα. 

Συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά και τις συµπεριφορές προκύπτουν οι κλάσεις. (Ιωάννα 

Κουνάδη, 2011) 

 

3.5 Εύρος χρήσης της UML 
 

  Η UML χρησιµοποιείται από αντικειµενοστραφή µοντέλα και παρέχει βοήθεια σε 

επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τα συγκεκριµένα πρότυπα. Στον οικονοµικό τοµέα η χρήση 

της UML είναι συνηθισµένη από ορισµένου τύπου χρήστες όπως οι χρήστες που ασχολούνται 

µε την ανάπτυξη των ΠΣ µιας εταιρείας. Εταιρείες συµβουλευτικής φύσεως επίσης την 

προτιµάνε για την µοντελοποίηση των λειτουργιών τους στο χώρο της βιοµηχανίας καθώς 

ακόµη και τα διοικητικά στελέχη – µάνατζερ για την οργάνωση της στρατηγικής τους.  

  Τέλος, µηχανικοί υπολογιστών και προγραµµατιστές χρησιµοποιούν την UML για τον 

καθορισµό των στόχων τους και ως “ πυξίδα “ για την ανάπτυξη και εφαρµογή των µεθόδων 

λειτουργίας τους. (Ιωάννα Κουνάδη, 2011) 

 

3.6  ∆ιαγράµµατα δοµής και διαγράµµατα συµπεριφοράς 
 

  Στη UML χρησιµοποιούνται κυρίως δύο διαγράµµατα προκειµένου να µοντελοποιηθούν τα 

συστήµατα. Το πρώτο είναι το διάγραµµα δοµής  το οποίο απεικονίζει  τη γενική δοµή του 

συστήµατος, χωρίς τις αλληλεπιδράσεις των αντικειµένων του. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι 

ένα σχέδιο λογαριασµών στο λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα µίας επιχείρησης. Το δεύτερο  

είναι το διάγραµµα συµπεριφοράς που περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

αντικειµένων. Το περιεχόµενο ενός τέτοιου διαγράµµατος επικεντρώνεται περισσότερο στο 

τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούν τα δεδοµένα, την διαδικασία της επικοινωνίας τους και τις 

λειτουργίες των αντικειµένων. Με το διάγραµµα αυτό, δοκιµάζεται η ανταπόκριση του 

συστήµατος στους χρήστες και σε άλλους εξωγενής παράγοντες. ∆ιάγραµµα συµπεριφοράς 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή και ανάλυση των χρεώσεων και πιστώσεων 

µεταξύ των λογαριασµών του ΕΓΛΣ , δηλαδή για παράδειγµα ένας λογαριασµός του 

παθητικού ανοίγεται µε πίστωση. (Παρουσίαση Μοντελοποίησης UML του Παναγιώτη 

Λουρίδα) 

 

3.6.1 ∆ιαγράµµατα που χρησιµοποιούνται στη UML 

 

  Πέραν από τα δυο διαγράµµατα που προαναφέραµε η UML χρησιµοποιεί και άλλα 

διαγράµµατα που είναι χρήσιµα το καθένα για διαφορετικές λειτουργίες. 

  Πρώτα από όλα απεικονίζεται η γενική δοµή του συστήµατος κάτι το οποίο είναι βασικό για 

το καθορισµό των στόχων του µέσω των διαγραµµάτων δοµής. Υποκατηγορίες των 

διαγραµµάτων αυτών είναι τα διαγράµµατα κλάσεων, αντικειµένων, συστατικών, πακέτων, 

συνθέτων δοµών και ανάπτυξης. (Παρουσίαση Μοντελοποίησης UML του Παναγιώτη 

Λουρίδα) 

  Σηµαντικά στοιχεία της UML είναι τα διαγράµµατα κλάσεων και τα διαγράµµατα 

συστατικών. Τα πρώτα αναλύουν τις λειτουργίες, την µορφή και τις αλληλεπιδράσεις των 

διαφόρων κλάσεων του συστήµατος. Τα δεύτερα, περιγράφουν τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ 

των µονάδων κώδικα και τον διαχωρισµό αυτών µέσα στο σύστηµα. Αυτό εφαρµόζεται για 

παράδειγµα όταν σε µια επιχείρηση το ΠΣ της αποθήκης είναι ανεξάρτητο του τµήµατος 

πωλήσεων. Απαραίτητη έµφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι αλληλεξαρτήσεις των 

συστατικών αυτών  µπορούν να επηρεάσουν σε περίπτωση που µεταβληθούν την λειτουργία 



42 

 

άλλων συστατικών και πως αντικατοπτρίζει σε σηµαντικό βαθµό την δοµή του κώδικα αυτού. 

Τυχόν µεταβολές δηλαδή στο τµήµα πωλήσεων επηρεάζουν και το τµήµα της αποθήκης. 

(Παρουσίαση Μοντελοποίησης UML του Παναγιώτη Λουρίδα) 

  Στις κλάσεις επίσης εµπεριέχονται και τα διαγράµµατα σύνθετης δοµής όπου αναλύουν τις 

σχέσεις µεταξύ των διαφόρων συστατικών των κλάσεων καθώς και την εσωτερική λειτουργία 

της κλάσης. Και τα διαγράµµατα κλάσεων αλλά και τα διαγράµµατα σύνθετης δοµής 

συνδράµουν µέσα στο σύστηµα και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. (Παρουσίαση 

Μοντελοποίησης UML του Παναγιώτη Λουρίδα) 

 

 
 

Σχηµα . ∆ιάγραµµα Κλάσης (Παρουσίαση Μοντελοποίησης UML του Παναγιώτη Λουρίδα) 

 

  Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα τα διαγράµµατα ανάπτυξης αφορούν στοιχεία του 

πραγµατικού κόσµου όπως τους υπολογιστές, εκτυπωτές, κ.τ.λ. Εκεί γίνεται η συσχέτιση του 

λογισµικού σε συσκευές αλλά και περιγράφεται η σύνδεση µεταξύ κάθε µονάδας – 

συστατικού. 

 

 

 
  

Σχηµα 6.  ∆ιάγραµµα ανάπτυξης (Παρουσίαση Μοντελοποίησης UML του Παναγιώτη 

Λουρίδα) 

 

 Πολλές φορές τα διαγράµµατα κλάσεων δεν µπορούν να αναλυθούν εύκολα και στις 

περιπτώσεις αυτές απαραίτητη είναι η χρήση των διαγραµµάτων αντικειµένων. Τα 

συγκεκριµένα απεικονίζουν τις διάφορες κινήσεις των κλάσεων σε συγκεκριµένη χρονική 
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στιγµή και γενικότερα έχουν πανοµοιότυπη µορφή µε τα διαγράµµατα κλάσεων. Τα 

διαγράµµατα αυτά δεν είναι απαραίτητα σε κάθε σύστηµα διότι ο τύπος των κλάσεων δεν 

είναι πάντα τόσο σύνθετος.  

  Επίσης σηµαντικά είναι τα διαγράµµατα πακέτων τα οποία χωρίζουν το σύστηµα σε 

υποσύνολα ανάλογα µε τη χρήση του συστήµατος και καθορίζεται η συνδεσιµότητα τους. Σε 

µια επιχείρηση ο διαχωρισµός των τµηµάτων γίνεται µε αυτό το σκεπτικό. 

  Παρόµοιας λογικής είναι και τα διαγράµµατα συµπεριφοράς στα οποία γίνεται η ανάλυση 

των χαρακτηριστικών στοιχείων που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά ενός ΠΣ. Με τα 

διαγράµµατα αυτά γίνεται ευκολότερα η εσωτερική ανάλυση των διαδικασιών που 

πραγµατοποιεί το σύστηµα. Για παράδειγµα καθορίζουν ότι στο τµήµα λογιστηρίου µιας 

επιχείρησης γίνονται όλες οι λογιστικές λειτουργίες. 

   Τα διαγράµµατα συµπεριφοράς χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (Παρουσίαση 

Μοντελοποίησης UML του Παναγιώτη Λουρίδα): 

 

• Τα διαγράµµατα δραστηριοτήτων τα οποία απεικονίζουν τη ροη λειτουργιών βήµα 

προς βήµα και είναι υπεύθυνα για την επεξήγηση του κάθε βήµατος στη σειρά που 

πραγµατοποιείται όπως και για κάθε µεταβολή που γίνεται στις κλάσεις. Το βασικό 

χαρακτηριστικό των διαγραµµάτων αυτών είναι οι ενέργειες δηλαδή η κάθε κίνηση που 

πραγµατοποιείται στο σύστηµα. 

• Τα διαγράµµατα καταστάσεων τα οποία δείχνουν τη µορφή που απεικονίζονται 

διάφορα συστήµατα ( από λογισµικό µέχρι και λειτουργίες της επιχείρησης ). 

Χρησιµοποιούνται στα διαγράµµατα κλάσεων µε σκοπό τη περιγραφή του τρόπου 

λειτουργίας των αντικειµένων τους. Η χρήση τους γίνεται συνήθως σε κλάσεις που έρχονται 

αντιµέτωπες µε συχνές µεταβολές. Πρόκειται για κάποια αντικείµενα τα οποία δέχονται 

µεταβολές από το εξωτερικό περιβάλλον, εποµένως η χρησιµότητα του διαγράµµατος αυτού 

είναι να µας περιγράφει τις αλλαγές των καταστάσεων του αντικειµένου. Όλα τα 

διαγράµµατα ξεκινούν από τη κατάσταση µε την οποία εισήλθε το αντικείµενο στο ΠΣ και 

συνεχίζει µε τις αλλαγές που υπέστη. Οι αλλαγές γίνονται κατά εξακολούθηση και η κάθε µια 

επηρεάζει την επόµενη.  

• Τα διαγράµµατα περιπτώσεων τα οποία αναλύουν τις διαδικασίες που 

αναλαµβάνουν οι χρήστες και την συνεργασία που υπάρχει µεταξύ τους. Οι διαδικασίες των 

χρηστών που απαιτούνται από το σύστηµα είναι εύκολα αντιληπτές αφού υπάρχει συνεχής 

γραµµή επικοινωνίας µεταξύ αυτών των δυο. Με τον όρο επικοινωνία, εννοούµε την 

αποστολή και παραλαβή µηνυµάτων. Για την σωστή λειτουργία του συστήµατος πρέπει να 

υπάρχει µια σχέση αλληλεξάρτησης αλλά όχι απαραίτητα από τον ίδιο χρήστη ή ίδια 

περίπτωση χρήσης αφού ένας χρήστης µπορεί να συµµετάσχει σε πολλές περιπτώσεις χρήσης 

ή και το αντίστροφο. Περιπτώσεις χρήσης θεωρείται κάθε διαδικασία η οποία γίνεται από 

έναν χρήστη. Οι διαδικασίες αυτές µπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα αλλά τα 

θετικά µόνο αποθηκεύονται για την επιτυχή µοντελοποίηση τους. Οι περιπτώσεις χρήσεως 

του συγκεκριµένου διαγράµµατος χαρακτηρίζονται από τρείς διαδράσεις. Η πρώτη είναι η 

επέκταση στην οποία προστίθενται διαδικασίες. Η δεύτερη αφορά την οµοιοµορφία των 

περιπτώσεων χρήσης, δηλαδή µια περίπτωση χρήσης µπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία µιας 

άλλης. Η τρίτη και τελευταία εστιάζει στην γενίκευση µιας περίπτωσης χρήσης από µια άλλη 

όπου η πρώτη ακολουθεί διαφορετικά βήµατα. 

• Τα διαγράµµατα αλληλεπίδρασης που όπως φαίνεται και από τον ορισµό τους 

αφορούν τις αλληλεπιδράσεις και όλες τις πληροφορίες που µεταβιβάζονται από το ένα 

αντικείµενο στο άλλο.  

• Τα διαγράµµατα επικοινωνίας είναι υποκατηγορία των προηγουµένων, απεικονίζουν 

τη φυσική ροή των αντικειµένων σε ένα σύστηµα και επικεντρώνονται στο τρόπο που 

συνδέονται τα αντικείµενα µεταξύ τους. Πρόκειται για διαγράµµατα µε στοιχεία όµοια των 



44 

 

διαγραµµάτων κλάσεων, περιπτώσεων χρήσεως και ακολουθίας που µας δίνουν πληροφορίες  

για τα βασικά στοιχεία και τον τρόπο που συµπεριφέρεται το σύστηµα. 

• Μια άλλη υποκατηγορία των διαγραµµάτων αλληλεπίδρασης είναι τα διαγράµµατα 

ακολουθίας. Σκοπός των διαγραµµάτων αυτών είναι η χρονική δόµηση των 

αλληλεπιδράσεων. Βασική διαφορά µεταξύ των διαγραµµάτων αυτών και των διαγραµµάτων 

δραστηριότητας είναι ότι τα τελευταία δείχνουν απλά την αλληλουχία διαδικασιών χωρίς να 

λογαριάζουν τον χρονικό παράγοντα. Εκτός των προηγουµένων λειτουργιών εµφανίζουν 

ποιοι χρήστες απασχολούνται στο σύστηµα και επίσης παρουσιάζει όλες τις διαδικασίες µε 

θετικό αποτέλεσµα σε αντίθεση µε τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης. Στην ουσία µελετά 

τη σχέση µεταξύ του χρόνου και της περάτωσης των διαδικασιών  

• Τα περιληπτικά διαγράµµατα αλληλεπίδρασης ανήκουν σε ένα τύπο διαγραµµάτων 

δραστηριότητας όπου εκεί εξετάζεται η συνδεσιµότητα µεταξύ των διαγραµµάτων 

αλληλεπίδρασης, δηλαδή πρόκειται για µια απεικόνιση υψηλού επιπέδου της ροής των 

αλληλεπιδράσεων  µε τα αντικείµενα. 

Τέλος έχουµε τα διαγράµµατα χρονισµού όπου πρόκειται για µια επέκταση των 

διαγραµµάτων αλληλεπίδρασης και µελετάνε την περιστολή του συγχρονισµού. 

  

3.6.2 Η διαδικασία ανάπτυξης ΠΣ µε τη χρήση UML 
 

   Ξεκινώντας, καθορίζονται οι στόχοι και απαιτήσεις του συστήµατος και έπειτα τα 

διαγράµµατα που θα χρειαστούν. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση διαγραµµάτων 

περιπτώσεων χρήσης όπου µοντελοποιούνται οι απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση από το ΠΣ. 

  Ύστερα, δοµείται ο πυρήνας του ΠΣ µε τη βοήθεια διαγραµµάτων κλάσεων, συστατικών 

ανάπτυξης και αντικειµένων και κατά ακλούθησα γίνεται η µοντελοποίηση της 

αλληλοεπικοινωνίας  µεταξύ των δεδοµένων του. Η διαδικασία αυτή περατώνεται µε τη 

συµβολή των διαγραµµάτων ακολουθίας και επικοινωνίας.  

  Επόµενο βήµα είναι η µοντελοποίηση των ενεργειών που γίνονται από ορισµένα δεδοµένα 

του ΠΣ µε τη βοήθεια διαγραµµάτων κατάστασης. Τέτοιες ενέργειες αφορούσαν τους 

λογαριασµούς των οµάδων 9 και 0 του ΕΓΛΣ που χρεοπιστώνονταν µόνο µε λογαριασµούς 

των ίδιων οµάδων. (Ιωάννα Κουνάδη, 2011) 

  Στο τελευταίο βήµα πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός των διαδικασιών αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των δεδοµένων, ο οποίος πραγµατοποιείται µε τη χρήση διαγραµµάτων 

δραστηριότητας. Συγκεκριµένα στο βήµα αυτό περιγράφεται η διεπαφή µεταξύ συστηµάτων 

και χρηστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

4.1 Η λογιστική ως σύστηµα 

 

  Ένα αναπόσπαστο κοµµάτι µιας επιχείρησης είναι το λογιστήριο. Εκεί πραγµατοποιούνται  

όλες οι απαραίτητες για την βιωσιµότητα της επιχείρησης λειτουργίες καθώς και αποτελεί 

βάση για την εξέλιξη της στο µέλλον. Ένα ικανό λογιστικό σύστηµα µπορεί να προφυλάξει 

την επιχείρηση από τυχόν νοµικά κωλύµατα και να την προετοιµάσει για οποιαδήποτε 

προβλήµατα µέσω της πληροφόρησης του. Αλλά τι είναι λογιστική ;  

  Λογιστική είναι η επιστήµη που ασχολείται και µελετά τα οικονοµικά δεδοµένα ενός 

οργανισµού και συνεισφέρει στην πληροφόρηση των άµεσα και έµµεσα ενδιαφερόµενων, είτε 

αυτοί ανήκουν στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό περιβάλλον της. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 

συλλογή, καταγραφή, ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων που εισάγονται στην 

επιχείρηση. Μέσω αυτής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για τις εξελίξεις και 

να λαµβάνουν αποφάσεις  σύµφωνα µε την σχέση τους που έχουν µε την επιχείρηση. 

Λέγοντας ενδιαφερόµενοι εννοούµε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο µπορεί να έχει 

οποιαδήποτε επαφή µε την επιχείρηση και τέτοια πρόσωπα µπορεί να είναι πελάτες, 

προµηθευτές, άλλα µέσα παροχής υπηρεσιών ( εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιών, ∆ΕΗ, 

ασφαλιστικοί οργανισµοί κ.α. ), εργαζόµενοι  ή και επενδυτές. Το κράτος θεωρείται άλλος 

ένας ενδιαφερόµενος διότι έχει απαιτήσεις σχετικά µε την οικονοµική πορεία της επιχείρησης 

και ως κύριο στόχο έχει την αποφυγή ή τιµωρία των παραβάσεων ( οικολογικοί νόµοι, 

συλλογή φόρων, προστασία εργατικών - ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κ.α.) όµως σε γενικό 

βαθµό αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστή κατηγορία και οντότητα. Η λογιστική αποτελεί τµήµα 

της Εφαρµοσµένης Οικονοµικής Επιστήµης και κύριο µέληµα της είναι η ανάλυση των 

οικονοµικών συναλλαγών και των συµβάντων της επιχείρησης (Siamak Nejadhosseini 

Soudani,2012). 

  Πιο ειδικά οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων από τη λογιστική µπορούν να καθοριστούν ως 

εξής : (Mark G.Simkin, Jacob M. Rose, Carolyns S. Norman, 2012) 

 

� Προσδιορισµός του οικονοµικού αποτελέσµατος της επιχείρησης, το οποίο σηµαίνει ότι 

µέσω της λογιστικής δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να ελέγχει αν υπάρχει κέρδος ή 

ζηµιά στο τέλος ενός έτους ( οικονοµική χρήση ). 

� Προσδιορισµός της ρευστότητας µιας επιχείρηση, δηλαδή η έγκυρη πληροφόρηση των 

ενδιαφερόµενων για τα χρηµατικά διαθέσιµα της επιχείρησης. Το πώς χειρίζεται τα 

περιουσιακά της στοιχεία µια επιχείρηση πρέπει να εµφανίζεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις της (βλ. παρακάτω) µε σαφήνεια και ορθότητα.  

� Συνεχής καταγραφή των συναλλαγών της επιχείρησης. Μια επιχείρηση πραγµατοποιεί 

πλήθος συναλλαγών και γι αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται η συστηµατική και σωστή 

καταγραφή τους, τόσο για νοµικούς λόγους αλλά και για οργανωτικούς. 

� Παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Αυτό σηµαίνει ότι µία 

επιχείρηση πρέπει να έχει λεπτοµερείς πληροφόρηση για την κατάσταση των περιουσιακών 

της στοιχείων αλλά και των υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Κάτι τέτοιο αποσκοπεί στη 

πληρωµή χρεών ή απαίτηση πληρωµής χρεών. 

� Ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων για την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. Οι 

επενδυτές ή οι υπόλοιποι χρεώστες της επιχείρησης πρέπει να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή 

την οικονοµική  πορεία της προκειµένου να λαµβάνουν αποφάσεις. Για παράδειγµα, µία 

τράπεζα για να χορηγήσει δάνειο πρέπει να έχει στη κατοχή της τις οικονοµικές καταστάσεις 

της επιχείρησης που επιθυµεί να λάβει το δάνειο, έτσι ώστε να αποφανθεί για την έγκριση ή 
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απόρριψη της αίτησης. 

� Τήρηση της νοµοθεσίας του κράτους. Για την αποφυγή ποινικών διώξεων οι λογιστές 

είναι υποχρεωµένοι να πραγµατοποιούν σε αυστηρό επίπεδο τους νόµους που αφορούν τα 

οικονοµικά µιας επιχείρησης. Παραδείγµατα τέτοιων νόµων είναι η απογραφή των 

αποθεµάτων ανά αγγελία προσλήψεων, ακριβή τήρηση βιβλίων, κ.τ.λ. 

� Υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι διάφορες καταστάσεις οι οποίες 

προκύπτουν από τις λογιστικές διαδικασίες παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση για την 

διοίκηση ενός οργανισµού  ώστε να έχουν ένα σωστό υπόβαθρο για την λήψη αποφάσεων. 

  Συµπερασµατικά  διαπιστώνουµε την σηµαντικότητα της λογιστικής σε µια επιχείρηση 

καθώς αποτελεί κύριο παράγοντα επιτυχίας λόγω της πληροφόρησης που παρέχει στους 

ενδιαφερόµενους και στην υποστήριξη της λειτουργίας της διοίκησης και της λήψης 

αποφάσεων(Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

4.1.1 Τα είδη της λογιστικής 
 

  Η λογιστική µπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες ανάλογα µε το είδος των διεργασιών που 

πραγµατοποιούνται. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι παρακάτω : (Κωνσταντίνος Α. Κουτσούκης, 

2008) 

 

� Πληροφοριακή αντιµετώπιση συστηµάτων µέσω της λογιστικής. Οι λογιστές που 

ασχολούνται µε αυτή την κατηγορία έχουν την υποχρέωση για την ανάπτυξη, επεξεργασία 

και πραγµατοποίηση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΛΠΣ) σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του οργανισµού. Περαιτέρω ανάπτυξη θα γίνει παρακάτω. 

� Φοροτεχνική λογιστική. Οι λογιστές έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν 

φορολογικές δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστηµα, γνωστό ως Γραµµατεία  Συστηµάτων ( 

GSIS ) του Υπουργείου Οικονοµικών. Τέτοιες δηλώσεις µπορεί να είναι περιοδικές δηλώσεις 

ΦΠΑ, Ε1 κ.τ.λ. 

� Ελεγκτική λογιστική. Σε µια επιχείρηση ο λογιστικός έλεγχος χωρίζεται σε δυο 

κατηγορίες. Η πρώτη είναι ο εσωτερικός έλεγχος ο οποίος έχει ως σκοπό την αποφυγή λαθών 

ή σφαλµάτων στο ΠΣ της επιχείρησης και µέσω αυτού αντλούνται πληροφορίες για την 

οικονοµική θέση της. Η δεύτερη είναι ο εξωτερικός έλεγχος ο οποίος γίνεται από έµπειρους 

ορκωτούς λογιστές και εξετάζει την εγκυρότητα των οικονοµικών καταστάσεων της 

επιχείρησης. 

� Οικονοµική λογιστική. Σκοπός της κατηγορίας αυτής είναι η σύνταξη οικονοµικών 

αναφορών µε την µορφή δηλώσεων προς τους ενδιαφερόµενους εσωτερικά και εξωτερικά της 

επιχείρησης. 

� ∆ιοικητική λογιστική. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι λογιστές που επιτηρούν τις 

διεργασίες των υπόλοιπων λογιστών, παίρνουν αποφάσεις και οργανώνουν τις λογιστικές 

διεργασίες. Η κατηγορία αυτή εστιάζει  στη βελτίωση της διοίκησης των ήδη υπαρχόντων 

διαδικασιών αλλα και στη λήψη αποφάσεων για µελλοντικές διαδικασίες. 

� Λογιστική κόστους. Η τελευταία αυτή κατηγορία αναφέρεται στο προσδιορισµό του 

κόστους παραγωγής οπού αυτό επιτυγχάνεται µέσω του διαχωρισµού των δαπανών ανάλογα 

µε το είδος τους, την συλλογή  και την καταγραφή τους προκειµένου να παραχθούν 

κατάλληλες πληροφορίες οπού αργότερα θα βοηθήσουν στην ορθή σχεδίαση της οικονοµικής 

πολιτικής και στο να παρθούν σωστές αποφάσεις.  

 

4.1.2 Η λογιστική καταγραφή 
 

   Μια βασική έννοια που πρέπει να αναφερθεί είναι αυτή του Λογαριασµού. Με τον όρο 



47 

 

λογαριασµό εννοούµε έναν πίνακα µε τυποποιηµένη δοµή στον οποίο καταχωρούνται αξίες 

περιουσιακών στοιχείων, οργανικών και µη οργανικών εσόδων ή εξόδων και κόστη κατά την 

πάροδο του χρόνου που χρησιµοποιούνται. Ως γενικοί λογαριασµοί εννοούµε την 

απλούστερη µορφή των λογαριασµών που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε όπου αυτοί 

µπορούν να αναλυθούν σε πιο ειδικούς. Για παράδειγµα ο λογαριασµός 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ είναι ένας γενικός λογαριασµός ή αλλιώς πρωτοβάθµιος, ενώ ο λογαριασµός 13.00 

αυτοκίνητα, λεωφορεία είναι ειδικός λογαριασµός ή αλλιώς δευτεροβάθµιος και αποτελεί 

ανάλυση του πρώτου. Όλοι οι λογαριασµοί ανήκουν στο Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

(ΕΓΛΣ) το οποίο αποτελεί ένα αναλυτικό σχέδιο λογαριασµών. Άλλη µια διάκριση µεταξύ 

των λογαριασµών γίνεται βάση των στοιχείων που περιγράφουν και κατηγοριοποιούνται σε 

οµάδες του ΕΓΛΣ. Αυτές είναι : (Κωνσταντίνος Α. Κουτσούκης, 2008) 

 

- ΟΜΑ∆Α 1  πάγιο Ενεργητικό  

- ΟΜΑ∆Α 2  αποθέµατα  

- ΟΜΑ∆Α 3  απαιτήσεις και διαθέσιµα  

- ΟΜΑ∆Α 4  καθαρή θέση, προβλέψεις, µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

- ΟΜΑ∆Α 5  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

- ΟΜΑ∆Α 6  οργανικά έξοδα 

- ΟΜΑ∆Α 7  οργανικά έσοδα  

- ΟΜΑ∆Α8  έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα 

 

  Άλλες οµάδες επίσης είναι η ΟΜΑ∆Α 9 αναλυτική λογιστική εκµετάλλευση και ΟΜΑ∆Α 0 

λογαριασµοί τάξεως. Οι παραπάνω οµάδες έχουν καταργηθεί µε την έλευση των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα. 

   Η καταγραφή των οικονοµικών γεγονότων γίνεται µε τη βοήθεια ενός βασικού εργαλείου 

της, τα λογιστικά βιβλία ή αλλιώς Ηµερολόγια. Στα Ηµερολόγια καταγράφονται µε 

τυποποιηµένο τρόπο τα δεδοµένα που αφορούν την επιχείρηση. Το Ηµερολόγιο είναι κάτι το 

οποίο χρησιµοποιούν όλοι οι λογιστές και οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα µε το µέγεθος τους. 

Κάθε γεγονός που καταγράφεται ονοµάζεται εγγραφή και εκεί καταχωρούνται οι εξής 

πληροφορίες: (Κωνσταντίνος Α. Κουτσούκης, 2008) 

 

• Η ηµεροµηνία κατά την οποία συµβαίνει το γεγονός το οποίο µας βοηθάει στην 

γρηγορότερη ανεύρεση του. 

• Οι λογαριασµοί που χρεοπιστώνονται. 

• Τα ποσά που αφορούν το γεγονός. 

• Η αιτιολογία η οποία περιγράφει µε σύντοµα λόγια το γεγονός. 

 

 Το Λογιστικό Ηµερολόγιο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα Απλογραφικά ή Β΄ 

κατηγορίας βιβλία ή αλλιώς βιβλία Εσόδων - Εξόδων οπού εκεί καταχωρούνται δεδοµένα που 

αφορούν ( έως το 2017 ) επιχειρήσεις που έχουν τζίρο (ακαθάριστα έσοδα) λιγότερο από 

1.500.000 ευρώ. Η κατηγορία αυτή είναι η απλούστερη από τις δύο αφού η χρήση της δεν 

θεωρείται πολύπλοκη και δεν καταγράφονται όλα τα δεδοµένα παρά µόνο έσοδα και οι 

δαπάνες. Στη κατηγορία αυτή δεν χρησιµοποιούνται οι λογαριασµοί και έχει τη µορφή 

«λίστας». (Κωνσταντίνος Α. Κουτσούκης, 2008) 
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Σχήµα 7.  Υπόδειγµα βιβλίου Εσόδων - Εξόδων 

 

 

  Η δεύτερη κατηγορία ονοµάζεται Γ΄ κατηγορίας βιβλία ή αλλιώς διπλογραφικά βιβλία και 

τηρούνται από επιχειρήσεις µε τζίρο άνω των 1.500.000 ευρώ. Η κατηγορία αυτή είναι πιο 

εξειδικευµένη και εκεί καταγράφονται όλα τα γεγονότα µε λογαριασµούς από το Ενιαίο 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Ακόµα, µαζί µε αυτά τα βιβλία είναι απαραίτητη η τήρηση γενικού 

και αναλυτικού καθολικού στα οποία καταχωρούνται οι αξίες των λογαριασµών σε µορφή 

«Τ». ∆ιαφορά µεταξύ γενικού και αναλυτικού καθολικού είναι ότι στο πρώτο αναγράφονται 

οι αξίες στον πρωτοβάθµιο λογαριασµό ( π.χ. Ο λογαριασµός 30 ΠΕΛΑΤΕΣ ) ενώ στο 

αναλυτικό αναγράφονται όλοι οι υπόλοιποι από δευτεροβάθµιο και έπειτα. 

 
Σχήµα 8. Υπόδειγµα διπλογραφικού Βιβλίου 
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4.2  Εισαγωγή στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα (ΛΠΣ) 

 

  Όπως έχουµε προαναφέρει η σηµασία της πληροφορικής είναι µέγιστης ανάγκης για έναν 

οργανισµό που θέλει να επιβιώσει στην αγορά και στον υψηλό ανταγωνισµό. Για τον λόγο 

αυτό δηµιουργήθηκαν τα ΛΠΣ τα οποία χρησιµοποιούνται για να υποστηρίξουν τις 

καθηµερινές διεργασίες των λογιστών ανεξάρτητα µε το µέγεθος της επιχείρησης. Πιο 

συγκεκριµένα πρόκειται για µια µορφή προγραµµάτων που ασχολείται µε τα λογιστικά και 

οικονοµικά στοιχεία µιας εταιρείας και εν ολίγοις είναι η µεταφορά του λογιστικού 

συστήµατος από το χειρόγραφο τρόπο στο ψηφιακό περιβάλλον.  Ως κύριο µέληµα έχουν την 

απλούστευση των διαδικασιών και την επιτάχυνση τους καθώς και στον έλεγχο των 

αποτελεσµάτων , την αποθήκευση των συναλλαγών και την ευκολία ανεύρεσης στους. Μια 

ακόµη παροχή των ΛΠΣ είναι η διάθεση των πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους εντός και 

εκτός της επιχείρησης γεγονός που διευκολύνει ην πληροφόρηση, την λήψη αποφάσεων και 

κυριότερα τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των οργανισµών. Όλα τα παραπάνω µας ωθούν 

στο συµπέρασµα πως τα ΛΠΣ είναι απαραίτητα για την επιβίωση ενός οργανισµού και την 

αποδοτικότερη λειτουργία τους. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

  Ένα αποτελεσµατικό ΛΠΣ πρεπει να υποστηρίζει και τα δύο λογιστικά πρότυπα δηλαδή τη 

Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και τη ∆ιοικητική. Το πρώτο ασχολείται µε τον προσδιορισµό 

της δοµής και αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης, καθώς και αν αυτή δεν είναι 

αποτελεσµατική. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη σύνταξη διαφόρων οικονοµικών αναφορών ή και 

µελετών οι οποίες πρέπει να συµµορφώνονται µε τα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα καθώς και 

µε το Ελληνικό δίκαιο. Αυτές οι µελέτες επιδιώκουν στην ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων ( 

π.χ. πιθανοί µέτοχοι, κράτος, κ.λ.π.) οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν  εµπλέκονται στο 

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Απο την άλλη η ∆ιοικητική λογιστική επικεντρώνεται 

στην αποτελεσµατικότερη διοίκηση των τρεχόντων γεγονότων αλλά και των µελλοντικών. Σε 

αντίθεση µε το προηγούµενο αφορά το εσωτερικό περιβάλλον και έχει ως σκοπό την 

αναζήτηση λύσεων σε θέµατα που χρίζουν περιπλοκότερης φύσεως διαδικασίες και την 

έµφαση στοιχείων που επιδρούν στη λήψη αποφάσεων. Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε πως 

υπάρχει κανονιστική νοµοθεσία απλά δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθηθεί αφού 

χρησιµοποιείται για εσωτερική πληροφόρηση. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

  Βασική διαφορά των ΛΠΣ από τα υπόλοιπα ΠΣ είναι ότι τα πρώτα καλύπτουν περισσότερες 

λειτουργίες και συµβάλλουν στην λειτουργία της επιχείρησης και την πραγµατοποίηση των 

συναλλαγών. Μια ακόµη διαφορά είναι πως τα Λ.Π.Σ. εξάγουν δεδοµένα εκφρασµένα σε 

οικονοµικούς όρους ενώ ένα Π.Σ. έχει τη δυνατότητα να µεταφράσει αυτους τους όρους έτσι 

ώστε να είναι πιο φιλική σε µη εξειδικευµένους χρήστες. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

   

 

4.3 Η χρησιµότητα και τα χαρακτηριστικά των ΛΠΣ 
 

  Το λογιστήριο αποτελεί το πιο σηµαντικό κοµµάτι µιας επιχείρησης διότι σε αυτό γίνεται η 

συλλογή, καταγραφή, διανοµή και επεξεργασία πληροφοριών και έτσι σε συνδυασµό µε τα 

ΛΠΣ οι πληροφορίες που αντλούνται είναι µέγιστης σηµασίας και οι πιθανότητες λάθους 

µειώνονται και ενσωµατώνονται ανάλογα µε την ποιότητα του ΛΠΣ. Οι λογιστικές 

πληροφορίες παράγονται από τις οικονοµικές εκθέσεις που συντάσσονται, τα παραστατικά 

των συναλλαγών αλλά και τα γεγονότα που διενεργούνται καθηµερινά στον πραγµατικό 

κόσµο της επιχείρησης. Με τις πληροφορίες αυτές η επιχείρηση ή οι ενδιαφερόµενοι της 



50 

 

έχουν ως  σκοπό να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική πορεία της 

επιχείρησης. Τέτοιες πληροφορίες µπορεί να είναι οι εργαζόµενοι της επιχείρησης ( ποιοι και 

πόσοι ), η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων της, οι συναλλασσόµενοι της, η εξόφληση 

των υποχρεώσεων της, κ.τ.λ. (Mark G.Simkin, Jacob M. Rose, Carolyns S. Norman, 2012) 

  Κάθε ΛΠΣ όµως έχει κάποια ορισµένα χαρακτηριστικά προκείµενου να αξιοποιηθούνε από 

τις επιχειρήσεις ολοκληρωτικά οι πληροφορίες που παράγονται και να υποστηρίξουν την 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ακόλουθα: (Αντώνης 

∆ηµητριάδης, 2009) 

- Ο τρόπος που παρουσιάζονται οι πληροφορίες είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε 

απλή και κατανοητή µορφή για τον αποδέκτη έτσι ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα 

λανθασµένης πληροφόρησης. 

- Προκειµένου να υπάρχει σωστή εικόνα της επιχείρησης, οι πληροφορίες που 

παρέχονται θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συγκριθούν µε παλαιότερες λογιστικές 

πληροφορίες κάτι που επιτρέπει την δυνατότητα αξιολόγησης και βελτίωσης της οικονοµικής 

πορείας για την αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων. 

- Είναι λογικό ότι κάθε πληροφορία που παράγεται πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

απόλυτη αµεροληψία και να είναι ελεγµένη για τυχόν λάθη ή επαναληπτικότητα. 

- Η αρχή της συνέπειας και συγκρισηµότητας λογιστικών µεθόδων. Βασική 

προϋπόθεση για επιχείρηση από πλευρά οργάνωσης και νοµιµότητας είναι οι µέθοδοι µε τις 

οποίες παρουσιάζονται οι πληροφορίες να παραµένουν σταθερές για κάθε χρήση. Τυχόν 

µεταβολές των µεθόδων που επέρχονται θα πρέπει πρώτα να γνωστοποιούνται και να 

αιτιολογούνται από τη διοίκηση για τον σκοπό της καλύτερης και ακριβέστερης 

πληροφόρησης των τρίτων. 

- Μια λογιστική πληροφορία θεωρείται σηµαντική για µια επιχείρηση όταν αποδίδει 

την εικόνα της επιχείρησης κατά τη χρονική στιγµή που βρίσκεται έχοντας πάντα υπόψη και 

τις παρελθοντικές πληροφορίες που έχει συλλέξει. Η σηµασία των παρελθοντικών 

πληροφοριών βρίσκεται στο γεγονός ότι εξαιτίας αυτών µπορεί η επιχείρηση να λάβει 

αποφάσεις για το µέλλον για όση διάρκεια έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία της.        

 

4.3.1 Ενδιαφερόµενοι των λογιστικών πληροφοριών 

              

  Σε µια επιχείρηση οι λογιστικές πληροφορίες που παράγονται αφορούν δύο κατηγορίες 

ενδιαφερόµενων. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ενδιαφερόµενοι του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της οι οποίοι είναι : (Faiz Said Bachmid, 2012) 

  Τα υψηλόβαθµα στελέχη τα οποία απασχολούνται µε την λήψη αποφάσεων χρειάζονται τις 

πληροφορίες αυτές διότι τους παρέχουν καθοδήγηση στη χάραξη καλύτερης στρατηγικής. 

• Οι εργαζόµενοι οπού µπορούν µέσω αυτών να πληροφορηθούν για την οικονοµική 

πορεία της επιχείρησης και αναλόγως να απαιτήσουν υψηλότερες αµοιβές ή να κατανοήσουν 

τυχόν µειώσεις. 

• Οι ιδιοκτήτες ή µέτοχοι της επιχείρησης οι οποίοι έχουν ανάγκη την πληροφόρηση 

προκειµένου να αξιολογήσουν νέες επενδύσεις ή να ελέγξουν αν τους συµφέρει να 

υποστηρίξουν ήδη υπάρχοντες επενδύσεις αλλιώς να τις εγκαταλείψουν. 

  Η δεύτερη κατηγορία των ενδιαφερόµενων αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον το οποίο 

αποτελείται από :  

• Τους επενδυτές που θα επεξεργαστούν τις πληροφορίες αυτές µε σκοπό την επένδυση 

στην επιχείρηση. 
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• Τους πελάτες που ανάλογα µε την απόδοση της µπορούν να γνωρίζουν αν η 

επιχείρηση θα µπορέσει να τους παρέχει τα εµπορεύµατα ή τις υπηρεσίες που χρειάζονται. 

• Το κράτος που αποσκοπεί στη συλλογή φόρων αλλά και την αποφυγή φοροδιαφυγής 

ή οποιαδήποτε άλλη παρανοµία. Επίσης το κράτος ελέγχει συνεχώς την επιχείρηση και αν 

την ορίσει άξια µπορεί να προβεί στη χρηµατοδότηση της. 

• Τους προµηθευτές που θα επιλέξουν εάν τους συµφέρει η συνέχεια της συνεργασίας 

τους καθώς και η επιλογή της µεθόδου πληρωµής τους. 

• Τους ανταγωνιστές γιατί µπορούν να αντιληφθούν το µέγεθος του ανταγωνιστικού 

κινδύνου και αντίστοιχα να προβούν σε κατάλληλες κινήσεις. 

• Τη κοινωνία η οποία θα αποφασίσει αν µια επένδυση είναι επιβλαβής για την ίδια ή το 

περιβάλλον. 

 

4.3.2  Ωφέλεια – έξοδα λογιστικών πληροφοριών 

 

  Μια λογιστική πληροφορία έχει ως σκοπό να προσδίδει όφελος στους χρήστες της όµως 

κάτι τέτοιο δεν γίνεται πάντα. Η παραγωγή των λογιστικών πληροφοριών αποτελεί για την 

επιχείρηση µια επένδυση το οποίο σηµαίνει ότι το κόστος της δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 

οφέλη που παράγει αλλιώς θεωρείται ζηµιογόνα. (Κωνσταντίνος Α. Κουτσούκης, 2008) 

 

  Μια επωφελής πληροφορία βοηθάει τους µέτοχους και επενδυτές στην πληροφόρηση και 

λήψη αποφάσεων και γενικότερα στη λειτουργία της επιχείρησης. Με βάση αυτή επιλέγονται 

οι καλύτερες επενδύσεις και η επιχείρηση αποκτά κέρδος από την εκµετάλλευση της. Ένα 

συνήθης παράδειγµα είναι όταν η επιχείρηση παρακολουθεί τις συναλλαγές της µε πελάτες 

και µπορεί να ενηµερωθεί για το ποσό που χρωστάει ένας πελάτης και από πότε. 

(Κωνσταντίνος Α. Κουτσούκης, 2008) 

  Κάποια από τα συχνά έξοδα για την παραγωγή λογιστικών πληροφοριών είναι τα 

παρακάτω:  

1. Αµοιβή λογιστών 

2. Κόστος αγοράς ή δηµιουργίας ΛΠΣ 

3. Συντήρηση του ΛΠΣ  

4. Συντήρηση του εξοπλισµού που στεγάζει το ΛΠΣ 

5. Επίδοµα Ισολογισµού (  για τους λογιστές που απασχολούνται για την κατάρτιση 

Ισολογισµού ) και λοιπά έξοδα λογιστών 

6. Αµοιβές εσωτερικών και εξωτερικών λογιστών/ελεγκτών 

  Από την άλλη κάποιες ωφέλειες που αποκτά η επιχείρηση από την παραγωγή και χρήση των 

λογιστικών πληροφοριών είναι οι εξής: (Κωνσταντίνος Α. Κουτσούκης, 2008) 

   Νοµιµότητα αφού έτσι αποφεύγονται ποινές και πρόστιµα από το κράτος. Μια επιχείρηση 

κάνοντας σωστή χρήση λογιστικών πληροφοριών µπορεί να είναι πάντα έννοµη δίνοντας της 

την δυνατότητα να δηλώνει αυτά που προβλέπει ο νόµος. 

  Ενηµερώνεται για τα κέρδη της και ανάλογα αποφασίζει αν έχει το κατάλληλο κεφάλαιο για 

µια επένδυση καθώς και για άλλες αποφάσεις. 

  Μετά τη λήψη της απόφασης για επένδυση και την πραγµατοποίηση της, µέσω των 

λογιστικών πληροφοριών είναι δυνατή η επίβλεψη της έκβασης της όπως για παράδειγµα σε 

περίπτωση που επένδυση είναι η αγορά ενός νέου µηχανήµατος µπορεί να ελεγχθεί η 

παρούσα τιµή του καθώς και οι έκτακτες ή τακτικές αποσβέσεις. 
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  Παρακολούθηση του Ενεργητικού της. Με αυτό συνεπάγεται η κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται τα Πάγια, οι απαιτήσεις και τα χρηµατικά διαθέσιµα της. Στην κατηγορία Παγίων 

αναγράφονται οι αποσβέσεις που έχουν παρέλθει και η αξία των παγίων. Στις απαιτήσεις, οι 

πελάτες που χρωστάνε καθώς και οποιοσδήποτε άλλος χρεώστης και τέλος στα χρηµατικά 

διαθέσιµα αναφέρονται τα µετρητά και το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων. 

  Παρακολούθηση του Παθητικού της. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το Κεφάλαιο της 

επιχείρησης, µεταφορά αποτελεσµάτων από προηγούµενη χρήση, Βραχυπρόθεσµες ή  

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είτε προς προµηθευτές είτε προς το δηµόσιο είτε προς 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Στις υποχρεώσεις συγκαταλέγονται τα δάνεια της επιχείρησης, 

τα χρέη προς προµηθευτές, το υπόλοιπο του ΦΠΑ, ΦΕ και λοιπών φόρων.  

  Λήψη αποφάσεων όσον αφορά την ανταγωνιστική συµπεριφορά ( τιµές, προϊόντα, πολιτική 

) της επιχείρησης µέσω της ενηµέρωσης της για την οικονοµική πορεία των ανταγωνιστών 

της. (Κωνσταντίνος Α. Κουτσούκης, 2008) 

  Μέσω των πληροφοριών αυτών οι εργαζόµενοι µπορούν να ελέγχουν εάν έχουν ανταµειφθεί 

οικονοµικά για την εργασία τους καθώς και αν έχουν παραβιαστεί τα εργασιακά δικαιώµατα 

τους. Επίσης οι εργαζόµενοι έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για την οικονοµική πορεία 

της επιχείρησης και αναλόγως να προετοιµαστούν για τυχόν µεταβολές στο µέλλον ( αύξηση 

µισθού ή απόλυση ). 

  Προσδιορισµός της τιµής της µετοχής αλλά και του ακριβές ποσού των µερισµάτων που 

δικαιούται ο κάθε µέτοχος. (Κωνσταντίνος Α. Κουτσούκης, 2008) 

 

   Συµπερασµατικά όπως παρατηρούµε τα οφέλη που προσφέρουν οι λογιστικές πληροφορίες 

υπερτερούν έναντι των εξόδων όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι µια πληροφορία µπορεί να είναι 

ζηµιογόνα για την επιχείρηση. Αυτό συµβαίνει όταν η επιχείρηση δαπανεί πόρους της για την 

απόκτηση περεταίρω πληροφοριών οι οποίες µπορεί να µην αποφέρουν κέρδος. Επίσης η 

αύξηση των απαιτήσεων σε πληροφορίες συνήθως επιφέρει και την αύξηση του κόστους 

παραγωγής τους. Παρόλο αυτά όσο αυξάνονται οι λογιστικές πληροφορίες τόσο περισσότερο 

επωφελούνται  και οι ενδιαφερόµενοι καθώς αποκτάνε µια πιο ακριβή και αξιόπιστη εικόνα 

για τα δεδοµένα που τους ενδιαφέρουν. 

 

4.3.3 Η διαφορά της παραδοσιακής λογιστικής από τη σύγχρονη 

 

   Η λογιστική σαν επιστήµη ξεκίνησε από την αρχαιότητα για το σκοπό της φορολογικής 

ενηµέρωσης και συλλογής φόρων. Η πρώτη εµφάνιση ως επιστήµη έγινε από τον Luca 

Paciolo το 1494 µε το σύγγραµµα του «Summa de arithmetica, geometria, Proportioni et 

proportionalita » (Το άθροισµα της αριθµητικής, της γεωµετρίας, των αναλογιών και της 

αναλογικότητας) ο οποίος και θεωρείται ο πατέρας της λογιστικής. Στο βιβλίο αυτό 

αναφέρονται για πρώτη φορά οι βασικοί κανόνες της λογιστικής και η διπλογραφική µέθοδος. 

Αργότερα τον 19
ο
 αιώνα κατά τη διάρκεια της βιοµηχανικής επανάστασης η επιστήµη άνθισε 

λόγω της ανάπτυξης που υπήρχε στις επιχειρήσεις και της πολυπλοκότητας που είχαν 

ξεκινήσει να αποκτούν και από τότε η λογιστική άρχισε να διδάσκεται. (Αντώνης 

∆ηµητριάδης, 2009) 
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Σχήµα 9.  

Summa de arithmetica, geometria, Proportioni et proportionalita του Luca Paciolo 

 

Μέχρι την εφεύρεση των υπολογιστών η παραδοσιακή λογιστική έµεινε σχεδόν αµετάβλητη 

και εξαιτίας αυτού η χρήση της δεν εξυπηρετούσε τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην µετάβαση αυτή είναι οι εξής : (Κωνσταντίνος Α. 

Κουτσούκης, 2008) 

                                                                                  

1) Επικεντρωνόταν περισσότερο στην ποσοτική καταγραφή των γεγονότων αµελώντας 

την ποιοτική καταγραφή. 

2) Η περίπλοκη δοµή των πληροφοριών που παρέχονταν δυσκόλευε την κατανόηση και 

την επεξεργασία των πληροφοριών, δηµιουργώντας έτσι µια σύγχυση στη διοίκηση του 

οργανισµού και παρεµπόδιζε την λήψη αποφάσεων. 

3) Έλλειψη σηµαντικών ή άλλων πληροφοριών δίνοντας σηµασία αποκλειστικά στο 

σκοπό της επιχείρησης. Πολλές φορές αγνοούσε στοιχεία που µπορούσαν να επηρεάσουν 

θετικά την εξέλιξη της επιχείρησης. 

4) Η πληροφόρηση είχε δευτερεύον ρόλο διότι πρωταρχική σηµασία κατείχε η απλή 

καταγραφή των γεγονότων ή των συναλλαγών. 

5) Απαντούσε ερωτήµατα µακροχρόνια και αδυνατούσε να παρέχει πληροφορίες για µια 

άµεση απαίτηση. Αυτό σηµαίνει, ότι ένας ενδιαφερόµενος δεν µπορούσε ανά πάσα στιγµή   

να πληροφορηθεί για την κατάσταση της επιχείρησης καθώς οι λογιστικές διεργασίες 

περιορίζονταν στις περιοδικές. Το φαινόµενο αυτό είναι αδύνατο να εµφανίζεται στο 

σύγχρονο κόσµο λόγω της πολυπλοκότητας των συναλλαγών που επέφερε η 

παγκοσµιοποίηση. (Κωνσταντίνος Α. Κουτσούκης, 2008) 

 

Με την εµφάνιση των ΛΠΣ αντικαταστήθηκε η παραδοσιακή µέθοδος της λογιστικής και 

υπερνικήθηκαν τα παραπάνω µειονεκτήµατα. Ένας άλλος όρος που χρησιµοποιείται για να 

περιγραφούν τα ΛΠΣ είναι η «Μηχανογραφηµένη Λογιστική». Η κατατρόπωση του 

χειρόγραφου συστήµατος έγινε µέσω των παρακάτω χαρακτηριστικών – πλεονεκτηµάτων: 

(Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

� Με την εξέλιξη της τεχνολογίας έγινε επιτρεπτή η άµεση, αυτόµατη και γρήγορη 

πληροφόρηση µε την χρήση υπολογιστών ή άλλων τεχνολογικών µέσων (διαγραµµάτων, 

προγραµµάτων, ERP).   

� Είναι δυνατή η απλούστερη ανάλυση των δεδοµένων αλλά και η πιο εξειδικευµένη η 

οποία έχει σαν αποτέλεσµα την παροχή προβλέψεων, κατανόησης µιας κατάστασης και 

υποστήριξης της λήψης αποφάσεων. 

� Μείωση της επιβράδυνσης των λογιστικών ενεργειών, για παράδειγµα υποβολή της 

περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ εντός της προθεσµίας, καλύτερη αντιµετώπιση κινδύνων και 

σφαλµάτων, κ.α. 

� Αντίθετα µε το παραδοσιακό σύστηµα, οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται την στιγµή 

που θέλουν να πληροφορηθούν χωρίς εµπόδια. Π.χ. Το ύψος των χρεών προς τους 

προµηθευτές πριν την σύνταξη του οριστικού Ισολογισµού. 
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� ∆υνατότητα λήψης δεδοµένων από τις ίδιες µε το παραδοσιακό σύστηµα πηγές αλλά 

και την παροχή πληροφοριών που δεν έχουν σχέση µε τη λογιστική όπως ακόµη και άλλα 

τµήµατα της επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την ολική πληροφόρηση για την 

εικόνα της επιχείρησης, κάτι το οποίο απλουστεύει τη λήψη αποφάσεων. Ένα παράδειγµα 

είναι, η διανοµή των µετοχών συνδέεται µε την παρακολούθηση της ζήτησης τους που 

υπάρχει στην αγορά. 

  Τα ΛΠΣ αποτελούν Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών δηλαδή χρησιµοποιούνται στην 

λήψη και καταχώρηση δεδοµένων προερχόµενα από τις καθηµερινές λειτουργίες της 

επιχείρησης. Επίσης, ανήκουν στα συστήµατα ERP που σηµαίνει ότι βοηθούν στην διανοµή 

πληροφόρησης ανάµεσα στα πληροφοριακά συστήµατα των υπόλοιπων τµηµάτων της 

επιχείρησης. 

 

 

4.4  ∆ιακρίσεις ΛΠΣ 

4.4.1 Κατηγορίες  ανάπτυξης ΛΠΣ 

 

   Με τον ίδιο τρόπο που και τα ΠΣ χωρίζονται σε πολλαπλές κατηγορίες  το ίδιο 

παρατηρείται και στα ΛΠΣ. Τέτοια συστήµατα είναι : (Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

Αγορά ΛΠΣ µέσω Ίντερνετ µε ανοικτό κώδικα 

  Αυτό το είδος θεωρείται ως εξιδηκευµένο καθώς απαιτεί τη γνώση ενός ή περισσοτέρων 

χρηστών πάνω στα λογισµικά και τις γλώσσες προγραµµατισµού τους επειδή προσφέρεται µε 

ανοικτό κώδικα. Ο ανοικτος κώδικας δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αλλάξει τις εντολές 

του λογισµικού και να τις µετατρέψει ανάλογα µε τις απαιτήσεις του όπως επιθυµεί. Μέσω 

αυτού δηµιουργούνται καινούργια συστήµατα ικανά να εξυπηρετούν ανάλογα την 

επιχείρηση, τις ανάγκες της. (Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

Λήψη υπηρεσιών µέσω Ίντερνετ 

   Με τη χρήση του Ίντερνετ  γίνεται ευκολότερη η λήψη υπηρεσιών αφού ο κάθε 

ενδιαφερόµενος µπορεί να εφοδιαστεί µε το πρόγραµµα που έχει ανάγκη καταβάλλοντας ένα 

χρηµατικό ποσό για να το αποκτήσει. Με το χρηµατικό αυτό ποσό η επιχείρηση πέρα από το 

λογισµικό της παρέχεται και τεχνική υποστήριξη. (Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

Αποτέλεσµα ήδη υπαρχόντων λογισµικών 

  Πρόκειται για µια µορφή ΛΠΣ στην οποία τα συστήµατα παράγονται µε τη βοήθεια άλλων 

προγραµµάτων που ανήκουν σε βασικά εργαλεία ( π.χ. EXCEL ). Την τεχνική αυτή την 

εφαρµόζουν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις για τη κάλυψη των βασικών τους λογιστικών 

αναγκών, «θυσιάζοντας» έτσι την συνεχή και γενική πληροφόρηση. (Dr. Ahmad A. Abu-

Musa) 

Υποσύστηµα Ολοκληρωµένου Συστήµατος  

  Αφορά κυρίως µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες τα ΛΠΣ προέρχονται από ένα 

Ολοκληρωµένο ΠΣ που έχει δηµιουργηθεί από την επιχείρηση. Η δοµή τους ανήκει στη 

γενικότερη οργάνωση του Ολοκληρωµένου Συστήµατος της επιχείρησης και αλληλεπιδρά µε 

τα υπόλοιπα υποσυστήµατα της. (Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

Πακέτα 
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  Τα πακέτα συµπεριλαµβάνουν ένα πλήθος συµβατικών προγραµµάτων ή λογισµικών για την 

κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Γενικότερα υπάρχουν πολύ τρόποι αποτελεσµατικής 

λειτουργίας και το εύρος του κόστους αγοράς τους είναι απροσδιόριστο. (Dr. Ahmad A. Abu-

Musa) 

  Σε ένα ΠΣ µιας επιχείρησης οι τρόποι εφαρµογής των πακέτων ποικίλουν ως εξής: 

Τα πακέτα που αφορούν µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις γίνεται να υποστηρίζουν τις 

απαιτήσεις της παραδοσιακής λογιστικής µέσω λογισµικών. 

Σε περίπτωση µικροµεσαίων και µεσαίων επιχειρήσεων τα πακέτα αυτά ανήκουν σε τµήµα 

του ΠΣ της επιχείρησης. Από αυτό το τµήµα δίνεται η δυνατότητα συµπλήρωσης 

πληροφοριών άλλων υποσυστηµάτων ή λειτουργώντας αποµονωµένα και να 

συµπεριλαµβάνει άλλα υποσυστήµατα του. 

Έχοντας στόχο την κάλυψη των παραδοσιακών λογιστικών λειτουργιών να χρησιµοποιούνται 

ως ένα µέρος ανεξάρτητο ή και το µοναδικό. Ειδικότερα αναφερόµαστε για µια οµάδα 

λογισµικών που εφαρµόζονται στις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Τέλος µια εφαρµογή ιδιαίτερα διαδεδοµένη στις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτή 

που βασίζεται στη χρήση των ολοκληρωµένων συστηµάτων. Όπως έχουµε προαναφέρει στο 

κεφάλαιο 3, ένα τέτοιο πακέτο αποτελεί και τα συστήµατα ERP τα οποία µπορούν να 

καλύψουν εκτός από ανάγκες λογιστικές και ανάγκες άλλης φύσεως που εξυπηρετούν τις 

απαιτήσεις του οργανισµού. Για παράδειγµα, το λογιστήριο µπορεί να ενηµερώνει το τµήµα 

του ανθρώπινου δυναµικού για τις µισθοδοσίες και άλλα συναφή εργασιακά θέµατα. 

Γενικότερα, οι δυνατότητες των συστηµάτων ERP είναι οι ακόλουθες: (Dr. Ahmad A. Abu-

Musa) 

 

-Επίβλεψη Παγίων 

-Προβλέψεις παραγωγικών συντελεστών  

-Επίβλεψη ανθρώπινων πόρων 

-Εµπορική δραστηριότητα 

-Οικονοµική εφαρµογή  

-Επίβλεψη έργων  

-Επίβλεψη παραγγελιών (από οποιοδήποτε µέσο) 

-Επίβλεψη εισαγωγών  

-Σχηµατισµός επιχειρηµατικού σχεδίου  

-∆ιαδικτυακό εµπόριο  

-Χρηµατοοικονοµικά  

-∆ηµιουργία / Λήψη αναφορών 

-Ανάλυση των οικονοµικών γεγονότων της επιχείρησης 

-Επίβλεψη αποθηκών 

-Επίβλεψη προϋπολογισµών  

-Επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας  

-Ενηµέρωση για τις ισοτιµίες της αγοράς  

 

  Στις επιχειρήσεις, κάποια από τα δηµοφιλέστερα ERP προγράµµατα είναι τα Epsilon net  

Softwear, Softone, Entersoft Expert, Singularlogic Accountant, κ.α. 

 

 

4.4.2  Είδη µορφών ΛΠΣ 
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   Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα ΛΠΣ στο κόσµο 

των επιχειρήσεων και από τότε έχουν εξελιχθεί σε δραστικό βαθµό τόσο στη µορφή τους, όσο 

και στις δυνατότητες τους. Ο ρόλος των ΛΠΣ επικεντρώνεται στην υποστήριξη των 

λογιστικών λειτουργιών των επιχειρήσεων και αντικατέστησε προγενέστερα συστήµατα µε 

στόχο να καλύψουν τις αδυναµίες προηγούµενων. Μερικά από τα πιο γνωστά λογιστικά 

πληροφοριακά συστήµατα είναι τα προγράµµατα Flat File, Manual, REA και ERP. 

Παρακάτω αναπτύσσονται περαιτέρω το καθένα από αυτά. (Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

  

4.4.2.1. Manual συστήµατα 

 

   Τα συστήµατα αυτά αποτελούν την αυθεντική και πιο κλασσική έκδοση ΛΠΣ.  Κύρια 

λειτουργία τους είναι η παρακολούθηση των συχνών διεργασιών που τίθεται να ολοκληρώσει 

η επιχείρηση κατά την διάρκεια της λειτουργίας της καθώς και η αντιµετώπιση των τυχόν 

προβληµάτων. Τα Manual απασχολούνται µε τη διαχείριση υπαρκτών στοιχείων της 

επιχείρησης και παρέχουν πληροφορίες ως προς την λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για 

αυτά. Γενικότερα τα προγράµµατα αυτά δεν χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη εποχή αλλά 

επειδή αποτελούν ευκολονόητα και εύχρηστα συστήµατα, οι χρήστες τους µπορούν να τα 

εκµεταλλευτούν ως εκπαιδευτικό υλικό για την καλύτερη κατανόηση των ΛΠΣ. Όπως κάθε 

άλλο ΛΠΣ έτσι και τα εξής παρέχουν τα βασικά λογιστικά βιβλία, όπως Γενικό Ηµερολόγιο, 

Γενικό - Αναλυτικό Καθολικό, Ισοζύγια, κ.α. (Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

4.4.2.2 Προγράµµατα REA ( Resources, Events, Agents ) 

 

  Τα συστήµατα REA πρωτοεµφανίστηκαν το 1982 ως βοήθηµα στη λογιστική µελέτη.  Τα 

προγράµµατα αυτά ασχολούνται γενικότερα µε τη λογιστική διαχείριση αλλά και µε την 

επιχειρηµατική διαχείριση που αναφέρεται στις εξωλογιστικές κινήσεις της επιχείρησης. Η 

τεχνική του υπόσταση είναι να καταχωρεί πληροφορίες και δεδοµένα στο σύστηµα της και 

µέσω αυτών να γίνεται  η καταχώρηση, η εύρεση και ο έλεγχος των λογιστικών και µη 

γεγονότων. Το στοιχείο αυτό είναι που διαφοροποιεί τα REA από τα υπόλοιπα κλασσικά 

ΛΠΣ. Το παρόν σύστηµα επεξεργάζεται και αναλύει το άθροισµα των πόρων, γεγονότων και 

παραγόντων που αποτελούν τον οργανισµό καθώς και οι αλληλεπιδράσεις τους. Το σκεπτικό 

πίσω από αυτό το σύστηµα είναι ότι τα γεγονότα που συµβαίνουν στο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης επιδρούν στη συµπεριφορά των πόρων και των 

παραγόντων.  Τα βήµατα που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την υλοποίηση ενός 

συστήµατος REA είναι ο καθορισµός των πόρων, των γεγονότων ,των παραγόντων και η 

σχέση µεταξύ τους.  Παρακάτω αναλύεται το καθένα ξεχωριστά. (Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

Καθορισµός των γεγονότων 

 

  Η πρώτη ενέργεια για την δηµιουργία των συστηµάτων REA είναι η διασάφηση των 

γεγονότων που πραγµατοποιούνται στην επιχείρηση. Τα γεγονότα τα οποία διαδραµατίζονται 

σε µία επιχείρηση αφορούν το λογιστικό περιβάλλον και το επιχειρησιακό όπου τα πρώτα 

αλλάζουν ανάλογα µε τις µεταβολές των τελευταίων και όχι ολοκληρωτικά. Ένα παράδειγµα 

που αντικατοπτρίζει τη κατάσταση αυτή είναι η παρακολούθηση των πωλήσεων όπου και 

γίνονται οι εξής διαδικασίες. (Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

 

Καταχώρηση παραγγελίας: Η συγκεκριµένη λειτουργία ανήκει και στο λογιστικό αλλά και 

στο επιχειρησιακό κοµµάτι και περιγράφει την αµοιβαία αποδοχή παραγγελίας µεταξύ 
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επιχείρησης και πελάτη  για πώληση προϊόντων. Η επιχείρηση δεσµεύει ένα µέρος των 

αποθεµάτων της για τον πελάτη µε σκοπό την πώληση αποκλειστικά προς αυτόν. Το γεγονός 

αυτό δεν υπόκειται σαν µια λογιστική πράξη αλλά σαν επιχειρησιακή, όµως σε περίπτωση µη 

διάθεσης και αγοράς τους η περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης µεταβάλλεται κάτι το 

οποίο αποτελεί λογιστικό γεγονός. Συµπερασµατικά ο ορισµός «καταχώρηση της 

παραγγελίας» προσδιορίζεται από την φύση της αντιµετώπισης της από την επιχείρηση. (Dr. 

Ahmad A. Abu-Musa) 

 

Έλεγχος αποθεµάτων: Η δραστηριότητα αυτή ανήκει στη επιχειρησιακή λειτουργία γιατί δεν 

αυξοµειώνει τη ποσότητα των αποθεµάτων. Μέσω του ελέγχου αυτού η διοίκηση λαµβάνει 

καλύτερη πληροφόρηση προκειµένου να προσδιορίσει το βαθµό ζήτησης των προϊόντων της. 

Η πληροφορία αυτή βοηθάει την διοίκηση να παίρνει αποφάσεις ως προς την τύχη του 

προϊόντος, είτε αυτό σηµαίνει τη κατάργηση τους είτε την αλλαγή των τιµών ή της ποιότητας 

τους. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

Αποστολή εµπορευµάτων:  Η λειτουργία αυτή θεωρείται καθαρά λογιστική αφού µε την 

αποστολή των εµπορευµάτων της επιχείρησης προς το πελάτη τα αποθέµατα µειώνονται.  

 

Είσπραξη απαίτησης: Ως τελικό βήµα η επιχείρηση λαµβάνει το συµφωνηθέν αντίτιµο από 

τον πελάτη κάτι το οποίο αποτελεί λογιστικό γεγονός καθώς αυξάνει το ενεργητικό της και 

µειώνει τις απαιτήσεις προς αυτόν. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

Προσδιορισµός πόρων 

     Στη συνέχεια προσδιορίζεται η σηµασία των πόρων για τα συστήµατα REA οι οποίοι 

µεταβάλλονται ανάλογα µε τα γεγονότα που συµβαίνουν στην επιχείρηση. Για κάθε 

λογιστική κίνηση αναλογεί και ένας πόρος ο οποίος µπορεί και να µεταβληθεί εξαρτώµενος 

από τη φύση του γεγονότος. Σαν πόρους εννοούµε όλα τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς 

και το ανθρώπινο δυναµικό. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

  Εφαρµογή αυτής της διαδικασίας βρίσκουµε στο προηγούµενο παράδειγµα στην αποστολή 

εµπορευµάτων. Συγκεκριµένα η λογιστική αυτή κίνηση µειώνει έναν πόρο ( αποθέµατα ) 

αφού πλέον παύουν να βρίσκονται στη κατοχή της. Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία 

είσπραξης απαίτησης όπου µε την αποπληρωµή του χρέους τα διαθέσιµα-πόροι αυξάνονται 

άρα υπάρχει πάλι µεταβολή στους πόρους. Όµως το ίδιο δεν συµβαίνει κατά τον έλεγχο των 

αποθεµάτων διότι η επιχείρηση δεν επιφέρει καµία αλλαγή στους πόρους. (Αντώνης 

∆ηµητριάδης, 2009) 

Καθορισµός παραγόντων 

  Οι παράγοντες που παίζουν δραστικό ρόλο στην έκβαση των γεγονότων εισάγονται στα 

συστήµατα REA λόγω αυτής της ιδιότητας τους. Οι παράγοντες αυτοί µπορεί να είναι 

εξωτερικοί ή εσωτερικοί. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

   Σε µια πώληση οι εσωτερικοί παράγοντες που την επηρεάζουν είναι ο λήπτης της 

παραγγελίας, ο ταµίας ( αν η εξόφληση γίνεται µε µετρητά ) και ο υπεύθυνος για την διανοµή 

των προϊόντων. Ως εξωτερικούς παράγοντες θεωρούµε τον πελάτη, τις τράπεζες ( εφόσον η 

εξόφληση γίνεται µέσω τραπεζών ) και µεταφορικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε τη 

πωλήτρια εταιρία. Στη διάρκεια της δηµιουργίας µιας Β∆ οι προγραµµατιστές της 
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προσπαθούν να καταχωρήσουν όσο το δυνατόν τους περισσότερους παράγοντες που µπορούν 

να την επηρεάσουν. 

Οι σχέσεις µεταξύ των γεγονότων – πόρων – παραγόντων 

   Στα συστήµατα REA κάθε στοιχείο αλληλεπιδρά µε ένα άλλο κάτι το οποίο καθιστά την 

ανάγκη για περιγραφή των σχέσεων αυτών. Σε ένα σύστηµα υπάρχουν δυο πιθανές σχέσεις: η 

άµεση και η έµµεση. Στο παράδειγµά της πώλησης ως έµµεση σχέση θεωρούµε την 

παράδοση των προϊόντων ( γεγονός ) και η µείωση των αποθεµάτων ( πόρος ). Άµεση είναι η 

σχέση του γεγονότος της παράδοσης προς τον πελάτη ( παράγοντας ). Ο ρόλος των 

συστηµάτων REA είναι να βοηθάει τους προγραµµατιστές να αντιλαµβάνονται τις σχέσεις 

αυτές και να τις διαφοροποιούν. Σε γενικό βαθµό η σύνδεση µεταξύ πόρων – γεγονότων είναι 

άµεση ενώ η σχέση των πόρων και των παραγόντων είναι έµµεσες και προέρχονται από τα 

γεγονότα που συµβαίνουν. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

4.4.2.3 Προγράµµατα Flat File 

 

  Τα προγράµµατα Flat File ή αλλιώς Legacy πρωτοεµφανίστηκαν την δεκαετία του 60’ και 

χρησιµοποιούνταν µέχρι και την δεκαετία του 80’και παρόλο αυτά παραµένουν αρκετά 

διαδεδοµένα στους µικρούς οργανισµούς έως και σήµερα.  Τα συστήµατα αυτά απαρτίζονται 

από ασύνδετα αρχεία και γι’ αυτό ο κάθε χρήστης επικεντρώνεται σε αυτά που τον αφορούν 

περισσότερο, συνεπώς κάθε χρήστης έχει τα δικά του αρχεία στα οποία µόνο αυτός έχει 

πρόσβαση. Σε περίπτωση που χρειάζεται ένας χρήστης να λάβει αρχεία άλλου για άλλη 

λειτουργία θα πρέπει ο καθένας να τα λάβει µε τον δικό του τρόπο και να τα µεταβάλει 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Γι’ αυτό τον λόγο, ο κάθε απασχολούµενος έχει το δικό του 

σύστηµα το οποίο οργανώνει και επεξεργάζεται σύµφωνα µε τον σκοπό του. Όµως τα 

προγράµµατα αυτά εµφανίζουν και µειονεκτήµατα κυρίως στην : (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 

2009) 

 

Απόκτηση ∆εδοµένων 

  Όπως όλα τα συστήµατα έτσι και αυτά χρειάζονται κάποια δεδοµένα τα οποία όµως επειδή 

δεν είναι συνδεδεµένα, οι χρήστες πρέπει να τα συλλέγουν µεµονωµένα. Τα δεδοµένα αυτά 

που εισέρχονται στο σύστηµα συνήθως προέρχονται από µία µόνο πηγή, µε αποτέλεσµα να 

προκαλούνται χρονοβόρες διαδικασίες και πολλές φορές πλεονασµός δεδοµένων στο 

σύστηµα ή επιπλέον χρεώσεις. 

Ενηµέρωση 

  Λόγω της έλλειψης αυτοµατισµού σε αυτά τα συστήµατα και εξαιτίας της συχνής αλλαγής 

των δεδοµένων, αδυνατούν να ενηµερωθούν αυτόµατα και συνεπώς οι χρήστες είναι 

αναγκασµένοι να τα ενηµερώνουν. Ένα τέτοιο συχνό φαινόµενο είναι µε την µεταβολή των 

αποθεµάτων στην αποθήκη όπου η αυξοµείωση τους πρέπει να καταχωρηθεί σε κάθε 

σύστηµα ξεχωριστά. Από την παραπάνω διαδικασία συµπεραίνουµε ότι η ενηµέρωση των 

δεδοµένων είναι χρονοβόρα διαδικασία. 

Αξιοπιστία των πληροφοριών 
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  Όπως και σε κάθε ΛΠΣ έτσι και σε αυτό η αξιοπιστία των πληροφοριών διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο για την λειτουργία της επιχείρησης. Εάν οι πληροφορίες που παράγονται 

είναι εσφαλµένες η επιχείρηση µπορεί να προβεί σε λανθασµένες αποφάσεις που θα 

λειτουργήσουν αρνητικά σε αυτήν το οποίο είναι ίσως και το πιο σηµαντικό µειονέκτηµα στα 

Flat File. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν παρέχουν πάντα αξιόπιστες πληροφορίες λόγω 

της δύσκολης και αργής ενηµέρωσης των δεδοµένων. Σε περίπτωση που η ενηµέρωση γίνει 

µε λάθος τρόπο είναι αναµενόµενη και η παραγωγή λάθους πληροφορίας. (Αντώνης 

∆ηµητριάδης, 2009) 

 

4.4.3 Κριτήρια για τη σωστή επιλογή λογιστικού πακέτου 

 

  Κάθε οργανισµός έχει ορισµένες ανάγκες που ποικίλουν ανάλογα το είδος της επιχείρησης, 

νοµική µορφή, µέγεθος, κ.α.  Για το λόγο αυτό κάθε επιχείρηση πρέπει να αποκτά ένα ΛΠΣ 

το οποίο να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες, όµως η επιλογή αυτή θα πρέπει να γίνεται 

πολύ προσεκτικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η λήψη λάθους ΛΠΣ µπορεί να αποδειχτεί 

ζηµιογόνα για τον ίδιο τον οργανισµό ή να τον οδηγήσει σε αναγγελία  πτώχευσης. Στη 

συνέχεια αναλύονται οι παράγοντες για τη σωστή επιλογή λογιστικού πακέτου. Αυτοί είναι : 

(Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

Το χρηµατικό ποσό της επένδυσης 

 

  Ανάλογα µε το χρηµατικό ποσό που η επιχείρηση είναι αποφασισµένη να διαθέσει έτσι και 

αντίστοιχες είναι οι παροχές που προσφέρει το πακέτο, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. 

∆ηλαδή σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέσει ένα χαµηλό χρηµατικό ποσό τότε θα λάβει 

και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, οι οποίες είναι λιγότερες συγκριτικά µε ένα πιο ακριβό ΛΠΣ. 

(Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

 

Το είδος της επιχείρησης 

 

  Λόγω του ότι κάθε επιχείρηση δεν παράγει το ίδιο αγαθό ή την ίδια υπηρεσία πρέπει να 

υπάρχει ένα ΛΠΣ το οποίο να ανταποκρίνεται και στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Για 

παράδειγµα, εάν µιλάµε για τράπεζα τα ΛΠΣ που χρησιµοποιούνται τηρούν ένα ειδικό σχέδιο 

λογαριασµού το οποίο ονοµάζεται Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών. (Dr. Ahmad A. 

Abu-Musa) 

 

Ο βαθµός φερεγγυότητας του προµηθευτή 

 

  Πολλές εταιρείες προτιµάνε να αποκτούν λογιστικά πακέτα που τις προσφέρουν τεχνικές 

συµβουλές και βοήθεια σε οποιοδήποτε θέµα προκύψει από τη λειτουργία των ΛΠΣ. Βασική 

προϋπόθεση είναι ο προµηθευτής να έχει την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες 

της επιχείρησης – πελάτη του. (Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

Το µέγεθος του οργανισµού. 

  Βασικό κριτήριο είναι το µέγεθος του οργανισµού αφού ανάλογα µε  αυτό προσδιορίζονται 

οι απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση. Το µέγεθος της επιχείρησης καθορίζεται από το 

κεφάλαιο, τον αριθµό του προσωπικού ή το ποσοστό αγοράς που έχει σε παγκόσµιο επίπεδο ( 

πολυεθνική – εθνική ). Στη περίπτωση µίας µεγάλης πολυεθνικής τα πιο κατάλληλα ΛΠΣ 

είναι αυτά που προσφέρουν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα, δηλαδή τα ERP ή οποιοδήποτε 
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άλλο ολοκληρωµένο σύστηµα. Σε αντίθετη περίπτωση µια µικρότερη επιχείρηση, είτε τοπική 

είτε εθνική, θα επιλέξει ένα λιγότερο περίπλοκο σύστηµα που θα καλύπτει τις βασικές 

λογιστικές ανάγκες της. (Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του συστήµατος 

  Όπως είναι λογικό µια επιχείρηση θα προτιµήσει ένα ΛΠΣ το οποίο δεν είναι χρονοβόρο 

όσο αφορά την ολοκλήρωση του, καθώς αυτό µπορεί να είναι ζηµιογόνο προς την λειτουργία 

της. 

 

  Προκειµένου να επιλέγει ένα ΛΠΣ πρέπει να τηρεί κάποιες συγκεκριµένες προδιαγραφές 

ορισµένες από την επιχείρηση. Αυτές µπορεί να είναι : (Dr. Ahmad A. Abu-Musa) 

 

1. Οι γλώσσες προγραµµατισµού που χρησιµοποιούνται. 

2. Οι λογιστικοί λογαριασµοί που τηρούνται. 

3. Οι µέθοδοι επεξεργασίας των παραµέτρων. 

4. Το ποσοστό ασφάλειας που προσφέρει. 

5. Η διατµηµατική συνδεσιµότητα. 

6. Οι υπηρεσίες ενός λογιστικού πακέτου. 

7. Η επεξεργασία πληροφοριών όσο αφορά τα χρηµατοοικονοµικά της επιχείρησης. 

 

4.5 Σύνδεση ΛΠΣ και µεγέθους οργανισµού 

 

  Ανάλογα µε το µέγεθος του οργανισµού, έτσι και στις επιχειρήσεις τα ΛΠΣ 

χρησιµοποιούνται για να καλύψουν ορισµένες ανάγκες. Το πώς εφαρµόζεται αυτή η κάλυψη 

εξαρτάται από το µέγεθος και την µορφή της κάθε επιχείρησης. Για παράδειγµα ένας οίκος 

ευγηρίας δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις σε σύγκριση µε µια καφετέρια και αυτό διότι η 

καφετέρια έχει µεγαλύτερη συχνότητα συναλλαγών. Η ποικιλία των τρόπων 

παρακολούθησης εξαρτάται από την προτίµηση της επιχείρησης και αυτό µπορεί να είναι είτε 

δύο φύλλα EXCEL (  ένα για έσοδα και ένα για έξοδα ), είτε µε παραγγελία έτοιµου 

λογισµικού, είτε ακόµα µε την ανάθεση σε εξωτερικό λογιστή. Αν και οι περισσότερες 

επιχειρήσεις εντάσσονται σε Β΄ κατηγορίας βιβλία γενικότερα οι  Γ΄ κατηγορίας βιβλία 

χρησιµοποιούνε ή έτοιµα λογισµικά ή πρόσληψη ειδικού τεχνικού για την ανάπτυξη τους ή 

παροµοίως ανάθεση σε εξωτερικό λογιστή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 

που εντάσσονται στα Γ΄ κατηγορίας βιβλία έχουν µεγαλύτερη ανάγκη και υποχρέωση σε 

αναλυτική πληροφόρηση. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

  Όπως έχει επισηµανθεί προηγουµένως, η επιχείρηση δεν έχει µόνο λογιστικές ανάγκες, αλλά 

και πληροφοριακές, διαχειριστικές και ανάγκες λήψης αποφάσεων. Οι ανάγκες αυτές 

συνήθως αφορούν µεσαίου έως και µεγάλου τύπου επιχειρήσεις και γι’ αυτό το λόγο 

τουλάχιστον στην Ελλάδα η ζήτηση για πολύπλοκα ΛΠΣ είναι χαµηλότερη από άλλες χώρες. 

 

4.6 Ο έλεγχος και η σηµασία του στις επιχειρήσεις 

 

  Για πολλές επιχειρήσεις ο όγκος των καθηµερινών διεργασιών αυξάνει τη πιθανότητα 

σκόπιµου  ή µη λάθους και ατελειών στις λογιστικές λειτουργίες. Για το σκοπό αυτό 

προκειµένου να διασφαλιστούν τα συµφέροντα των επιχειρήσεων ο έλεγχος έγινε απαραίτητο 
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κοµµάτι της λογιστικής. Ως έλεγχο εννοούµε τη διαδικασία κατά την οποία διαπιστώνεται η 

εγκυρότητα των λογιστικών αρχείων, καταστάσεων και παραστατικών, καθώς και 

τεκµηριώνεται η οικονοµική πορεία του οργανισµού. Η διαδικασία του ελέγχου γίνεται µε 

σκοπό την ενηµέρωση των υψηλόβαθµων στελεχών και της κατατόπισης της διοίκησης για 

τη λήψη αποφάσεων προκειµένου να οδηγήσουν την επιχείρηση στη σωστή κατεύθυνση και 

να είναι συνεχώς νοµοταγής. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

  Στις επιχειρήσεις κάθε µεγέθους γίνεται να προκύψει κάποιο περιστατικό το οποίο µπορεί 

να δυσκολέψει τον οργανισµό στη λογιστική λειτουργία, κάτι το οποίο επιφέρει µη 

αντικειµενικά αρχεία και οικονοµικές καταστάσεις. Η χρήση του ελέγχου ταυτόχρονα µε τη 

έγκυρη πληροφόρηση υποστηρίζει  τη καλύτερη λήψη αποφάσεων που κατά συνέπεια 

βοηθάει την επιχείρηση στην επιβίωση και την αποδοτικότητα της. Η έµφαση της σηµασίας 

του ελέγχου ( εσωτερικού ή εξωτερικού ) µπορεί να δοθεί από την οικονοµική ιστορία των 

επιχειρήσεων όπου διάφορα σκάνδαλα εξαιτίας του ελέγχου έγιναν αντιληπτά. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η κατάρρευση της Lehman Brothers η οποία έκρυψε την 

πραγµατική αξία στοιχείων του ισολογισµού (το τέχνασµα αυτό έµεινε ως Repo 105) από το 

κοινό, και µε αποτέλεσµα την οικονοµική κατάρρευση της. Το γεγονός αυτό δε θα συνέβαινε 

εάν γινόταν ακριβής και συστηµατικός έλεγχος. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις όπου γινόταν 

έλεγχος αλλά υπήρχαν λάθη στην διαδικασία του όπως το παράδειγµα της Enron που λόγω 

αµφισβητήσιµων λογιστικών τεχνικών από την ίδια και την ελεγκτική εταιρία Arthur 

Andersen όπου η πρώτη κήρυξε πτώχευση το ∆εκέµβριο του 2001. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 

2009) 

 

4.6.1 Ο εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις 

 

  Για µια επιχείρηση ο εσωτερικός έλεγχος χαρακτηρίζεται ως µέγιστης σηµασίας διότι µέσω 

αυτού η επιχείρηση επιτυγχάνει την νοµιµότητα, την καλύτερη οργάνωση και την επίτευξη 

των στόχων της. Ο εσωτερικός ελεγκτής λειτουργεί ως σύµβουλος στις επιχειρήσεις δίνοντας 

αξία στην ίδια την επιχείρηση και τη δυνατότητα αντιµετώπισης του επιχειρηµατικού 

κινδύνου. Κάθε εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να ακολουθεί κάποιους ορισµένους κανόνες. Ο 

τρόπος ενέργειας πρέπει να είναι ο ακόλουθος: (Κωνσταντίνος Καραµάνης, 2008) 

• Πρέπει να επιβεβαιώνει πως δεν υπάρχουν στην επιχείρηση σφετερισµοί, κλοπές, 

σφάλµατα, παραλήψεις ή και συγκάλυψη στοιχείων. 

• Έλεγχος οµοιότητας του πρότυπου και πραγµατικού κόστους ανά τα τµήµατα της 

επιχείρησης. 

• Βελτιστοποίηση της οργάνωσης των λειτουργιών. 

• Περιοδική παρακολούθηση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού καθώς 

επίσης και υπεράσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 

• Αυστηρή τήρηση των λογιστικών αρχών και των νόµων του κράτους. 

• Συνεχή έλεγχο του προσωπικού της επιχείρησης και διαβίβαση των εντολών της 

διοίκησης. 

• ∆ιασφάλιση της σχετικής µε την επιχείρηση νοµοθεσίας από την πλευρά της 

διοίκησης. 

• Κατάρτιση έγκυρων οικονοµικών καταστάσεων για καλύτερη απεικόνιση της 

επιχείρησης, χωρίς την παραβίαση των νόµων. 

• Παρακολούθηση προτύπων που ορίζονται από τη διοίκηση. 

• Τήρηση των λογιστικών βιβλίων.  
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  Τα είδη του εσωτερικού ελέγχου ποικίλουν ανάλογα µε τη διοικητική δοµή του οργανισµού 

και είναι τα εξής: (Κωνσταντίνος Καραµάνης, 2008) 

 

• Λειτουργικός έλεγχος 

• Παραγωγικός έλεγχος 

• Λειτουργικός έλεγχος 

• Οικονοµικός – Λογιστικός 

 

  Για κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα αντιστοιχούν και ΛΠΣ όπου διασφαλίζουν την επίτευξη 

των στόχων τους µε το να αναλύουν, τεκµηριώνουν και να συµπεραίνουν την 

αποτελεσµατικότητα των διεργασιών ανιχνεύοντας οποιαδήποτε µορφή εµποδίου για την 

επιχείρηση στην ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου της. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 

2009) 

Κάποια από αυτά αναφέρονται στον έλεγχο της διοίκησης όπου εκεί µε την βοήθεια των ΛΠΣ 

εξετάζεται η αποδοτικότητα της διοίκησης και ανιχνεύονται οι αδυναµίες, επιπτώσεις και οι 

αφορµές των αποφάσεων της. Τα ΛΠΣ που σχετίζονται µε αυτήν µελετάνε την πορεία και 

µετράνε την αποτελεσµατικότητα των κινήσεων τόσο στον διοικητικό τοµέα όσο και στον 

οικονοµικό. Στη συνέχεια προτείνουν βελτιώσεις για την διοίκηση µέσω εφαρµοσµένων 

µεθόδων αφού πρώτα έχουν  αξιολογηθεί τα εισερχόµενα δεδοµένα. Τα συστήµατα αυτά 

αναφέρονται στο στάδιο λήψεως αποφάσεων και εφαρµογής αυτών και βοηθούν στο 

σχεδιασµό µιας οικονοµικής στρατηγικής προκειµένου να λειτουργεί και να αναπτύσσεται 

πιο οµαλά ο οργανισµός. 

Μεγάλης σηµασίας ρόλο διακατέχουν τα ΛΠΣ και στον οικονοµικό τοµέα ως προς την 

πλευρά του ελέγχου. Σε αυτό  το είδος πραγµατοποιούνται ο έλεγχος της νοµιµότητας και 

ορθότητας των οικονοµικών συναλλαγών. Είναι πολύ σηµαντικό όµως, όλα τα στοιχεία που 

αναγράφονται να µην παραπέµπουν σε παρανοµίες ή παραπλανήσεις του κοινού και γι’ αυτό 

ακριβώς τον σκοπό η χρήση των ΛΠΣ προσφέρει υποστήριξη  και ασφάλεια προκειµένου 

κάτι τέτοιο να αποφεύγεται. Μια ακόµη υπηρεσία που προσφέρουν είναι αυτή του 

προσδιορισµού της αποδοτικότητας των οικονοµικών µέσων και συντελεστών όταν αυτό δεν 

είναι εφικτό από τους χρήστες του. Πρωτεύον παράγοντας είναι η πληροφόρηση η οποία 

πρέπει να είναι πάντα περιεκτική και αναλυτική µε σκοπό την υποβοήθηση των στελεχών 

στην λήψη αποφάσεων. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

 

4.6.2  Εσωτερικός έλεγχος και ΛΠΣ 

 

  Κάθε επιχείρηση έχει την δικιά της δοµή και διαφορετικές ανάγκες από κάποια άλλη 

γεγονός που σηµαίνει ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα ΛΠΣ καθώς και στον εσωτερικό 

έλεγχο. Για τον λόγο αυτό κάθε επιχείρηση έχει και το δικό της σύστηµα ελέγχου 

προσαρµοσµένο στη µορφή της και είναι διαµοιρασµένο ανάµεσα στα τµήµατα της τα οποία 

επικοινωνούν µεταξύ τους. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνο για την 

µεταφορά αποφάσεων και δεδοµένων στα τµήµατα της επιχείρησης αλλά επίσης και µεταξύ 

των επιπέδων. (Κωνσταντίνος Καραµάνης, 2008) 

  Για κάθε επιτυχή έλεγχο χρειάζεται και ένα αποδοτικό ΛΠΣ το οποίο θα εντοπίζει και θα 

επαναφέρει απαραίτητα στοιχεία για την επιχείρηση προκειµένου η επιχείρηση να αποδώσει 

τους στόχους της.  Στην ουσία αποτελεί ένα απαραίτητο ελεγκτικό βοήθηµα που 

χρησιµοποιούνε οι οργανισµοί µε σκοπό τη σωστή οργάνωση των επιχειρηµατικών 

λειτουργιών και ελέγχου. 

  Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα αποτελεσµατικό ΛΠΣ είναι η παραγωγή πληροφοριών από 

τις οποίες η επιχείρηση θα λάβει αποφάσεις, θα διορθώσει ήδη υπάρχοντα σφάλµατα ή θα 
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αποτρέψει επικείµενα. Οι πληροφορίες καταγράφονται µε τη λογιστική µέθοδο όπου εκεί 

εισέρχονται στο ΛΠΣ αναλύοντας τις πραγµατοποιούµενες συναλλαγές και βλέποντας τι 

οικονοµικό αντίκτυπο θα έχουν για την επιχείρηση. Κάθε παραγόµενη πληροφορία, αφού 

ελεγχθεί από τα ΛΠΣ, εκµεταλλεύεται από τα στελέχη της επιχείρησης για την 

αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

Η εισαγωγή των δεδοµένων σε ένα ΛΠΣ αποτελεί την έναρξη των διαδικασιών και 

εφαρµογών για τον έλεγχο και η ποιότητα του απορρέει από το επίπεδο αξιοπιστίας του ΛΠΣ. 

Το περιβάλλον και το µέγεθος ενός οργανισµού έχει µεγάλη σηµασία για το πόσο 

αποτελεσµατικό θα είναι ένα ΛΠΣ καθώς αυτά επιδρούν πάνω του και ανάλογα µε τις 

ανάγκες της επιχείρησης προσαρµόζεται. Για παράδειγµα σε µια οικοδοµική εταιρεία ο 

έλεγχος των δαπανών µιας οικοδοµής αναγράφεται στο ειδικό βιβλίο κοστολογίου το οποίο 

µπορεί να απαιτείται από το ΛΠΣ ή στο να τηρεί Μητρώο Παγίου οπού αναγράφονται όλα τα 

πάγια της επιχείρησης. 

∆εν είναι όλα τα ΛΠΣ όµως εύκολα στη χρήση τους και γι’ αυτό το λόγο το προσωπικό και οι 

χρήστες του χρειάζονται πρώτα να λάβουν απαραίτητη εκπαίδευση. Αφού γίνει αυτό και το 

προσωπικό είναι ικανό να χειριστεί εξοικειωµένα  το πρόγραµµα, µπορεί να εφαρµόσει τον 

έλεγχο. Ο έλεγχος µπορεί να γίνει και µε άλλου τύπου συστήµατα ελέγχου, τα οποία µπορούν 

για παράδειγµα να φιλτράρουν την εγκυρότητα των πηγών των δεδοµένων και να 

προσφέρουν προστασία ως προς την επιχείρηση. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 

Μία άλλη διευκόλυνση που προσφέρουν τα ΛΠΣ στον εσωτερικό έλεγχο είναι η πρόσβαση 

που δίνουν σε παλαιότερα στοιχεία της επιχείρησης. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) Με την 

χρήση αυτών, οι επιχειρήσεις µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις στηριζόµενες σε 

πληροφορίες σχετικά µε την παρελθοντική εικόνα της επιχείρησης και να την συγκρίνουν µε 

την παρούσα διαµορφώνοντας έτσι την µελλοντική. 

     

4.6.3 Εµπειρικά συστήµατα στη λογιστική 

 

  Εµπειρικά συστήµατα είναι ο κλάδος της τεχνητής νοηµοσύνης ( Artificial Intelligence ) που 

ασχολείται µε την επίλυση πολύπλοκων επιχειρησιακών προβληµάτων. Γενικότερα το 

πρόγραµµα αντιγράφει τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης και πολλές φορές αποτελείται από πάνω 

του ενός προγράµµατος. Τα συστήµατα αυτά λόγω της οικονοµικής απαίτησης τους δεν 

χρησιµοποιούνται ευρέως από τις επιχειρήσεις παρά µόνο από τις µεγάλες πολυεθνικές.  

  Συστήµατα σαν και αυτά έχουν πολλές δυνατότητες και καλύπτουν πολλές ανάγκες του 

οργανισµού που διαφορετικά θα χρειαζόταν παραπάνω χρόνο για να ολοκληρωθούν. Μια από 

τις βασικότερες λειτουργίες τους είναι να ενηµερώνουν τους χρήστες για τυχόν τεχνικά 

σφάλµατα και να βοηθάνε στην δηµιουργία λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση. (Αντώνης 

∆ηµητριάδης, 2009) 

  Στη λογιστική, τα εµπειρικά συστήµατα έχουν επίσης εφαρµογή καθώς µπορούν να 

διερευνήσουν τα στοιχεία ενός πελάτη και να αποφανθούν για την αξιοπιστία του. Ακόµα 

επιτρέπουν τον αυτόµατο έλεγχο για αποκλίσεις από τη λογιστική µέθοδο όπως ένα 

ανισοσκέλιστο άρθρο. Οι εφαρµογές του όµως στον έλεγχο δεν σταµατάνε εκεί διότι 

προσφέρουν αντικειµενική κρίση ως προς το περιεχόµενο των συναλλαγών µε αποτέλεσµα οι 

συναλλαγές να  παραµένουν σωστά διατυπωµένες και νόµιµες. 

  Tα εµπειρικά συστήµατα µπορούν να δέχονται εξωτερικά δεδοµένα όπως π.χ. τιµές 

ανταγωνιστών και αυτόµατα να ελέγχουν το επίπεδο της σηµασίας τους. Με αυτά τα 

δεδοµένα το ΕΣ εντοπίζει τη θέση της επιχείρησης απέναντι στο εξωτερικό περιβάλλον και 

παρέχει συµβουλές ως προς την βελτιστοποίηση της. (Αντώνης ∆ηµητριάδης, 2009) 
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  Γενικά όµως, τα εµπειρικά συστήµατα έχουν ορισµένες διαφορές σε σύγκριση µε τα 

υπόλοιπα ΛΠΣ. Αυτές είναι οι ακόλουθες :  

• Ο µηχανισµός της συµπεριφοράς, δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο τα εµπειρικά 

συστήµατα καθορίζουν και «σώζουν» το σκεπτικό µε το οποίο θα λειτουργήσουν. 

 

• Από τη φύση τους τα έµπειρα συστήµατα έχουν δηµιουργηθεί έτσι ώστε να έχουν 

εξειδίκευση σε διάφορες λειτουργίες. Λόγω αυτού οι χρήστες του µπορούν να αποκτήσουν 

µεγαλύτερη εµπειρία και γνώση κάτι το οποίο δεν θα αποκτούσαν στα συµβατικά ΛΠΣ. 

 

• Έχοντας δηµιουργηθεί  από έµπειρους τεχνικούς πληροφορικής, µια βάση δεδοµένων 

η οποία υποστηρίζει τις διεργασίες που έχει αναλάβει το εµπειρικό σύστηµα. 

 

• Η δοµή τους, τους επιτρέπει να κατέχουν τις πληροφορίες, το σκεπτικό και τη 

πρωτοβουλία σχετικά ανάλογης αξίας µε ένα υψηλόβαθµο στέλεχος µιας επιχείρησης. Ένα 

ελεγµένο εµπειρικό σύστηµα µπορεί να «πάρει τη θέση» ενός διοικητικού στελέχους στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεως. 

 

• Η προσβασιµότητα που προσφέρει στο χρήστη είναι απλούστερη σε σύγκριση µε τα 

υπόλοιπα ΛΠΣ . 

 

• Τέλος από όλα τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα εµπειρικά συστήµατα 

ενώ  είναι ακριβά και µερικώς διαδεδοµένα, µπορεί συγκριθεί και µεταφορικά να 

παροµοιαστεί σαν ένας χρήστης του συστήµατος. Αυτό οφείλεται κυρίως στις πρωτοβουλίες 

και διεργασίες που εκτελούν, φαινόµενο που δεν συναντάτε σε άλλα αυτοµατοποιηµένα 

συστήµατα. 

 

4.7 Η συνδροµή των ΛΠΣ  στη διαδικασία λήψης αποφάσεων λογιστικού περιεχοµένου 

 

  Όπως πολύ καλά γνωρίζουµε, στόχος της επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους µε 

όσο το δυνατόν χαµηλότερη πιθανότητα ζηµίας και την υψηλότερη δυνατή αποφυγή των 

εξόδων. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι αναγκαία η ύπαρξη της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας της επιχείρησης, της αποδοτικότητας των διαδικασιών και 

φυσικά της αύξησης της παραγωγικότητας των αγαθών ή υπηρεσιών µε σκοπό την 

κατανάλωση τους από τους καταναλωτές. Όµως για να είναι δυνατή η απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος ενάντια στις επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου χρειάζεται και η 

συµβολή των ΛΠΣ. (∆ηµητριάδης Α. & Κοίλιας Χ.& Κώστας ΑΘ., 2009) 

  Μια επιχείρηση για να είναι επικερδής χρειάζεται να έχει καλή διαχείριση των συντελεστών 

παραγωγής κάτι το οποίο σηµαίνει όσον το δυνατόν λιγότερες φύρες, ταυτόχρονα να 

επιτυγχάνεται ο οριζόµενος από τη διοίκηση στόχος και να ολοκληρώνονται οι επιθυµητές 

ποσότητες παραγωγής. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται τόσο µε την παρουσία της 

σωστής διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα αλλά και µε την υποστήριξη των ΛΠΣ. Η 

σηµασία της ύπαρξης των ΛΠΣ σε µια επιχείρηση είναι ότι βοηθάνε την διοίκηση στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε : (∆ηµητριάδης Α. & Κοίλιας Χ.& Κώστας ΑΘ., 2009) 

• Την ανάληψη και επεξεργασία επενδυτικών σχεδίων. 

• Την αναζήτηση περισσότερων κεφαλαίων για την υποστήριξη της οικονοµικής θέσης 

και των ήδη υπαρχόντων επενδύσεων. 
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• Ποία περιουσιακά στοιχεία αξίζει να επενδύσει η επιχείρηση και το ποσοστό κέρδους 

που µπορεί να επιτευχθεί από αυτά. 

• Τον τρόπο προσδιορισµού του κόστους. 

• Τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει η διοίκηση. 

• Την παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών τις επιχείρησης στους πελάτες της ως προς 

τον τρόπο πραγµατοποίησης και τα σηµεία πώλησης. 

• Τη δηµιουργία σχεδίου για την καλύτερη διαχείριση των οικονοµικών πόρων της 

επιχείρησης. 

• Τη διαδικασία αντιµετώπισης µείζων θεµάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της 

επιχείρησης. 

• Την κατάρτιση στρατηγικού πλάνου µε σκοπό την ανάπτυξη της. 

 

Συµπερασµατικά, η πληροφόρηση σε έναν οργανισµό µέσω των ΛΠΣ συµβάλει στην 

απόδοση µεγαλύτερων ευκαιριών για επένδυση από διάφορα στελέχη ή την ανίχνευση 

ζηµιογόνων παραγόντων µε σκοπό την αποφυγή µη κερδοφόρων επενδύσεων. Ακόµα, µε τη 

χρήση των ΛΠΣ είναι εφικτή η ανά πάσα στιγµή πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων και 

κυρίως των µετόχων και όλων των υπολοίπων τµηµάτων της επιχείρησης. Η χρήση των ΛΠΣ 

επιτρέπει τον εύκολο και ακριβής οργανωτικό σχεδιασµό προκειµένου να υπερισχύσει έναντι 

των ανταγωνιστών της. Επιπρόσθετα, η επεξεργασία  του κέρδους ή ζηµιάς αλλά και του 

προσδιορισµού του κινδύνου διευκολύνει τη διοίκηση στην προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων καθώς και στην πρόβλεψη τυχόν µελλοντικών και ζηµιογόνων µεταβολών σε αυτά. 

Τέλος µέσω των ΛΠΣ γίνεται ευκολότερη η παρακολούθηση όλων των τµηµάτων που 

επιδρούν στο ποσοστό επιτυχίας του στόχου καθώς και της απόκλισης της, δίνοντας την 

απαραίτητη έµφαση στην αναγκαιότητα της κάθε λειτουργίας της. (∆ηµητριάδης Α. & 

Κοίλιας Χ.& Κώστας ΑΘ., 2009) 

 

4.8  Η επιρροή των ΛΠΣ στην επιχείρηση 

 

  Η εµφάνιση των ΛΠΣ στις επιχειρήσεις κάθε µεγέθους έγινε απαραίτητη ύστερα από την 

παγκοσµιοποίηση των αγορών. Λόγω της άµεσης και ταχύτερης ενηµέρωσης που παρέχουν, 

τα ΛΠΣ βοήθησαν στις νέες απαιτήσεις που έχουν οι επιχειρήσεις. Μέσω των ΛΠΣ οι 

εταιρείες απόκτησαν ευκαιρίες ως προς την διεύρυνση της διανοµής προϊόντων ή υπηρεσιών 

και εγκατέστησαν δικά τους σηµεία διανοµής ( υποκαταστήµατα ) σε παγκόσµια κλίµακα. 

(∆ηµητριάδης Α. & Κοίλιας Χ.& Κώστας ΑΘ., 2009) 

  Τα ΛΠΣ κατέστησαν δυνατές τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

εκµεταλλευτούν τις οικονοµίες κλίµακας, δηλαδή την µείωση του κόστους και παράλληλα 

την αύξηση της παραγωγής. Με την χρήση αυτών των συστηµάτων οι επιχειρήσεις µπόρεσαν 

να προετοιµαστούν για την υψηλή ανταγωνιστικότητα της αγοράς, τις κρατικές απαιτήσεις, 

την περιπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες συναλλαγές, κ.α. Συνοπτικά, τα ΛΠΣ 

προσφέρουν στις επιχειρήσεις βοήθεια για την απόκτηση εφευρετικότητας, καλύτερου 

ελέγχου, οργάνωσης και γενικότερα καλύτερη επαφή µε το εξωτερικό της περιβάλλον. 

(∆ηµητριάδης Α. & Κοίλιας Χ.& Κώστας ΑΘ., 2009) 

  Οι περισσότεροι µεγάλοι οργανισµοί προκειµένου να πετύχουν τον καθορισµένο στόχο τους 

χρειάζονται καλή και οργανωµένη ηγεσία. Παρόλο αυτά καµία διοίκηση δεν θα µπορούσε να 

αντιµετωπίσει τις σύγχρονες  απαιτήσεις χωρίς τα ΛΠΣ. Η συµβολή των έξυπνων αυτών 
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συστηµάτων βοήθησε τη διοίκηση να λάβει τις σωστές και αναλυτικές αποφάσεις όσον 

αφορά τις λειτουργίες της επιχείρησης µε σκοπό να πετύχει το επιθυµητό για εκείνη 

αποτέλεσµα. Γενικότερα από τη πλευρά του µεγέθους των επιχειρήσεων, όταν πρόκειται για 

παγκόσµιας κλίµακας οργανισµούς, ο συντονισµός πρέπει να είναι συνεχής και 

αποτελεσµατικός. Επειδή το περιθώριο λάθους µεγαλώνει ανάλογα µε το µέγεθος της 

επιχείρησης έτσι και οι αποφάσεις της διοίκησης στις συγκεκριµένες περιπτώσεις είναι 

αποπροσανατολισµένες. Για το σκοπό αυτό και µε τη χρήση των ΛΠΣ, η πιθανότητα 

λανθασµένης απόφασης µειώνεται δραστικά και υπάρχει µία συνεχής ροή προς την 

ανάπτυξη. (∆ηµητριάδης Α. & Κοίλιας Χ.& Κώστας ΑΘ., 2009) 

  Η επιρροή των ΛΠΣ στη λειτουργία της επιχείρησης µπορεί να υποστηριχθεί από τρείς 

διαφορετικές οικονοµικές θεωρίες. Αυτές είναι : (∆ηµητριάδης Α. & Κοίλιας Χ.& Κώστας 

ΑΘ., 2009) 

1. Θεωρία Αντιπροσώπευσης. Η θεωρία αυτή αναφέρεται στη συµφωνία µεταξύ ενός 

εντολέα και ενός παραλήπτη εντολών όπου ο τελευταίος εκτελεί τις εντολές του πρώτου µε 

τις περισσότερες φορές οικονοµικό αντάλλαγµα. 

 

2. Θεωρία κόστους συναλλαγών. Στην παρών θεωρία υποστηρίζεται ότι το κόστος είναι 

αυτό το οποίο είναι η κινητήρια δύναµη για την επιχείρηση για τις αποφάσεις που θέλει να 

λάβει. 

 

3. Μικροοικονοµική θεωρία ή θεωρία της Αξίας. Σε αυτή τη θεωρία παρατηρούνται οι 

καταναλωτικές τάσεις του κοινού καθώς και οι προτιµήσεις, όσον αφορά την παραγωγή στις 

επιχειρήσεις. 

 

  Η συνεχής ανάπτυξη και ανάγκη των ΛΠΣ αντικατέστησε τµήµατα του ανθρώπινου 

προσωπικού αφού λειτουργίες που εκτελούνταν παλαιότερα από ανθρώπους τώρα γίνονται 

µηχανογραφηµένα. Εποµένως προστέθηκε στο παραγωγικό συντελεστή του κεφαλαίου στη 

µικροοικονοµική θεωρία  η έννοια του ΛΠΣ. (∆ηµητριάδης Α. & Κοίλιας Χ.& Κώστας ΑΘ., 

2009) 

  Σύµφωνα µε τη θεωρία του κόστους συναλλαγών, οι επιχειρήσεις έχουν λογική να 

προτιµούν οικονοµικότερες λύσεις όπου και τις συµφέρει περισσότερο και να λαµβάνουν 

αποφάσεις προς σε αυτή την κατεύθυνση. Τα ΛΠΣ έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν 

τέτοιες διεργασίες αφού προσφέρουν από µία µεγάλη γκάµα επιλογών τις εναλλακτικές και 

καλύτερες λύσεις που υπάρχουν στην αγορά µέσω του ελέγχου που διεξάγουν. Επιπλέον, 

θεωρούνται κερδοφόρα από την άποψη ότι µειώνουν το κόστος ένταξης των επιχειρήσεων 

στην αγορά ελαττώνοντας τον χρόνο και τη δυσκολία των διεργασιών που θα γινόντουσαν 

από ανθρώπους. 

  Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, τα ΛΠΣ επιδρούν και στην θεωρία της αντιπροσώπευσης 

καθώς η επιχείρηση δεν χρειάζεται να προσλάβει νέο εργατικό προσωπικό για εργασίες που 

γίνονται από τα µηχανογραφηµένα συστήµατα. (∆ηµητριάδης Α. & Κοίλιας Χ.& Κώστας 

ΑΘ., 2009) 

  Μία επιχείρηση προκειµένου να λειτουργεί αποτελεσµατικά χρειάζεται ένα σωστό τρόπο 

λειτουργίας και διοίκησης, σε συνδυασµό µε την χρήση των υπολογιστών,  έτσι ώστε να 

πετυχαίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και επέκταση του δικτύου της. Η εισαγωγή µιας 

επιχείρησης στο παγκόσµιο κύκλο αγορών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του ποιοτικού 

στρατηγικού σχεδιασµού και της χρήσης αποδοτικών ΛΠΣ. 
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4.9 Σύνδεση Προϋπολογισµού µε ΛΠΣ 

 

  Στον σύγχρονο κόσµο των επιχειρήσεων προκειµένου µια επιχείρηση να επιβιώσει 

χρειάζεται να δοµήσει ένα σχέδιο δράσης πάνω στο οποίο θα κινηθεί µε σκοπό την αποφυγή 

των επικίνδυνων για την επιχείρηση αποφάσεων. Ο επιχειρησιακός στόχος αυτός 

επιτυγχάνεται µε τη κατάρτιση προϋπολογισµού από τους λογιστές της επιχείρησης. Με τη 

κατάρτιση αυτού τα στελέχη της επιχείρησης έχουν την δυνατότητα να λαµβάνουν 

ασφαλέστερες αποφάσεις για το µέλλον της. (Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 

2004) 

  Η χρήση των ΛΠΣ επιτρέπει την διεκπεραίωση της παραπάνω διαδικασίας αφού παρέχει 

ορθές και ακριβείς πληροφορίες στους λογιστές, στα στελέχη καθώς και στους υπόλοιπους 

ενδιαφερόµενους. 

 

4.9.1 Η έννοια  του προϋπολογισµού 

 

  Ως προϋπολογισµός ορίζεται η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης που προβάλλεται 

µέσω ενός σχεδίου και αναγράφει αριθµητικές πληροφορίες ή στόχους που περιµένουν να 

ολοκληρωθούν από την επιχείρηση σε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. (Γκίνογλου ∆., 

Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 2004) 

  Τα άτοµα που συµµετέχουν στην κατάρτιση του προϋπολογισµού είναι συνήθως τα 

διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης. Στο προϋπολογισµό αναγράφονται οι στόχοι που 

αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση πριν την εφαρµογή του 

προϋπολογισµού. Μέσω αυτού γίνεται επιτρεπτή η σύνδεση των περιουσιακών στοιχείων µε 

τους στόχους που περιµένει να πετύχει η επιχείρηση. Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης Π., 

Πρωτόγερος Ν 

  Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι ο προϋπολογισµός της κάθε επιχείρησης είναι 

προσωπικό της στοιχείο και δεν τίθεται ως προς δηµοσίευση. 

 

4.9.2  Η αξία της κατάρτισης των προϋπολογισµών στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα 

 

  Το σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον έχει αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια µε αποτέλεσµα να 

γίνεται πιο απαιτητικό ως προς της επιχειρήσεις.  Κάθε επιχείρηση επιδράτε διαφορετικά και 

πρέπει συνεχώς να εξελίσσεται για να επιβιώσει και να πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

σε σύγκριση µε τις οµοκλαδικές επιχειρήσεις. Αυτό πραγµατοποιείται µε την προσαρµογή 

των επιχειρήσεων στις σύγχρονες ανάγκες καθώς και µε το σχεδιασµό αποδοτικότερων 

µελλοντικών διαδικασιών, τον έλεγχο της απόδοσης τους και την ανάλυση της µε σκοπό την 

απαλλαγή τυχόν προβληµατικών διαδικασιών ή περιουσιακών στοιχείων. (Γκίνογλου ∆., 

Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 2004) 

  Η δηµιουργία προϋπολογισµού µπορεί να θεωρηθεί ένα εργαλείο για την σωστή πορεία της 

επιχείρησης καθώς την καθοδηγεί σε εν δυνάµει καλύτερες αποφάσεις. Με την σύνταξη του 

διαµορφώνονται οι στόχοι της επιχείρησης, ελέγχεται η απόδοση των διαδικασιών και 
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αποφεύγονται οι αρνητικές παρεκκλίσεις από αυτόν συµβάλλοντας στην καλύτερη λειτουργία 

ή εξέλιξη της. 

  

  Ο προϋπολογισµός θεωρείται από πολλούς βασική λειτουργία προκειµένου να µειωθεί το 

ρίσκο απαρχαίωσης της επιχείρησης σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές της. Χάρης τον 

προϋπολογισµό τα στελέχη της επιχείρησης παρακολουθούν κατά πόσο επιτυγχάνονται οι 

στόχοι της, µένοντας πάντα για την πορεία της. ∆υστυχώς στην Ελλάδα δεν 

χρησιµοποιούνται ευρέως διότι θεωρείται λανθασµένα ως µια άσκοπη και χρονοβόρα 

διαδικασία, ενώ όταν καταρτίζεται δεν δίνεται η απαραίτητη προσοχή.  

 

4.9.3 Η επιρροή των ΛΠΣ στην κατάρτιση του προϋπολογισµού 

  

  Όπως έχουµε αναφέρει τα ΛΠΣ ασχολούνται µε πολλαπλές λειτουργίες µέσα σε µια 

επιχείρηση. Με βάση τη Χρηµατοοικονοµική θεωρία τα περισσότερα ΛΠΣ διαµορφώνουν τη 

δοµή τους προκειµένου να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στα διάφορα τµήµατα της 

εταιρίας. Σαφώς και το καθεστώς το οποίο επικρατεί στο κράτος ( που έχει την έδρα η 

επιχείρηση ) έχει µεγάλο ρόλο στην οικονοµική κατάσταση και δοµή της. (Γκίνογλου ∆., 

Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 2004) 

  Εκτός του Ισολογισµού και των άλλων οικονοµικών καταστάσεων τα ΛΠΣ βοηθάνε και 

στην κατάρτιση προϋπολογισµού. Η σύνταξη προϋπολογισµού είναι µια πολύ σηµαντική 

διαδικασία γιατί επηρεάζει τις µελλοντικές αποφάσεις και λειτουργίες της επιχείρησης στο 

κοντινό ή µακρινό µέλλον. Λόγω της χρονοβόρας αυτής διαδικασίας κερδοφόρα θεωρείται 

και η επιρροή που έχουν τα ΛΠΣ στη σύνταξη του αφού χωρίς αυτά η διαδικασία αυτή θα 

χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται εξαιτίας της παροχής παρελθοντικών 

δεδοµένων και πληροφοριών που χρησιµεύουν στην απεικόνιση της εικόνας της εταιρείας 

κατά την προ-προϋπολογισµού χρονική περίοδο. Είναι λογικό ότι όσο µεγαλώνει η 

επιχείρηση τόσο αυξάνεται και ο απαιτούµενος όγκος πληροφοριών. Η παροχή µοναδικών 

εργαλείων που προσφέρουν τα ΛΠΣ βοηθάνε στην πιο άµεση αναζήτηση δεδοµένων που 

ειδάλλως θα απαιτούταν πιο σύνθετη αναζήτηση. Η αναζήτηση στα ΛΠΣ µπορεί να 

επιτευχθεί µε την χρήση ποικίλων κριτηρίων ( π.χ. είδος παγίου, χώρα, ποσότητα. κ.τ.λ. ).   

  Με την υποβολή του τελικού προϋπολογισµού µπορεί κάποιος να µελετήσει τη δοµή του 

κάθε τµήµατος της επιχείρησης που έχει καταρτίσει προϋπολογισµό, καθώς και τις 

διαδικασίες και το περιβάλλον του κλάδου που λειτουργεί. Ο προϋπολογισµός εσόδων είναι 

το πρώτο στάδιο πάνω στο οποίο κινούνται τα στελέχη προκειµένου να αξιολογήσουν την 

κατά µικρότερη απόκλιση απόδοση των πωληθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών. ∆ηλαδή στο 

στάδιο αυτό καλούνται τα στελέχη να υπολογίσουν κατά πιο βαθµό θα έχουν απορρόφηση 

από την αγορά τα προϊόντα της επιχείρησης και οι υπηρεσίες της. Ο προϋπολογισµός εσόδων 

δηµιουργείται από την συλλογή πληροφοριών αλλά και της συνεχής επικοινωνίας µεταξύ των 

υπευθύνων πωλήσεων και τα λοιπά στελέχη. Μέσω των ΛΠΣ δηµιουργείται ένα στρατηγικό 

πλάνο σχετικά µε τα βήµατα προώθησης συµπεριλαµβανοµένου του κόστους τους και το 

διάστηµα εφαρµογής τους. Με την χρήση των ΛΠΣ η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να 

παρακολουθεί µετά την σύνταξη του προϋπολογισµού τα πραγµατικά οικονοµικά µεγέθη σε 

σύγκριση µε τα προϋπολογισθέντα. Το γεγονός αυτό καθιστά τα στελέχη της επιχείρησης 

δυνατά ως προς την σύντοµη λήψη αποφάσεων, αποτρέποντας έτσι αποκλίσεις από 

προϋπολογισµό που µπορεί να έχουν βλαπτική επίδραση στην επιχείρηση. (Γκίνογλου ∆., 

Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 2004) 
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  Επίσης ένας πολύ σηµαντικός προϋπολογισµός  είναι ο προϋπολογισµός  πωλήσεων ο 

οποίος  τροποποιεί τους προϋπολογισµούς των υπόλοιπων τµηµάτων. Με αυτόν τον τρόπο η 

επιχείρηση προσπαθεί να επιτύχει την απαιτούµενη ζήτηση µε σκοπό να έχει τις κατά το 

δυνατότερο περισσότερες πωλήσεις. 

  Από την άλλη ο προϋπολογισµός εξόδων βοηθάει τη διοίκηση να αποτιµήσει τα έξοδα που 

θα µειώσουν τα έσοδα από το κέρδος. Τα έξοδα αυτά διακρίνονται σε σταθερά και 

µεταβλητά. Μιλώντας για τα σταθερά εννοούµε τα έξοδα τα οποία το κόστος τους δεν 

µεταβάλλεται κατά την πορεία της εκµετάλλευσης τους. Τέτοια έξοδα µπορεί να είναι το 

ενοίκιο ή κάποιο µίσθωµα, τα µερίσµατα ( σε κάποιες περιπτώσεις ), οι αποσβέσεις κ.α. 

Αντίθετα, τα µεταβλητά είναι τα έξοδα τα οποία δεν έχουν σταθερό κόστος. Τέτοια έξοδα 

µπορεί να είναι οι λογαριασµοί παροχών τρίτων, οι αποδοχές του προσωπικού, το κόστος των 

πρώτων υλών, κ.τ.λ. Άλλες διακρίσεις των εξόδων είναι ανάλογα τον σκοπό 

πραγµατοποίησης των εξόδων. Αυτά τα έξοδα µπορεί να αναφέρονται στο κόστος 

πωληθέντων, τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα παραγωγής, κ.τ.λ.  Τα ΛΠΣ προσφέρουν την 

δυνατότητα διαχωρισµού των εξόδων ανάλογα µε κριτήρια που θέτει η επιχείρηση και όπως 

και στα έσοδα δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και σύγκρισης των 

προϋπολογισθέντων µε των πραγµατικών.  (Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 

2004) 

  Μια ακόµα κατηγορία του προϋπολογισµού είναι ο προϋπολογισµός του ταµείου. Η 

συγκεκριµένη κατηγορία χωρίζεται σε προϋπολογισµό των εισροών όπου αναγράφει τις 

εισροές σε χρηµατικά διαθέσιµα και τον προϋπολογισµό των εκροών, όπου απεικονίζονται οι 

πληρωµές των πιθανών εξόδων της επιχείρησης. Με την διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται το 

στάδιο της σύνταξης του λειτουργικού προϋπολογισµού. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω 

διαδικασίας ξεκινάει το επόµενο στάδιο το οποίο και αναφέρεται στον προϋπολογισµό 

αποτελεσµάτων χρήσεως και γίνεται η σύνταξη του ισολογισµού ο οποίος απορρέει από τα 

στοιχεία του προϋπολογισµού. 

  Ο ρόλος των ΛΠΣ σε όλη την παραπάνω λειτουργία είναι να συγκεντρώνει τα απαραίτητα 

δεδοµένα σχετικά µε τον προϋπολογισµό, όπως π.χ. Πάγια στοιχεία, δίνοντας έτσι την 

δυνατότητα στην επιχείρηση να εξοικονοµεί χρόνο αλλά και απασχολούµενο προσωπικό. Η 

µείωση της απασχόλησης εργαζοµένων για την κατάρτιση του επιτυγχάνει πέραν της µείωσης 

του κόστους της διαδικασίας αυτής και την εστίαση της προσοχής τους σε άλλες λειτουργικές 

διαδικασίες. Πραγµατοποιώντας αυτή την λειτουργία τα διοικητικά στελέχη έχουν πρόσβαση 

σε µία κοινή Β∆ όπου ελέγχουν τυχόν αποκλίσεις και λαµβάνουν κρίσιµες αποφάσεις σχετικά 

µε την στρατηγική της επιχείρησης. 

   

4.10  Παρεµφερή συστήµατα 

 

  Ένας οργανισµός για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά και ανταγωνιστικά στη σηµερινή 

εποχή χρειάζεται πέραν των ΛΠΣ και ευρυζωνικά δίκτυα. Με τον όρο ευρυζωνικά δίκτυα 

εννοούµε το ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο γίνονται οι καθηµερινές διαδικασίες υπό την 

υποστήριξη του Ίντερνετ.  Η ανάγκη γι’ αυτά προήλθε από το γεγονός ότι διευκολύνουν 

καθηµερινές συναλλαγές που στην παλαιότερη εποχή θεωρούνταν χρονοβόρες. Βασισµένα 

στην Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων οι χρήστες τους καταφέρνουν την γρήγορη 

περάτωση των συναλλαγών τους δίχως την ανάγκη για έντυπα. Ένα συχνό φαινόµενο είναι 

αυτό που εµφανίζεται στις αγοροπωλησίες µέσω διαδικτύου όπου πραγµατοποιούνται αυτές 

οι συναλλαγές χωρίς απαραίτητα οι δύο συµβαλλόµενοι να έχουν συναντηθεί πρόσωπο µε 
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πρόσωπο. Μερικά από τα πλεονεκτήµατα τα οποία προσφέρουν τα Ε∆ είναι η µετρίαση της 

γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των συναλλαγών ανάµεσα στους 

οργανισµούς ( ή ιδιωτών µε οργανισµούς ), ο περιορισµός του κόστους, η απευθείας 

επικοινωνία, κ.α.  

 

4.10.1 Σύστηµα TAXISnet 

 

  Το σύστηµα αυτό πρωτοεµφανίστηκε στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 1998  και 

χρησιµοποιείται από τότε σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το µέγεθος τους και από 

ιδιώτες. Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστηµα που βοηθάει στην µετάβαση 

πληροφοριών µεταξύ ιδιωτών ή επιχειρήσεων προς το δηµόσιο. Υποστηρίζεται από τη Γενική 

Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στα 

πλαίσια του προγράµµατος Κλεισθένης. Σκοπός του συστήµατος αυτού είναι η διευκόλυνση 

των οικονοµικών συναλλαγών µέσω της υποβολής διαφόρων δηλώσεων από πλευράς 

επιχειρήσεων και ιδιωτών και χρησιµοποιείται καθηµερινά από τα ίδια ενδιαφερόµενα 

πρόσωπα ( νοµικά ή φυσικά ) ή από τους εκπροσώπους τους ( λογιστές ). Επίσης προβλέπει 

στην αναβάθµιση της εφαρµογής του φορολογικού συστήµατος και σε τοπικό βαθµό αλλά 

και σε εθνικό. Οι εφαρµογές που υποστηρίζει το πρόγραµµα αυτό είναι οι παρακάτω: 

(Θεοδοσίου Πέτρου, Παπαδάτου ∆ήµητρα και Αργύρης Ευάγγελος, 2013) 

• ∆ηµιουργία  ή αλλαγή προσωπικού κωδικού αριθµού δραστηριότητας. 

• Έκδοση της δήλωσης ΦΜΥ ( Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών ) Ε7. 

• Ανανέωση δεδοµένων ΕΥ∆Ε - ΕΤΑΚ ( Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής 

∆ράσεων στους Τοµείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας ). 

• Έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων πελατών – προµηθευτών ΜΥΦ. 

• Φορολογική ενηµερότητα. 

• Έλεγχος ορθότητας φορολογικών στοιχείων. 

• Γνωστοποίηση εκκαθάρισης. 

• Έλεγχος ορθότητας φορολογικής ενηµερότητας. 

• Έκδοση περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) ή εκκαθαριστικής (Φ1).  

• Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών ή λήψης 

υπηρεσιών (Φ5) και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόµενων υπηρεσιών (Φ4). 

• Έκδοση φορολογικών δηλώσεων Ε1,Ε2.Ε9 και Ε3 για επιτηδευµατίες. 

• Καταστάσεις αντικειµενικών αξιών ακινήτων. 

• Καταστάσεις τιµών αγροτικών προϊόντων. 

• Έγγραφα αποκλεισµού διπλής φορολογίας. 

• Έγγραφα που αφορούν την φορολογία. 

• Απόκτηση αντίγραφου δηλώσεων που δεν αφορούν το παρόν έτος. 

• Επικύρωση ορθότητας αριθµού VIES. 

• Καταχώρηση µισθωτηρίου σε περίπτωση µίσθωσης ακινήτου. 

 

  Η σηµαντικότητα του TAXISnet βρίσκεται στο γεγονός ότι προσφέρει µείωση στο κόστος 

και στο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση µιας διεργασίας. Ακόµη ελαττώνει την 

ανάγκη προσωπικής επικοινωνίας µε δηµόσιους φορείς, όπως την Εφορία και βοηθάνε στην 

κατανόηση και λύση προβληµάτων των οµάδων που πάσχουν από ειδικές ανάγκες ή απλά δεν 

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Tο σύστηµα αυτό επιτρέπει την ίση µεταχείριση των 

πολιτών µέσω κοινοποίησης δηλώσεων από διαδικτυακούς ιστότοπους, δηλαδή την ταχεία 
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ενηµέρωση των πολιτών και διευκολύνει την διόρθωση λαθών. (Θεοδοσίου Πέτρου, 

Παπαδάτου ∆ήµητρα και Αργύρης Ευάγγελος, 2013) 

  Το σύστηµα TAXIS εκτός από τις επιχειρήσεις προσφέρει και στο κράτος σηµαντικές 

πληροφορίες σχετικά µε τη οικονοµική κατάσταση των πολιτών και των επιχειρήσεων . Αυτό 

γίνεται µε το να δέχεται ηλεκτρονικές δηλώσεις από τα εκάστοτε πρόσωπα (νοµικά ή φυσικά 

) µειώνοντας έτσι την αχρείαστη γραφειοκρατία και επισπεύδοντας έτσι όλες τις διαδικασίες 

αποφάσεων που έχει να πάρει η κυβέρνηση. 

 

 

 
 

Σχήµα 10. Αρχικά οθόνη λογαριασµού TAXIS. 

 

4.10.1.1 ∆ιαδικασία εγγραφής στο σύστηµα 

 

  Ξεκινώντας την εγγραφή στο σύστηµα TAXISnet ο υπόχρεος ( ή ο λογιστής του) θα πρέπει 

να πραγµατοποιήσει µια συγκεκριµένη διαδικασία η οποία γίνεται διαδικτυακά µέσω 

υπολογιστή. Η διαδικασία αυτή χωρίζεται σε τρία στάδια.  

1.Υποβολή δήλωσης εγγραφής ηλεκτρονικά 

 

 Σε αυτό το στάδιο ο υπόχρεος χρειάζεται να υποβάλει ένα όνοµα (username) και ένα κωδικό 

(password) της δικιάς του επιλογής τα οποία θα χρησιµοποιεί για να εισέλθει στο σύστηµα. Ο 

κάθε χρήστης πρέπει να συµπληρώσει  κάποια σηµαντικά στοιχεία τα οποία είναι : 

 

• Username ( υποχρεωτικά 3-20 λατινικούς χαρακτήρες ή αριθµούς ) 

• Password ( έως 5 λατινικούς χαρακτήρες σε συνδυασµό µε αριθµούς ) 

• ΑΦΜ (Αριθµός Φορολογικού Μητρώου) 

• Επώνυµο 

• Όνοµα 

• Πατρώνυµο 
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• Αριθµός τηλεφώνου  

• Αριθµό προσωπικού κινητού 

• Ηλεκτρονική διεύθυνση ( e-mail ) 

• FAX
1
 

 

2.Πιστοποίηση από την αντίστοιχη ∆.Ο.Υ. 

 

  Εφόσον συµπληρωθεί η αίτηση στη συνέχεια εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο που 

ενηµερώνει τον χρήστη για την επιτυχία ολοκλήρωσης της υποβολής. Ο κάτοχος του 

username µπορεί εάν επιθυµεί να εκτυπώσει το έγγραφο και έπειτα είναι υποχρεωµένος να 

παρουσιαστεί εντός 3 µηνών στη ∆.Ο.Υ που είναι εγγεγραµµένος όπου τους δίνεται το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

 

3.Έναρξη λειτουργίας του λογαριασµού ηλεκτρονικά 

 

  Στο τελικό αυτό στάδιο ο υπόχρεος απαιτείται να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της 

Γραµµατείας Συστηµάτων και να επιλέξει «Υπηρεσίες προς δηµόσια διοίκηση». Έπειτα θα 

του ζητηθεί να µεταβάλλει τον αρχικό κωδικό σε έναν καινούργιο όπου µε αυτόν τον τρόπο 

γίνεται η σύνδεση στο TAXISnet. 

 

4.10.2 Ηλεκτρονικές Τραπεζικές συναλλαγές (e-banking) 

 

  Με την τεχνολογική εξέλιξη που προήλθε τα τελευταία χρόνια µαζί µε τα ΛΠΣ 

αναβαθµίστηκαν όλοι οι τοµείς της οικονοµίας και µέσα σε αυτούς και το τραπεζικό 

σύστηµα. Οι τράπεζες πλέον παρέχουν στους πελάτες τους την δυνατότητα αποπληρωµής 

µέσω Ίντερνετ καθώς και επίσης άλλες βασικές λειτουργίες όπως η έκδοση αναλυτικής 

κατάστασης λογαριασµού (extrait), λήψη ή αποστολή εντολών πληρωµής από/σε ιδιώτες, 

επιχειρήσεις και δηµόσιο, κ.α. Οι παραπάνω λειτουργίες όµως κατανέµονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: (Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 2004) 

• Τραπεζικές κινήσεις µέσω τηλεφώνου ( mobile banking ) όπου οι τράπεζες 

επιτρέπουν την διαχείριση των λογαριασµών µέσω κινητού τηλεφώνου. Η συγκεκριµένη 

τεχνική δεν είναι τόσο διαδεδοµένη στην Ελλάδα αλλά παρόλο αυτά χρησιµοποιείται κατά 

κόρον στο εξωτερικό. 

• Αυτόµατα µηχανήµατα συναλλαγών ( ATM ) που παρέχουν την δυνατότητα 

ανάληψης ρευστών ανά πάσα στιγµή χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε τράπεζα. Τα 

µηχανήµατα κυρίως βρίσκονται σε πολλαπλές τοποθεσίες που υπάρχει µεγάλη κίνηση από 

ανθρώπους αλλά συνηθέστερα βρίσκονται σε υποκαταστήµατα τραπεζών. 

• Συναλλαγές µέσω τηλεφώνου ( phone banking ). Στις συγκεκριµένες συναλλαγές ο 

κάτοχος του λογαριασµού έρχεται σε επικοινωνία µέσω τηλεφώνου µε κάποιο αρµόδιο 

υπάλληλο και ο δεύτερος εξυπηρετεί τις συναλλακτικές ανάγκες του πελάτη. 

• Συναλλαγές µέσω διαδικτύου ( internet banking ) όπου ο ενδιαφερόµενος µέσω ενός 

υπολογιστή συνδεδεµένο στο διαδίκτυο µπορεί να συνδεθεί στο σύστηµα τραπεζών και να 

ρυθµίσει τις υποχρεώσεις του. 

 

                                                           

1
 Προαιρετικά το κινητό, το e-mail και το FAX 
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  Οι  ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές εξυπηρετούν σε µεγάλο βαθµό άτοµα που δεν 

έχουν την δυνατότητα επίσκεψης σε υποκατάστηµα τραπέζης ή θέλουν να εξοικονοµήσουν 

χρόνο. Ένα βασικό προτέρηµα τους είναι πως καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου 

µπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε συναλλαγή ανεξάρτητα µε την τοποθεσία του πελάτη. 

Όµως µία σηµαντική αδυναµία του συστήµατος είναι ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρονικής 

παρέµβασης των στοιχείων των πελατών της τράπεζας από κακόβουλους παραβάτες. Επίσης 

ένα άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα είναι ότι πόλλες φορές, όπως όταν µια συναλαγή που 

εµπλέκει µια διαφορετική τράπεζα(στη συγκεκριµένη περίπτωση €1,5), οι τράπεζες κρατάν 

προµήθεια. 

 

 Όµως τα παραπάνω αφορούν τη σχέση του πελάτη µε την τράπεζα. Αντίστροφα, η τράπεζα 

µέσω του συστήµατος αυτού ενηµερώνεται για τη κατάσταση των πελατών της καθώς και 

την συχνότητα των συναλλαγών τους. Με τη χρήση αυτου του συστήµατος, η ανάγκη 

πρόσληψης περισσότερων ατόµων µειώνεται αφού πλέον η οποιαδήποτε διαδικασία δεν 

γίνεται σε καταστήµατα. Τέλος µέσω της εφαρµογής αυτής η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα νέο προϊόν, η τράπεζα αποσκοπεί µεγαλύτερο κέρδος από τη δηµιουργία νέων 

λογαριασµών ( περίπου 8€ στο κάθε λογαριασµό και για κάθε συναλλαγή µε άλλη τράπεζα 

περίπου 3€). (Γκίνογλου ∆., Ταχυνάκης Π., Πρωτόγερος Ν., 2004) 

 

4.11  Ανάπτυξη της εφαρµογής της SOFTONE 

 

  Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που πρωτοεµφανίστηκε στην Ελλάδα το 2002 και έχει 

αξιοποιηθεί από τότε στο σύγχρονο κόσµο των επιχειρήσεων. Βασική λειτουργία του είναι να 

επιφέρει πρωτοποριακά και ακριβής αποτελέσµατα µε απώτερο σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών της επιχείρησης. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εστιάζει στην υποστήριξη όλων των 

οικονοµικών λειτουργιών της επιχείρησης, από τήρηση ενός απλογραφικού βιβλίου µέχρι και 

κοστολογίου. Πέραν από την τήρηση λογιστικών βιβλίων όµως παρέχει την δυνατότητα 

παρακολούθησης απαιτήσεων και υποχρεώσεων µε την έκδοση ή δηµιουργία καρτελών σε 

οποιαδήποτε µορφή ( PDF, XLS, DOC…) κάτι το οποίο διευκολύνει την επιχείρηση διότι 

πλέον η επιχείρηση εξοικονοµεί χρόνο στον υπολογισµό των χρεών της. Τέλος η εφαρµογή 

αυτή υποστηρίζεται από σύστηµα ERP κάτι το οποίο της δίνει την δυνατότητα οι 

απασχολούµενοι χρήστες να έχουν πρόσβαση από διαφορετικές τοποθεσίες και συσκευές. 

  Το σύστηµα SOFTONE µπορεί να αντιπροσωπεύσει πολλαπλές επιχειρήσεις και τα 

υποκαταστήµατα τους ή καθώς και σε περίπτωση οικοδοµικών επιχειρήσεων την έδρα και τα 

διάφορα εργοτάξια. Ένα ακόµα χαρακτηριστικό της είναι η παρακολούθηση των συναλλαγών 

σε διάφορα νοµίσµατα ( εκτός και εντός Ε.Ε. ) και το γεγονός ότι πολλαπλοί χρήστες 

µπορούν να συνδεθούν την ίδια χρονική στιγµή. Κάτι που δεν πρέπει να παραληφτεί είναι η 

συνδεσιµότητα µε άλλα προγράµµατα όπως CRM, Internet, Data Mining αλλά επίσης και µε 

συστήµατα του δηµοσίου ( ΙΚΑ, Εργάνη, TAXISnet ) καθώς και µε χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. 

  Το Ίντερνετ έχει βοηθήσει σηµαντικά την εξάπλωση πληροφοριών και δεδοµένων µεταξύ 

διαφόρων προγραµµάτων αλλά και επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα την ελάττωση του κόστους 

παραγωγής και τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του προσωπικού. Υπάρχουν δύο 

τρόποι για µεταφορά πληροφοριών ανάµεσα στο SOFTONE και σε άλλα συστήµατα και 

αυτοί είναι µέσω του προγράµµατος ή µέσω της βάσης δεδοµένων. Αναλυτικότερα, από τη 

µεριά του προγράµµατος γίνεται δυνατή η σταθερότητα της διασύνδεσης, της χρήσης του 

κ.τ.λ. ενώ παράλληλα γίνεται η µεταφορά των δεδοµένων. Από την άλλη, η µεταφορά µέσω 
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της βάσης δεδοµένων επιτρέπει την παράλληλη επικοινωνία είτε σε online κατάσταση είτε σε 

offline. 

 

4.11.1 Πλεονεκτήµατα της SOFTONE 

 

 Έχοντας κερδίσει µεγάλο µερίδιο στην αγορά των ΛΠΣ η SOFTONE έχει προβεί στη 

δηµιουργία νέων ιδεών και λειτουργιών στη µηχανογραφηµένη λογιστική καθώς και στα 

πληροφοριακά συστήµατα. Οι χρήστες της την θεωρούν αξιόπιστη λόγω της 

προσαρµοστικότητας και της ποικιλίας των λειτουργιών της χαρακτηριστικά που την 

καθιστούν ικανή στην κάλυψη των αναγκών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως µεγέθους ή κλάδου. 

Οι παροχές που προσφέρει προς τους χρήστες της είναι η παρακολούθηση οποιουδήποτε 

οικονοµικού γεγονότος µε τη βοήθεια ποικίλων λειτουργιών κάνοντας έτσι την λήψη 

αποφάσεων ευκολότερη, πιο ακριβής, αξιόπιστη και εστιασµένη σε κάθε επίπεδο της 

επιχείρησης. Επίσης όπως έχει προαναφερθεί προσφέρει συνδεσιµότητα µε άλλα 

προγράµµατα όπως το Cloud το οποίο αποτελεί ένα online µέσο αποθήκευσης δεδοµένων. 

 Σε γενικό βαθµό οι επιχειρήσεις θεωρούν προσιτό προς αυτές τη χρήση της SOFTONE διότι: 

• Παρέχει ευέλικτες και ποικιλόµορφες υπηρεσίες. 

• Η εγκατάσταση γίνεται απλά και γρήγορα. 

• Είναι οικονοµική λύση από άποψη απόκτησης και συντήρησης. 

• Σύνδεση µε το Cloud. 

• Λόγω του ότι χρησιµοποιεί ERP ο κάθε χρήστης έχει την ευχέρεια να συνδέεται από  

• όποια συσκευή είναι εγκαταστηµένη ή και αποτελεί µέρος του ΠΣ της επιχείρησης. 

 

4.11.2 Παροχές της SOFTONE 

 

   Οι παροχές που προσφέρει η SOFTONE διευκολύνουν την ταχεία µετάβαση πληροφοριών 

δίχως την ανάγκη αυξηµένων απαιτήσεων στο εύρος ζώνης δικτύου και ανάµεσα σε 

πολλαπλές Β∆. Η προσαρµοστικότητα που την χαρακτηρίζει επιτρέπει την κάλυψη αναγκών 

σε πληθώρα µορφών επιχειρήσεων δηλαδή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ένα π.χ. περίπτερο 

µέχρι και σε µια µεγάλη πολυεθνική. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω : 

• Χρήση του SOFTONE Business Explorer για το σκοπό της µείωσης του χρόνου 

µεταβολής των διεργασιών ανάλογα την παρουσίαση νέων ή ειδικών αναγκών. 

• ∆ηµιουργία προγραµµάτων που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και αποσκοπούν στη 

βελτίωση της λειτουργίας της. 

• ∆ιαχωρισµός των δεδοµένων σε διαφορετικούς  server µε στόχο την αποφυγή 

συµφόρησης δεδοµένων. 

• Χρήση σύγχρονων εργαλείων αλλά και ταυτόχρονη εφαρµογή παλαιότερων. 

• Ταυτόχρονη λειτουργία του SOFTONE Business Explorer που υποστηρίζει την 

εξέλιξη, εγκατάσταση, αντιµετώπιση προβληµάτων, µορφοποίηση και απασχόληση. 

 

Ακόµα η τεχνολογία της SOFTONE επιτρέπει την έναρξη πολλών άλλων διαδικασιών που 

βοηθάνε την επιχείρηση να καλύψει τις καθηµερινές της ανάγκες έτσι ώστε να ανταπεξέλθει 

στις υποχρεώσεις της και στις απαιτήσεις του σύγχρονου οικονοµικού κόσµου. Κάποια από 

τα προτερήµατα που αποδίδει είναι : 
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• Χρήση ποιοτικών εργαλείων όπως το Word, Excel, PowerPoint κ.τ.λ. 

• ∆υνατότητα παραµετροποίησης που βοηθούν στην ολοκλήρωση των λειτουργικών 

απαιτήσεων της επιχείρησης. 

• Εύκολο και κατανοητό στη χρήση. 

• Μη χρονοβόρα εκπαίδευση. 

• Γρήγορη εξυπηρέτηση του χρήστη και των αναγκών του. 

• ∆ιαδικτυακή υποστήριξη κα 

 

4.11.3 ERP  στην  SOFTONE 

 

  Πρόκειται για το πιο αναπτυγµένο σύστηµα της SOFTONE στη διαδικασία διαχείρισης 

επιχειρηµατικών πόρων. Έχει αντικαταστήσει τα πιο παλαιά συστήµατα και η διαδικασία 

εγκατάστασης και αναβάθµισης µπορεί να γίνει µέσω Ίντερνετ αλλά και µέσω CD. Το 

λογισµικό του αποτελείται από σύγχρονες λειτουργίες σε κάθε στάδιο του συνόλου του 

προγράµµατος και δίνει την δυνατότητα στο χρήστη χωρίς ο ίδιος να κατέχει εξειδικευµένες  

γνώσεις προγραµµατισµού να χειριστεί ή να το µεταβάλει ανάλογα µε τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις του. Λόγω της εύκολης συνδεσιµότητας και παραµετροποίησης γίνεται 

ευκολότερη η µεταφορά δεδοµένων από άλλα λογιστικά προγράµµατα. 

  Παρόλο αυτά το SOFTONE αποτελεί όχι µόνο ένα ΛΠΣ αλλά και ένα ΠΣ κάτι το οποίο του 

δίνει την δυνατότητα εκτός από τις καθηµερινές λογιστικές ανάγκες της επιχείρησης να 

εκτελεί και άλλες διεργασίες. Μερικές από αυτές είναι οι  δηµιουργία καρτελών πελατών ή 

προµηθευτών, η αποθήκευση στοιχείων, κ.α. κάτι το οποίο βοηθάει στην πληροφόρηση της 

επιχείρησης και έχει ως αποτέλεσµα την λήψη σωστών αποφάσεων. Με την χρήση των 

παραπάνω γίνεται δυνατή η κάλυψη των επιχειρησιακών λειτουργιών που επικεντρώνονται 

στις καθηµερινές εµπορικές συναλλαγές, στη παρακολούθηση των αποθεµάτων ή των 

καταθέσεων όψεως και γενικότερα των χρηµατικών διαθεσίµων της. Επίσης εξαιτίας της 

δυνατότητας παρακολούθησης συναλλαγών σε διάφορα νοµίσµατα, υποστηρίζει και την 

παρακολούθηση των παγκόσµιων εµπορικών πράξεων. 

 

4.11.4 Λογιστική στη SOFTONE 

 

  Η χρήση της SOFTONE  στα λογιστικά γραφεία υποστηρίζει τους λογιστές στην 

αυτοµατοποίηση επαναλαµβανόµενων και καθηµερινών εργασιών µειώνοντας ταυτόχρονα 

τον χρόνο διεξαγωγής των εργασιών. Χάρης αυτή την δυνατότητα ο χρόνος που απαιτείται 

για να ολοκληρωθεί µια απλή λογιστική εργασία όπως π.χ. η καταχώρηση ενός τιµολογίου, 

µειώνεται σηµαντικά όµως εκτός από καθηµερινές εργασίες βοηθάει και σε άλλες όπως η 

µεταφορά υπολοίπων σε νέα χρήση. 

  Οι λογιστές βασιζόµενοι σε αυτό το πρόγραµµα µπορούν να έχουν όλη την υποστήριξη που 

χρειάζονται µε την πιο σύγχρονη τεχνολογία. Λογιστικές λειτουργίες όπως η εκτύπωση 

λογιστικών καταστάσεων γίνονται αυτόµατα και σε περίπτωση προβλήµατος παρέχεται 

διαδικτυακή ή τηλεφωνική υποστήριξη. Η SOFTONE σε σύγκριση µε τα λοιπά λογιστικά 

προγράµµατα εξυπηρετεί πιο αποτελεσµατικά και γρήγορα τον λογιστή και του δίνει την 

δυνατότητα να εργάζεται σε  νέες υπηρεσίες καλύτερες από τις προηγούµενες και να 

εξοικονοµεί χρόνο ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αποδοτικότητα του. 
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Σχήµα 11. Φωτογραφία προγράµµατος SOFTONE 

 

  Όπως διακρίνουµε και στην παραπάνω εικόνα, η SOFTONE επιτυγχάνει µέσω της 

καταχώρησης απλών στοιχείων την αυτόµατη παραγωγή λογιστικού άρθρου µε το πάτηµα 

απλά ενός κουµπιού. Αυτή η διαδικασία διευκολύνει τον λογιστή να ολοκληρώσει  την 

καταχώρηση ενός τιµολογίου που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι «παροχή 

διαφηµιστικών υπηρεσιών». 
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Σχήµα 12. Καρτέλα «Άρθρο Λογιστικής» - πρόγραµµα SOFTONE  

 

  Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται το παραγόµενο άρθρο από την εµπορική διαχείριση 

όπως προκύπτει στη γενική λογιστική. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

    Από τις αρχές του 21
ου

 αιώνα η Λογιστική έχει αναπτυχθεί και πλέον χρησιµοποιείται κατά 

κόρον σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους. Μια επιχείρηση στο σύγχρονο κόσµο 

θα πρέπει να στηρίζεται σε τουλάχιστον έναν λογιστή όπου αναλαµβάνει την σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων και άλλων λογιστικών λειτουργιών καθώς και των φορολογικών 

τους υποχρεώσεων προκειµένου να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση. Η εξέλιξη της 

πληροφορικής έχει αποδειχθεί ως ένα πολύτιµο εργαλείο για την ευµενής ανάπτυξη ενός 

οργανισµού και για την διευκόλυνση της εργασίας του λογιστή. Με τη χρήση των 

Λογιστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων ο λογιστής έχει την δυνατότητα να προσφέρει 

ακριβής και ορθή πληροφόρηση στην επιχείρηση. 

 Σε αυτή την εργασία εξετάζονται και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΠΣ, η 

προσφορά τους στην επιχείρηση αλλά και οι επιπτώσεις που έχει στην οικονοµία. Η χρήση 

των ΠΣ συνέβαλε στην ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται 

προκειµένου να ολοκληρωθεί µια διαδικασία. Παλαιότερα οι απαιτούµενες διαδικασίες µιας 

επιχείρησης µπορεί να κρατούσαν και µήνες αφού πραγµατοποιούνταν χειρόγραφα. Η 

πληροφορία η οποία αποτελεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της λήψης αποφάσεων πλέον 

µεταφέρεται πιο εύκολα και ταχύτερα από τα ανώτερα προς τα κατώτερα κλιµάκια της 

επιχείρησης αλλά και από επιχείρηση προς επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο ο κίνδυνος 

µεταφοράς λάθος πληροφοριών ή δεδοµένων µειώθηκε δραµατικά διευκολύνοντας τον τρόπο 

λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και αυξήθηκε η απόδοση τους.  

 Ένα ΠΣ όµως δεν µπορεί να υπάρξει δίχως µια Β∆ και αυτό γιατί χρειάζεται ένα σηµείο στο 

οποίο να αποθηκεύει τα δεδοµένα που συλλέγει και δηµιουργεί. Εξαιτίας των δεδοµένων που 

υπάρχουν σε αυτή τη βάση αποτελεί µια λεπτοµερή και σαφής απεικόνιση της επιχείρησης 

τόσο στο πραγµατικό χρόνο, όσο και στο παρελθοντικό. Έτσι ο κάθε χρήστης µπορεί να 

συλλέγει πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση όπου δεν θα είχε πρόσβαση µε άλλο τρόπο 

βοηθώντας τον να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και την ιστορία 

της.  

 Ένα από τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα στο κόσµο των επιχειρήσεων είναι τα ERP τα οποία 

και µας απασχόλησαν περισσότερο λόγο αυτου. Τα αρχικά ERP σηµαίνουν Συστήµατα 

Σχεδιασµού Ενδοεπιχειρησιακών Πόρων και συµβολή τους σε µια επιχείρηση είναι τεράστια, 

αφού βοηθάνε στο στρατηγικό σχεδιασµό και στην οργάνωση µιας επιχείρησης αυξάνοντας 

έτσι την αποδοτικότητα της. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της σύνδεσης προγραµµάτων όπου το 

καθένα έχει έναν µοναδικό ρόλο. Βοηθάνε στη σύνδεση µεταξύ των τµηµάτων µιας 

επιχείρησης χωρίς να δηµιουργούν εµπόδια µεταξύ τους, βελτιώνουν την εξυπηρέτηση 

πελατών και κυριότερα µειώνουν το λειτουργικό κόστος. 

  Συγκρίνοντας παλαιότερα συστήµατα λογιστικής πληροφόρησης µε τα νέα (ΛΠΣ) γίνεται 

φανερός ο λόγος επιλογής και χρήσης τους από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα έχουν δηµιουργηθεί µε σκοπό την 

επιθεώρηση,  την επιτήρηση και την µεγιστοποίηση της απόδοσης της επιχείρησης. Για την 

αποδοτικότερη λειτουργία ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήµατος είναι απαραίτητη η 

ρύθµιση του ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης κάτι που είναι εφικτό παντού εξαιτίας 

της ευελιξίας τους. 

  Η χρήση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστηµάτων επεκτείνεται και σε άλλες 

λειτουργίες εκτός από την απλή τήρηση βιβλίων όπως την κατάρτιση οικονοµικών και 

λογιστικών καταστάσεων παρέχοντας έτσι τα απαραίτητα δεδοµένα στη διοίκηση της 



79 

 

επιχείρησης που βοηθούν τελικά στην πληροφόρηση και τη λήψη αποφάσεων. Κάποια από τα 

πιο διαδεδοµένα προγράµµατα των ΛΠΣ είναι το SOFTONE, το Epsilon λογιστική 

διαχείριση, κ.α. Πλέον χρησιµοποιούνται από σχεδόν όλους τους οργανισµούς  καθώς 

παρέχουν ποιοτικότερες και ποσοτικότερες πληροφορίες στο χρόνο που χρειάζεται. 

  Στη παρούσα εργασία δίνεται έµφαση στο προγραµµα SOFTONE καθώς αποτελεί ένα 

ολοκληρωµένο ΛΠΣ που παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται µια επιχείρηση για τη 

κάλυψη των πληροφοριακών της αναγκών. Το πρόγραµµα αυτό συγκεκριµένα παρέχει 

αναλητικά ισοζύγια καθώς και όλες τις προβλεπόµενες οικονοµικές-λογιστικές καταστάσεις. 

Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις συντάσονται εύκολα και γρήγορα όσες φορές δεν είναι 

αυτοµαποιηµένες. 

  Η πτυχιακή αυτή έχει ως στόχο την παρουσίαση όλων των χαρακτηριστικών των ΛΠΣ 

καθώς και την χρησιµότητα τους στη λήψη αποφάσεων και την πληροφόρηση.  
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