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Περίληψη 

 

Η σηµερινή εποχή κατακλύζεται από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

κυριαρχείται από την ανάγκη για διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών 

συστηµάτων. Η ενσωµάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στις 

επιχειρήσεις αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της λειτουργίας τους καθώς τους 

προσφέρει πλήθος από εφαρµογές που είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Στον τοµέα των 

αποφάσεων που καλείται να πάρει µια επιχείρηση, οι λογιστικές πληροφορίες παίζουν 

καίριο ρόλο και εποµένως τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα είναι µια 

αναγκαιότητα. Η εύρυθµη λειτουργία και το µέλλον µιας επιχείρησης εξαρτάται από 

την αξιοποίηση των λογιστικών πληροφοριών οι οποίες βοηθούν την διοίκηση στη 

λήψη αποφάσεων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι λειτουργίες των 

λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων καθώς και τα οφέλη που παρέχουν στους 

χρήστες, και ακόµα το πόσο σηµαντικό ρόλο έχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η 

σύνδεση ενός πληροφοριακού λογιστικού συστήµατος απευθείας µε τις υπηρεσίες της.  
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Εισαγωγή 

 

Η χρήση του διαδικτύου και η ενσωµάτωση των πληροφοριακών συστηµάτων στις 

επιχειρήσεις αποτελεί επανάσταση στο χώρο των συναλλαγών που πραγµατοποιούν οι 

επιχειρήσεις καθώς και στην αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων που καλούνται να 

πάρουν. Έτσι, τα πληροφοριακά συστήµατα, και συγκεκριµένα τα λογιστικά 

πληροφοριακά συστήµατα, αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο για την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, που τους προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και πλήθος από οφέλη 

και πλεονεκτήµατα. Οι καθηµερινές απαραίτητες λογιστικές δραστηριότητες 

πραγµατοποιούνται µέσω αυτών των συστηµάτων, προσφέροντας στους χρήστες την 

εξοικονόµηση του χρόνου και την αξιοποίησή του σε περισσότερες δραστηριότητες. 

Επίσης, µε την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι δηµόσιοι οργανισµοί 

εξυπηρετούν τους πολίτες εξ’ αποστάσεως και µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 

καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πολιτών, αλλά και ευκολότερη διαχείριση 

των εργασιών που εκτελούν οι δηµόσιες υπηρεσίες.  

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός της χρησιµότητας των λογιστικών 

πληροφοριακών συστηµάτων στην λήψη αποφάσεων. Η οικονοµική εξέλιξη και 

µελλοντική πορεία µιας επιχείρησης θα στηριχτεί στα λογιστικά δεδοµένα που 

προέρχονται από τα λογιστικά συστήµατα, παρέχοντας στη διοίκηση το πλεονέκτηµα 

της αποτελεσµατικής λήψης αποφάσεων. 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα που 

προσφέρουν οι σηµερινές τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των επιχειρήσεων και των 

δηµοσίων οργανισµών, ακολουθώντας την παρακάτω δοµή. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πληροφοριακά συστήµατα, η χρησιµότητά 

τους, οι βασικοί τύποι τους καθώς και οι σκοποί τους, αποτελώντας ουσιαστικά ένα 

εισαγωγικό κεφάλαιο για την κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων και των 

λειτουργιών τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται η αναφορά στη λήψη αποφάσεων και 

τη λογιστική, όπου καταδεικνύεται η σπουδαιότητα της λήψης αποφάσεων για µια 

επιχείρηση και ακολουθεί η περιγραφή της λογιστικής ως µέσο για την παροχή 

έγκυρων λογιστικών πληροφοριών. Συνδυάζοντάς τα, προσδιορίζεται η σπουδαιότητα 

του ρόλου των λογιστικών πληροφοριών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη 

διοίκηση του οργανισµού. Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 



 

 

λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα, όπου αναφέρονται οι βασικές λειτουργίες τους µε 

βασικότερο σκοπό την επεξεργασία των λογιστικών δεδοµένων για παροχή 

πληροφόρησης και κατόπιν παρουσιάζονται δύο επιχειρηµατικά πληροφοριακά 

συστήµατα όπου αναφέρεται η αναγκαιότητά τους για την εξέλιξη της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπου προσδιορίζεται η σπουδαιότητα που 

κατέχει ως αρωγή για το δηµόσιο τοµέα αλλά και τους πολίτες. Αναλύοντας το πώς 

αναπτύχθηκε, ακολουθεί η εκτενής παρουσίαση της υπηρεσίας του Υπουργείου 

Οικονοµικών, το γνωστό TAXIS, µε τα οφέλη που παρέχει. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει 

µε την παράθεση των ιδιαίτερα αξιοποιήσιµων λειτουργιών και διεργασιών που 

παρέχονται από την διασύνδεση των πληροφοριακών λογιστικών συστηµάτων µε τις 

υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο πέµπτο κεφάλαιο που είναι και το 

τελευταίο, παρουσιάζονται οι βάσεις δεοµένων. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η 

σηµαντικότητα που κατέχουν σε ένα σωστά οργανωµένο πληροφοριακό σύστηµα. Για 

το λόγο αυτό παρουσιάζεται και επεξηγείται η χρησιµότητα του διαγράµµατος 

οντοτήτων-συσχετίσεων ώστε να δηµιουργηθεί σωστά µια σχεσιακή βάση δεδοµένων 

και κατόπιν επιχειρείται η σχεδίαση ενός τέτοιου διαγράµµατος για τη λογιστική 

λειτουργία.   

 

 

 

 



 

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

1.1 Εισαγωγικό µέρος 

Όπως αναφέρεται στην πτυχιακή της Κουρουθιανάκη και Γιαννακοπούλου (2012), 

σύστηµα είναι ένα σύνολο από οντότητες (π.χ. άνθρωποι, µηχανές, διαδικασίες κλπ) 

που συνεργάζονται για την επίτευξη ενός στόχου. Ο στόχος αυτός είναι ο λόγος 

ύπαρξης του συστήµατος. Κάθε σύστηµα έχει εισόδους, εξόδους και επεξεργασίες και 

περιβάλλεται από ένα περιβάλλον το οποίο διαχωρίζεται από ένα όριο. Συνήθως 

υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λήψη αποφάσεων σχετικών µε το 

σύστηµα. 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι οποιοσδήποτε συνδυασµός της τεχνολογίας 

πληροφοριών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που προορίζεται για τη συλλογή, 

εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών. Σε µια πολύ 

ευρεία έννοια, ο όρος πληροφοριακό σύστηµα συχνά χρησιµοποιείται για να δηλώσει 

την αλληλεπίδραση µεταξύ των ανθρώπων, των διαδικασιών, των δεδοµένων και της 

τεχνολογίας. Με αυτή την έννοια, ο όρος χρησιµοποιείται για να αναφερθεί όχι µόνο 

στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), που ένας οργανισµός 

χρησιµοποιεί, αλλά και για τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν µε αυτή 

την τεχνολογία για την υποστήριξη των επιχειρηµατικών διαδικασιών (Wikipedia 

(2012))1. 

Τα πληροφοριακά συστήµατα εποµένως συλλέγουν,  αποθηκεύουν,  αναλύουν και 

διαχέουν δεδοµένα και πληροφορίες, υποστηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό τις λειτουργίες 

µίας επιχείρησης και παρέχοντας τις πληροφορίες που χρειάζονται στην διοίκησή της 

για αποτελεσµατικότερες αποφάσεις. 

 

Τα πληροφοριακά συστήµατα χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις (Βικιεπιστήµιο 

(2011)): 

• Για ταχύτατη και ακριβή επεξεργασία των δεδοµένων 

• Λόγω µεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας 

• Για ταχύτατη επικοινωνία µεταξύ τοποθεσιών 

• Για άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες που πρέπει να αντλήσει η επιχείρηση για 

την δραστηριότητά της 

• Λόγω δυνατότητας συντονισµού ατόµων, οµάδων και οργανισµών 



 

 

• Για την υποστήριξη των αποφάσεων που θα ληφθούν από την επιχείρηση 

• Για αυτοµατοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών και των ροών εργασιών 

• Για καλύτερη αξιοποίηση των πολύτιµων δεδοµένων της επιχείρησης 

• Για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης  

 

1.2 Πόροι πληροφοριακού συστήµατος 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα αποτελείται από τους ανθρώπους-ρόλους, τα δεδοµένα, τις 

διαδικασίες, και το υλικό και λογισµικό που αποτελούν τις τεχνολογίες πληροφορικής. 

Οι βασικοί αυτοί πόροι, οι οποίοι αλληλεπιδρούν, συλλέγουν, επεξεργάζονται, 

αποθηκεύουν και µεταδίδουν δεδοµένα και πληροφορίες. 

 

 

Εικόνα 1. Οι πόροι ενός πληροφοριακού συστήµατος και η µεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. 

 

� Άνθρωποι-ρόλοι: προγραµµατιστές, σχεδιαστές βάσεων δεδοµένων, ιδιοκτήτες, 

προϊστάµενοι, λογιστές, υπάλληλοι, τελικοί χρήστες, κ.ά. 

� ∆εδοµένα: κείµενα, εικόνα και ήχος που αποθηκεύονται ή προέρχονται από 

βάσεις δεδοµένων και είναι ανάλογα µε την δραστηριότητα του οργανισµού ή 

της επιχείρησης. Τα δεδοµένα είναι στοιχεία που συλλέγονται, καταγράφονται, 

αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από ένα πληροφοριακό σύστηµα. 



 

 

� ∆ιαδικασίες: οδηγίες για τους ανθρώπους που ανήκουν και χειρίζονται το 

Πληροφοριακό Σύστηµα. 

� Υλικό (hardware): συσκευές για εισαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση των 

δεδοµένων, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, δίκτυα, αποθηκευτικά 

µέσα, κλπ.  

� Λογισµικό: λειτουργικά συστήµατα, εφαρµογές, προγράµµατα. 

 

Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα για να παράγει τις απαραίτητες πληροφορίες πρέπει να 

ακολουθήσει ορισµένες δραστηριότητες οι οποίες είναι η είσοδος, η επεξεργασία, η 

έξοδος και η αναπληροφόρηση.  

• Είσοδος (Input): συλλέγονται δεδοµένα τα οποία είναι πρωτογενή, από το 

εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης µε σκοπό να τα 

επεξεργαστεί το πληροφοριακό σύστηµα. 

• Επεξεργασία (Processing): η µετατροπή, η κατάλληλη διαχείριση και η ανάλυση 

της πρωτογενούς εισόδου σε µία µορφή περισσότερο κατανοητή από τους 

ανθρώπους. 

• Έξοδος (Output): οι επεξεργασµένες πληροφορίες διανέµονται στους 

ανθρώπους που θα τις χρησιµοποιήσουν. 

• Αναπληροφόρηση (Feedback): έξοδος που επιστρέφει στα κατάλληλα µέλη της 

επιχείρησης µε σκοπό να τα βοηθήσει να αξιολογήσουν ή αν διορθώσουν την 

είσοδο. 

 

1.3 Τύποι πληροφοριακών συστηµάτων 

Οι τέσσερεις κύριοι τύποι συστηµάτων είναι: 

1. Συστήµατα Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction Processing Systems - TPS) 

2. Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (Management Information Systems - 

MIS) 

3. Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων  (Decision-Support Systems - DSS) 

4. Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης  (Executive-Support Systems - ESS) 

 

TPS (Transaction Processing Systems): είναι συστήµατα τα οποία εκτελούν και 

καταγράφουν τις τρέχουσες καθηµερινές συναλλαγές που είναι απαραίτητες για την 

διεξαγωγή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πρωταρχικός στόχος είναι να 



 

 

συλλέγουν µεγάλο όγκο δεδοµένων από εσωτερικές πηγές σε ηµερήσια βάση (π.χ. 

Υποσύστηµα Τιµολόγησης ERP). Μετά την συλλογή, σύνοψη και επεξεργασία, 

καταγράφουν τις πληροφορίες σε βάσεις δεδοµένων. Οι πληροφορίες αυτές 

απευθύνονται στους µεσαίους managers, για έκδοση αναφορών µέσα από MIS και DSS 

συστήµατα. Χαρακτηρίζονται από µικρή πολυπλοκότητα υπολογισµών αλλά µεγάλες 

δυνατότητες αποθήκευσης δεδοµένων (Χαραλαµπίδης, Ι. (n.d.)). 

 

MIS  (Management Information Systems): προσφέρουν κατάλληλες πληροφορίες για τη 

διοίκηση ενός οργανισµού. Συνεργάζονται µε τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήµατα 

της επιχείρησης από τα οποία αποσπούν τις κατάλληλες πληροφορίες που είναι 

χρήσιµες για τη διοίκηση. (Ταµπακάς, Β.Τ.(n.d.)). Παρέχουν στα διοικητικά στελέχη 

συγκεντρωτικές πληροφορίες και στοιχεία για τον έλεγχο και την οργάνωση των 

σχεδίων τους.  

Αποτελούν µία αποτελεσµατική και µεθοδική προσέγγιση για τη συλλογή, αποθήκευση 

και επεξεργασία δεδοµένων υπογραµµίζοντας το τι χρειάζεται µε σκοπό την 

αποτελεσµατική διαχείριση της επιχείρησης (Exa, (n.d.)). 

Οι διαχειριστές ενηµερώνονται σχετικά µε την πρόοδο, τα επιτεύγµατα και τις πιθανές 

ελλείψεις στα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης. Τα Πληροφοριακά Συστήµατα 

∆ιοίκησης βοηθούν τα µεσαία στελέχη στον βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό, τον καθορισµό 

των στόχων και τον έλεγχο των λειτουργιών της επιχείρησης. Όσον αφορά τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη, τους βοηθάνε στον καθορισµό των στόχων, στον στρατηγικό 

σχεδιασµό και την εξέλιξη των επιχειρηµατικών σχεδίων τους. Τα MIS παίζουν το ρόλο 

της παραγωγής πληροφοριών, αναγνώρισης του προβλήµατος και συµβολής στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και εποµένως διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στη 

διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της επιχείρησης. 

 

DSS (Decision-Support Systems): Τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) 

είναι µια ειδική κατηγορία των πληροφοριακών συστηµάτων τα οποία υποστηρίζουν τις 

δραστηριότητες λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων και οργανισµών. Ένα σωστά 

σχεδιασµένο DSS είναι ένα διαδραστικό λογισµικό σύστηµα που προορίζεται να 

βοηθήσει τους υπεύθυνους της λήψης αποφάσεων να συλλέξουν χρήσιµες πληροφορίες 

από τα ανεπεξέργαστα δεδοµένα, έγγραφα, προσωπική γνώση και επιχειρηµατικά 

µοντέλα για να εντοπίσουν και να επιλύσουν προβλήµατα και να πάρουν αποφάσεις 

(Information Builders (n.d.)). 



 

 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στα ανώτερα επίπεδα της διοίκησης δεν µπορούσε να 

υποστηριχτεί πλήρως από τα MIS (Jun, T. et al, 2004) και είχε ως αποτέλεσµα την 

εφαρµογή ενός καινούργιου τύπου πληροφοριακών συστηµάτων, περίπου το έτος 1970, 

τα Decision Support Systems. 

Τα DSS αποτελούν ειδικές εξειδικευµένες εφαρµογές ανάλυσης δεδοµένων, µε χρήση 

στατιστικών µεθόδων και προτύπων επιχειρησιακής έρευνας, για την επίλυση 

συγκεκριµένων επιχειρησιακών προβληµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

πολύπλοκη και όχι τόσο σαφή δοµή. Η επιχείρηση είναι σε θέση να προσδιορίσει το 

κατά πόσο ένα εναλλακτικό σενάριο σχεδιασµού παραγωγής είναι εφικτό και στη 

συνέχεια να υπολογίσει το αντίστοιχο τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα. Επιπλέον, ο 

χρήστης έχει την ευχέρεια να παρέµβει στη διαδικασία, να αλλάξει τα δεδοµένα, να 

δοκιµάσει διαφορετικά σενάρια µε διαφορετικές παραµέτρους. 

Παραδείγµατα επιχειρησιακών δράσεων που χρησιµοποιούνται τα DSS: 

� Επενδυτικές αποφάσεις 

� Προβλέψεις πωλήσεων και αγορών νέων προϊόντων 

� Προγραµµατισµός παραγωγής  

� Προγραµµατισµός προσωπικού 

� Σχεδιασµός συστηµάτων διανοµής προϊόντων 

 

ESS (Executive-Support Systems): είναι σχεδιασµένα να εξυπηρετούν ανώτατα και 

ανώτερα διοικητικά στελέχη. Επίσης στηρίζουν στρατηγικές αποφάσεις και 

µακροπρόθεσµο επιχειρησιακό σχεδιασµό.  

Ένα Σύστηµα Υποστήριξης ∆ιοίκησης είναι µια κατηγορία των πληροφοριακών 

συστηµάτων που υποστηρίζει επιχειρηµατικές και οργανωτικές δραστηριότητες λήψης 

αποφάσεων. Πρόκειται για ένα διαδραστικό σύστηµα που βοηθά τους φορείς λήψης 

αποφάσεων συγκεντρώνοντας χρήσιµες πληροφορίες για τον εντοπισµό και την 

επίλυση προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων (wiki.answers (n.d.)). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πίνακας 1. Τύποι πληροφορικών συστηµάτων και βασικές λειτουργίες τους  

(Laudon K. And Laudon J.(2006)). 

 

 TPS MIS DSS ESS 

 

 

 

Είσοδος 

∆εδοµένα 

συναλλαγών 

Περιληπτικά 

δεδοµένα 

συναλλαγών, 

δεδοµένα 

µεγάλου 

όγκου, απλά 

µοντέλα 

Μικρού όγκου 

δεδοµένα ή 

µαζικές βάσεις 

δεδοµένων 

βελτιστοποιηµένες 

για ανάλυση 

δεδοµένων 

Εξωτερικά και 

εσωτερικά 

συγκεντρωτικά 

δεδοµένα 

 

 

 

 

 

Επεξεργασία 

Ταξινόµηση, 

κατάταξη, 

συγχώνευση, 

ενηµέρωση  

Τρέχουσες 

αναφορές, 

απλά 

µοντέλα, 

ανάλυση 

χαµηλού 

επιπέδου 

Με 

αλληλεπίδραση, 

προσοµοιώσεις, 

αναλύσεις 

Γραφικά, 

προσοµοιώσεις, 

ανάλυση 

ανώτερου 

επιπέδου 

 

 

Έξοδος 

Αναλυτικές 

αναφορές, 

λίστες, 

περιλήψεις 

Συνοπτικές 

αναφορές και 

αναφορές 

αποκλίσεων 

Ειδικές αναφορές, 

αναλύσεις 

αποφάσεων, 

απαντήσεις σε 

ερωτήσεις 

Προβολές, 

απαντήσεις σε 

ερωτήσεις 

 

Χρήστες 

Υπάλληλοι 

γραφείο, 

προϊστάµενοι 

Μεσαία 

στελέχη 

∆ιευθυντές 

τοµέων, 

εξειδικευµένο 

προσωπικό 

Ανώτερα 

στελέχη 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 Ιστορική εξέλιξη πληροφοριακών συστηµάτων 

∆εκαετία 1950 

Οι πρώτες εφαρµογές των υπολογιστών στις επιχειρήσεις (µισθοδοσία, τιµολόγηση) 

απαιτούσαν επαναλαµβανόµενους υπολογισµούς σε µεγάλο αριθµό δεδοµένων. 

Παράλληλα µε την εξέλιξη του υλικού που είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

φθηνότερων, καλύτερων και φιλικότερων υπολογιστών, οι επιχειρήσεις διαπίστωσαν 

τις ωφέλειες που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας και την δυναµική που 

µπορεί να προσδώσει. 

∆εκαετία 1960 

Αρχίζουν να αναπτύσσονται συστήµατα που έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται 

δεδοµένα σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων. Τα συστήµατα αυτά χαρακτηρίζονται 

κυρίως από τη δυνατότητα να παρέχουν περιοδικές αναφορές, είχαν κυρίως ιστορικό 

χαρακτήρα ενώ, αργότερα, χρησιµοποιήθηκαν για την πρόβλεψη τάσεων και την 

υποστήριξη αποφάσεων ρουτίνας. 

∆εκαετία 1970 

Τα υπολογιστικά συστήµατα χρησιµοποιούν τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η χρήση αυτή 

των επικοινωνιών επεκτάθηκε αργότερα και µαζί µε τη διάδοση των συστηµάτων 

επεξεργασίας κειµένου, συνετέλεσε στην εµφάνιση των συστηµάτων αυτοµατισµού 

γραφείου. Την ίδια εποχή εµφανίζεται η έννοια των συστηµάτων στήριξης αποφάσεων 

µε βασικό στόχο την υποστήριξη ηµιδοµηµένων αποφάσεων, αλλά το κόστος 

ανάπτυξης αυτών εξακολουθεί να είναι υψηλό. 

∆εκαετία 1980 

Πολλοί χρήστες δηµιουργούν τα δικά τους συστήµατα αφού χαµηλώνει το κόστος των 

συστηµάτων και γίνεται πιο εύκολη η χρήση και ο προγραµµατισµός τους. Στα µέσα 

της δεκαετίας του ’80 κάνει την εµφάνισή της, η τεχνητή νοηµοσύνη. Αναπτύσσονται 

νέα έξυπνα συστήµατα, µε περισσότερο δηµοφιλή τα έµπειρα συστήµατα. Τα 

συµβουλευτικά αυτά συστήµατα διαφέρουν κατά πολύ από τα συστήµατα επεξεργασίας 

συναλλαγών και από τα συστήµατα διοίκησης και υποστήριξης αποφάσεων. Στα τέλη 

της δεκαετίας του ’80 δηµιουργούνται τα συστήµατα υποστήριξης οµάδων για την 

υποστήριξη των εργαζοµένων σε οµάδες. (Γεωργάκη, Α. και Νεδέλκου, Α., 2004) 

 

 

 



 

 

1.5 Σκοποί πληροφοριακών συστηµάτων 

Μπορούµε να θεωρήσουµε, ότι  οι σπουδαιότεροι σκοποί των πληροφοριακών 

συστηµάτων είναι οι ακόλουθοι :  

� Η  συλλογή και  αποθήκευση δεδοµένων, τα οποία µε κατάλληλη επεξεργασία 

να µετασχηµατίζονται σε χρήσιµη πληροφόρηση. 

� Η  παροχή λειτουργικής πληροφόρησης στους εργαζοµένους για να επιτελούν 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δραστηριότητες της επιχείρησης τις 

σχετικές µε τις καθηµερινές συναλλαγές και το βραχυπρόθεσµο 

προγραµµατισµό και έλεγχο.  

� Η  παροχή στρατηγικής πληροφόρησης σε κατάλληλη µορφή στα διευθυντικά 

στελέχη για να παίρνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις, που σχετίζονται µε 

τη µελλοντική πορεία του οργανισµού. 

� Η επέκταση της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού είναι αναγκαίο το πληροφοριακό σύστηµα της επιχείρησης να συνδέεται 

µε εξωτερικά πληροφοριακά συστήµατα και ιδιαίτερα µε εκείνα των 

προµηθευτών, των ενδιάµεσων και των αγοραστών,  προκειµένου να 

δηµιουργηθούν οφέλη από την απόκτηση επιπρόσθετης πληροφόρησης 

(Χαραµής, Γ., 1994). 

 

Η συνδροµή των πληροφοριακών συστηµάτων στη λήψη αποφάσεων και στατιστικών 

στοιχείων, στην ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και οικονοµικών 

δεδοµένων, είναι ουσιαστική καθώς η διοίκηση µπορεί να τα χρησιµοποιήσει µε σκοπό 

την αξιολόγηση της κατάστασης της επιχείρησης και τους εξωτερικούς παράγοντες που 

την επηρεάζουν. 

 

2. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

2.1 Εισαγωγικό µέρος 

Η Λογιστική είναι εξαιρετικά σηµαντική για την λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

Ορισµένα παραδείγµατα στα οποία η χρήση λογιστικών δεδοµένων βοηθάει στην 

πρόβλεψη και λήψη αποφάσεων παρατίθενται ακολούθως: 

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι πολύ χρήσιµες για τους επενδυτές που θέλουν 

να επενδύσουν στην εταιρία, διότι από αυτές µπορούν να δουν εάν η εταιρία 



 

 

είναι σε καλή οικονοµική κατάσταση και οι επενδύσεις τους έχουν προοπτικές 

να ευηµερήσουν. 

2. Για επικείµενες αγορές, µπορεί να αποφασιστεί εάν η αγορά θα γίνει µε µετρητά 

ή µε δανεισµό. Ορισµένες φορές ο δανεισµός κεφαλαίων είναι προτιµότερος για 

την επιχείρηση, καθώς τα µετρητά µπορεί να είναι απαραίτητα να 

χρησιµοποιηθούν για πιο άµεσες ανάγκες. 

3. Οι πιστωτές, εξετάζοντας τις οικονοµικές καταστάσεις, θα είναι σε θέση να 

διαπιστώσουν εάν η εταιρία δύναται να εξοφλήσει τα χρέη της, και έτσι θα 

γνωρίζουν εάν πρέπει να εγκρίνουν δανεισµούς από αυτήν.  

4. Μπορούν ακόµα να παρθούν αποφάσεις για κάποιο συγκεκριµένο τµήµα της 

επιχείρησης που είτε θα απαιτείται προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του ή θα 

µπορεί να συνεχίζει ακόµα και εάν υπάρχουν ζηµίες. 

 

Χωρίς τη Λογιστική, οι διαχειριστές δεν θα γνωρίζουν ποια προϊόντα ήταν επιτυχή, 

ποιες επιχειρηµατικές αποφάσεις ήταν σωστές και εάν θα πρέπει να αγοράσουν ή να 

µισθώσουν ένα περιουσιακό στοιχείο.  

 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων περιλαµβάνει την επιλογή του καλύτερου τρόπου 

δράσης. Προκειµένου να αποφασίσει για την καλύτερη επιλογή, η διοίκηση οφείλει να 

κρίνει την αποτελεσµατικότητα των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Εποµένως 

χρειάζεται κάποια καθοδήγηση που παρέχεται συνήθως µε τη µορφή των δεδοµένων 

και των πληροφοριών Για το λόγο αυτό συχνά βασίζεται στα χρηµατοοικονοµικά και 

οικονοµικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη λογιστική. Όπως προέρχεται από τον 

ορισµό αυτό, οι λογιστές διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή πληροφοριών 

για τη λήψη οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές 

αποτελούν σηµαντικό στοιχείο για τον οργανισµό. Η εφαρµογή ενδεχόµενων 

λανθασµένων, µπορεί να επηρεάσει την εταιρεία µε έναν πολύ αρνητικό τρόπο και 

µερικές φορές µπορεί επίσης να την οδηγήσει σε πτώχευση (Lengauer,V. et al., 2006).  

 

2.2 Λήψη αποφάσεων 

Καθηµερινά ερχόµαστε αντιµέτωποι µε διαφορετικές καταστάσεις και γεγονότα τα 

οποία καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε λαµβάνοντας ορισµένες αποφάσεις. Οι 

αποφάσεις αυτές άλλοτε είναι σωστές και σίγουρες και άλλοτε ενέχουν ρίσκο. Ωστόσο, 

ακόµα και όταν λαµβάνουµε κάποια απόφαση που θεωρούµε ως την ορθότερη, υπάρχει 



 

 

το ενδεχόµενο κάποια άλλη να είναι τελικά ωφελιµότερη. Το ίδιο συµβαίνει και στις 

επιχειρήσεις, στις οποίες τα διοικητικά στελέχη χρειάζεται να λαµβάνουν καθηµερινά 

πολλές αποφάσεις από τις οποίες κάποιες απαιτούν αρκετή πληροφόρηση και άλλες 

λιγότερη. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων µπορεί να διασπασθεί σε µικρότερα βήµατα 

ώστε να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

 

Οι στρατηγικές αποφάσεις είναι σηµαντικές αποφάσεις που λαµβάνονται στο 

υψηλότερο επίπεδο της διαχείρισης µιας επιχείρησης και είναι καθοριστικές για την 

κατεύθυνσή της κατά τους επόµενους µήνες ή και χρόνια. 

 

Η λογιστική πληροφόρηση κατέχει σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και είναι αποτελεσµατικότερη σε αξιοπιστία καθώς είναι ποσοτικοποιηµένη σε 

αντίθεση µε την υποκειµενική πληροφόρηση. Τα λογιστικά λοιπόν δεδοµένα παρέχουν 

αντικειµενική πληροφόρηση, η οποία µπορεί να φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα και 

για είναι χρήσιµη πρέπει να είναι σχετική, επίκαιρη και αξιόπιστη. Θεωρούµε σχετική 

την λογιστική πληροφόρηση όταν έχει σχέση και είναι χρήσιµη για το πρόβληµα στο 

οποίο καλούµαστε να λάβουµε απόφαση. Η επίκαιρη λογιστική πληροφόρηση 

απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση καθώς µε την πάροδο του χρόνου πολλές 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες χάνουν την αξία τους και την ικανότητα να 

επηρεάζουν τις αποφάσεις. Τέλος θα πρέπει να είναι αξιόπιστη. Η ποιότητα της 

πληροφορίας  να εξασφαλίζει ότι είναι χωρίς λάθη, αντιπροσωπεύει πιστά αυτό που 

φιλοδοξεί να εκπροσωπεί κι ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα που θα 

συντελέσουν στην λήψη της απόφασης. 

 

2.3 Λογιστική 

Η Λογιστική αποτελεί κλάδο των µαθηµατικών επιστηµών και έχει ως κύριο στόχο τον 

ακριβή προσδιορισµό της οικονοµικής κατάστασης µια επιχείρησης, καθώς επίσης και 

της απόδοση της. Η παροχή των πληροφοριών αυτών επέρχεται µε την µελέτη της 

οικονοµικής πορείας της δραστηριότητας και είναι καίριας σηµασίας για την λήψη 

οικονοµικών αποφάσεων. Η επιστήµη της Λογιστικής συγκεντρώνει και αναλύει τον 

όγκο των στοιχείων της επιχείρησης µέσω της µέτρησης και της ταξινόµησης και 

παρουσιάζει τα δεδοµένα σε αναφορές που δείχνουν την κατάσταση της οικονοµικής 

δραστηριότητας.  



 

 

Ο βασικός στόχος της Λογιστικής είναι να παρέχει πληροφορίες που βασίζονται κυρίως 

στις οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να µπορούν τα στελέχη να πάρουν επιχειρηµατικές 

αποφάσεις. Έτσι, πρέπει να υποστηρίζει τους πρωταρχικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι: 

• ∆ιατήρηση µητρώου των επιχειρηµατικών συναλλαγών 

• Υπολογισµός κερδών-ζηµιών 

• Απεικόνιση της οικονοµικής θέσης 

• Παροχή πληροφοριών στους χρήστες 

 

Καθώς όµως η σηµερινή εποχή κατακλύζεται από συνεχείς πληροφορίες, και συνεπώς 

χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της πληροφορίας, η χρήση των νέων τεχνολογιών 

καθίσταται επιτακτική ανάγκη σε ένα συνεχώς απαιτητικό και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον σε κάθε κλάδο και τοµέα δραστηριοτήτων.  

 

Η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, επηρέασε σε µέγιστο βαθµό την λογιστική 

επιστήµη. Κάθε τεχνολογικό επίτευγµα έφερνε και νέες αλλαγές στα λογιστήρια των 

επιχειρήσεων, είτε µε την περικοπή θέσεων, είτε µε την κατάργηση καταστάσεων. Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις που έφεραν επανάσταση ήταν κατά πρώτον η ανάπτυξη των 

υπολογιστών και κατά δεύτερον τα λογιστικά φύλλα που στην συνέχεια µετατράπηκαν 

σε λογιστικά προγράµµατα (Τλε, Ν. και Φαϊτά, Α., 2010). 

 

Ο απώτερος στόχος της λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών σε εκθέσεις που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν από εσωτερικούς και εξωτερικούς λήπτες αποφάσεων. Η 

προετοιµασία αυτής της πληροφορίες για τους χρήστες (φορείς λήψης αποφάσεων) έξω 

από την οικονοµική οντότητα ονοµάζεται χρηµατοοικονοµική λογιστική. Οι χρήστες 

µπορεί να είναι οι επενδυτές, ή οι πιστωτές της οντότητας αυτής. Από την άλλη πλευρά, 

η προετοιµασία των πληροφοριών για χρήση από φορείς λήψης αποφάσεων στο 

εσωτερικό του φορέα ονοµάζεται διοικητική λογιστική.  

 

Υπάρχουν λογιστικά στοιχεία και καταστάσεις τα οποία προκύπτουν από τα λογιστικά 

δεδοµένα. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιµα και απαραίτητα για την λήψη 

αποφάσεων και εποµένως εφόσον παρέχονται από τα Λογιστικά Πληροφοριακά 

Συστήµατα, καθιστούν την εργασία των λογιστών και των υπευθύνων για την λήψη 

αποφάσεων ευκολότερη, αποτελεσµατικότερη και πιο άµεση, καθώς δεν χρειάζεται η 



 

 

χειρονακτική επεξεργασία τους ώστε να αντληθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Για 

παράδειγµα, τα στοιχεία του Ισολογισµού είναι χρήσιµα στη διοίκηση της επιχείρησης 

για τον προγραµµατισµό και την λήψη αποφάσεων βραχυπρόθεσµα, στους προµηθευτές 

της επιχείρησης για να εξασφαλίσουν τις απαιτήσεις τους, στους ανταγωνιστές οι 

οποίοι τα χρησιµοποιούν για να αντλήσουν πληροφορίες και να ενισχύσουν τη θέση 

τους στην αγορά, και τέλος στο ∆ηµόσιο για να ασκεί φορολογική και οικονοµική 

πολιτική. 

 

2.4 Ο ρόλος των λογιστικών πληροφοριών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία είναι απαραίτητα πριν από οποιαδήποτε οικονοµική 

απόφαση. Οι λογιστικές πληροφορίες επικεντρώνονται σε πραγµατικά γεγονότα. Για 

τους σκοπούς της λήψης αποφάσεων, το παρελθόν χρησιµοποιείται ως οδηγός για 

µελλοντικές εκτιµήσεις για τις συνέπειες των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Ο 

λογιστής µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στους τοµείς του προϋπολογισµού, της 

ερµηνείας και κοινοποίησης των πορισµάτων για τη χρήση τόσο από εσωτερικούς όσο 

και από εξωτερικούς φορείς λήψης αποφάσεων (Hoggett (2003)). 

 

Οι λογιστικές πληροφορίες διαδραµατίζουν καίριο ρόλο για την επιτυχία των 

επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών επιχειρήσεων. Οι λογιστικές 

πληροφορίες µπορούν να είναι µια αξιόπιστη βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε 

τη διαχείριση των επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων της 

ανάπτυξης της αγοράς, των τιµών κλπ. Σε µια επιχείρηση, σε ένα θέµα των σχέσεων µε 

την κυβέρνηση και τους προµηθευτές (όπως στις τράπεζες), η παροχή λογιστικών 

πληροφοριών είναι επίσης απαραίτητη (Prihatni, R., et al, (2012)). 

 

Η Λογιστική, συνεπώς, εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως βάση του λειτουργικού 

ελέγχου, δεν πρέπει να παρέχει µόνο τις πληροφορίες που θα δείχνουν το αποτέλεσµα 

των προηγούµενων πράξεων, το οποίο φυσικά είναι άκρως σηµαντικό, αλλά πρέπει να 

δίνει αυτές τις πληροφορίες σε τέτοια µορφή ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

βάση για το σχεδιασµό των µελλοντικών ενεργειών. ∆εν πρέπει να παρέχουν στοιχεία 

που δείχνουν µόνο το καθαρό κέρδος ή ζηµία µιας περιόδου, αλλά θα πρέπει να 

παρέχουν τα αρχεία από τα οποία µπορούν να αποκτηθούν πληροφορίες οι οποίες 



 

 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προγραµµατισµό της αύξησης κέρδους κατά τη 

διάρκεια της επόµενης περιόδου (McKinsey, J. O. (n.d.)). 

 

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

3.1 Εισαγωγικό µέρος 

Ένα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα είναι ένα σύστηµα που συλλέγει, καταγράφει, 

αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδοµένα για την παραγωγή πληροφοριών για τη λήψη 

αποφάσεων. 

Τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Accounting Information Systems - AIS) 

αποτελούν ένα εργαλείο το οποίο, όταν ενσωµατώνεται στα συστήµατα τεχνολογίας, 

έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει στη διαχείριση και τον έλεγχο των θεµάτων που 

σχετίζονται µε τον τοµέα της οικονοµίας µιας επιχείρησης. Αλλά η εντυπωσιακή 

πρόοδος της τεχνολογίας έχει ανοίξει τη δυνατότητα παραγωγής και τη χρήση των 

λογιστικών πληροφοριών από στρατηγική άποψη (El louadi (1998)). 

 

Παρόµοια µε ένα Πληροφοριακό Σύστηµα τα στοιχεία ενός Λογιστικού 

Πληροφοριακού Συστήµατος απαρτίζονται από: 

• Τους ανθρώπους που χρησιµοποιούν το σύστηµα 

• Τις διαδικασίες για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση των 

δεδοµένων 

• Τα δεδοµένα 

• Το λογισµικό 

• Το υλικό: υπολογιστές, περιφερειακά, δίκτυα, κλπ 

 

3.2 Λειτουργίες των ΛΠΣ 

Η Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήµατα θα πρέπει να είναι στενά συνυφασµένα. 

Τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα θα πρέπει να είναι τα κύρια πληροφορικά 

συστήµατα για να παρέχουν στους χρήστες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να 

εκτελέσουν την εργασία τους. 

 

Τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα ακολουθούν τις παρακάτω διαδικασίες 

προκειµένου να διεκπεραιώσουν την λειτουργία τους: 



 

 

� Τα δεδοµένα συλλέγονται από διάφορες πηγές:  

• από εσωτερικές πηγές (internal sources) -  π.χ.  δεδοµένα σχετικά µε τις 

παραγγελίες που είναι έτοιµες προς αποστολή.   

• από εξωτερικές πηγές (external sources) -  π.χ.  δεδοµένα σχετικά µε τις 

παραγγελίες των πελατών 

• από το περιβάλλον -  π.χ.  δεδοµένα που συλλέγονται από εταιρίες 

δηµοσκοπήσεων. 

Κατόπιν εισάγονται στο σύστηµα και αφού αποθηκευτούν, φυλάσσονται για 

µελλοντική χρήση. 

� Επεξεργασία των δεδοµένων η οποία µπορεί να περιλαµβάνει υπολογισµούς, 

συγκρίσεις, ταξινοµήσεις, κ.ά., όπως για παράδειγµα η ταξινόµηση των 

προϊόντων µε βάση τους κωδικούς τους ή ο υπολογισµός του συνόλου αγορών 

των πελατών. 

� Τα δεδοµένα ελέγχονται για να εξασφαλιστεί ότι καταγράφηκαν σωστά. 

Παρέχονται επίσης επαρκείς έλεγχοι για να διασφαλιστεί ότι οι πόροι της 

οικονοµικής µονάδας είναι διαθέσιµοι όταν απαιτείται και είναι ακριβείς και 

αξιόπιστοι. 

� Μετατρέπουν τα δεδοµένα σε πληροφορίες που η διοίκηση µπορεί να 

χρησιµοποιήσει για τη λήψη αποφάσεων. Η διάδοση αυτών των πληροφοριών 

µπορεί να δοθεί σε διαφορετικές µορφές όπως για παράδειγµα µε αναφορές, 

γραφήµατα, λίστες, φόρµες, κλπ. 

 

Υπάρχουν συστήµατα τα οποία ονοµάζονται πραγµατικού χρόνου (real-time) και τα 

οποία προσφέρουν την παροχή της πληροφόρησης σε πραγµατικό χρόνο. Αυτό 

σηµαίνει ότι την ίδια χρονική στιγµή που θα εισαχθούν τα δεδοµένα στο σύστηµα, 

µπορεί ο χρήστης να αντλήσει τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και όλοι όσοι 

συνδέονται µε το εν λόγω σύστηµα. Τα συστήµατα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιµα στον 

κλάδο της λογιστικής, και όταν ένα πληροφοριακό σύστηµα λογιστικής είναι 

πραγµατικού χρόνου, προσφέρει αµέτρητες διευκολύνσεις στο λογιστή και κατ’ 

επέκταση στη διοίκηση της επιχείρησης και τους λήπτες αποφάσεων. 

 

Σύστηµα πραγµατικού χρόνου (real-time system) ονοµάζεται το υπολογιστικό σύστηµα 

που ενισχύει την αµφίδροµη επικοινωνία µε τους χρήστες και επιστρέφει αµέσως τα 



 

 

αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων κατά την διάρκεια µιας 

αλληλεπίδρασης. Τα δεδοµένα επεξεργάζονται αµέσως, ώστε όλοι οι συνδεδεµένοι και 

αποµακρυσµένοι χρήστες να µπορούν να δουν το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής την ίδια 

στιγµή και σε πραγµατικό χρόνο (real-time). Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν 

ανά πάσα στιγµή το απόθεµα στην αποθήκη και τα υπόλοιπα των πελατών (Στεφάνου, 

Κ. Ι., 1995).  

 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα τον όρο «Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα» οι 

τρεις λέξεις που τον αποτελούν θα πρέπει να επεξεργαστούν χωριστά. Πρώτον, η 

Λογιστική θα µπορούσε να προσδιοριστεί ως γλώσσα των επιχειρήσεων και πηγή 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. ∆εύτερον, οι πληροφορίες είναι πολύτιµες 

επεξεργασίες δεδοµένων που παρέχουν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων και την 

ανάληψη δράσης. Τέλος, το σύστηµα είναι µια ολοκληρωµένη οντότητα, όπου το 

πλαίσιο εστιάζεται σε ένα σύνολο στόχων. Ο συνδυασµός των τριών λέξεων 

υποδεικνύει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο µιας οντότητας που χρησιµοποιεί του φυσικούς 

πόρους (υλικά, προµήθειες, εξοπλισµό, κλπ) για να µετατρέψει τα οικονοµικά δεδοµένα 

σε χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για: 

1) Τη διεξαγωγή εργασιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης και 

2) Την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την εταιρία σε διάφορους 

ενδιαφερόµενους χρήστες. 

Συγκεκριµένα, ο συνδυασµός ή αλληλεπίδραση µεταξύ των ανθρώπων, της τεχνολογίας 

και των µεθόδων θα επιτρέψει στον οργανισµό να διαχειριστεί τη γνώση 

αποτελεσµατικά (Zulkarnain, M. S., (2009)).  

 

Οι Grande et al. (2011) έχοντας ως στόχο να εντοπίσουν το βαθµό ενσωµάτωσης και 

εφαρµογής των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον, αλλά και να εντοπίσουν την επίδραση της εισαγωγής τους στην αύξηση 

της παραγωγικότητας, διεξήγαγαν έρευνα για τη σχέση που υπάρχει µεταξύ της χρήσης 

των συστηµάτων αυτών και της βελτίωση της απόδοσης των µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων. Κατέληξαν λοιπόν στον συµπέρασµα ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

ανάµεσα τους καθώς και ότι οι επιχειρήσεις που ενσωµατώνουν τέτοιου είδους 

συστήµατα στη λειτουργία τους παρουσιάζουν καλύτερη οικονοµική εικόνα σε σχέση 

µε εκείνες που το κάνουν µόνο περιστασιακά ή και καθόλου. 

 



 

 

Οι οικονοµικοί διαχειριστές χρειάζονται τα οικονοµικά και λογιστικά στοιχεία που 

παρέχονται από το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα για να αξιολογήσουν τις 

προηγούµενες επιδόσεις της επιχείρησης και να χαρτογραφήσουν τα µελλοντικά 

σχέδια. Εποµένως, η οργανωτική απόδοση µετριέται από την άποψη του ROA (Return 

on Assets) και ROE (Return on Equity) οι οποίοι είναι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

µέτρησης των επιδόσεων (Sadia (2011)). 

Συγκεκριµένα: 

 ROA: Ο δείκτης µετρά πόσο κερδοφόρα είναι µια εταιρεία σε σχέση µε το 

σύνολο του ενεργητικού της. Ένα υψηλό ROA δείχνει ότι η διοίκηση 

χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά το ενεργητικό της εταιρίας για να παράγει κέρδη. 

 ROE: Ο δείκτης µετρά πόσο κέρδος δηµιούργησε η επένδυση του µετόχου. Ένα 

υψηλότερο ποσοστό του ROE δείχνει ότι οι µέτοχοι λαµβάνουν µια καλύτερη 

απόδοση των επενδύσεών τους (Iplanner (n.d.)).   

 

Είναι γνωστό ότι προκειµένου να θεµελιωθεί µια λογιστική απόφαση, επιτυγχάνεται µια 

επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων που εκδίδεται από το σύστηµα συναλλαγών 

και οικονοµικών γεγονότων, ακολουθείται από ανάλυση, αιτιολογία και µια επιλογή 

των πληροφοριών που προέκυψαν, η οποία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τους στόχους 

που είχαν τεθεί. Τα λογιστικά στοιχεία είναι απαραίτητα σε όλες τις αποφάσεις που 

συνδέονται µε τις λογιστικές συναλλαγές της επιχείρησης (απόφαση για την παραγωγή 

ή την αγορά, την αξιολόγηση των επιδόσεων, κ.λπ.). Ο χρήστης των οικονοµικών-

λογιστικών πληροφοριών, που εργάζεται ως επί το πλείστον σε ένα ιδιαίτερα 

πληροφοριακό περιβάλλον, χρειάζεται ένα πληροφοριακό σύστηµα που προσφέρει τις 

προϋποθέσεις για την εκτέλεση πληροφοριακών αναγκών του χρήστη. Στην περίπτωση 

της λογιστικής, µπορούµε να διατυπώσουµε µε απόλυτη βεβαιότητα την αλήθεια 

σύµφωνα µε την οποία, στη βάση της λήψης λογιστικών αποφάσεων βρίσκονται οι 

πληροφορίες και οι γνώσεις λογιστικής (Mihalache, S-C., 2007). 

 

Συµπερασµατικά, εφόσον ένα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα επεξεργάζεται 

λογιστικά δεδοµένα που αφορούν µια επιχείρηση, µπορεί να δώσει χρήσιµες 

πληροφορίες για την πορεία της επιχείρησης καθώς και στοιχεία οικονοµικά που θα 

βοηθήσουν τη διοίκηση να λάβει αποφάσεις. 

 



 

 

Ορισµένα από τα χαρακτηριστικά των καλών λογιστικών πληροφοριών µπορούν να 

περιγραφούν στα εξής (Helium (2010)):  

1) Πληρότητα: Οι καλές λογιστικές πληροφορίες είναι πλήρεις. Αυτό σηµαίνει ότι 

παρέχει στους χρήστες όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 

εκπλήρωση των αναγκών πληροφόρησης και τις απαιτήσεις τους. 

2) Συνάφεια: Υπάρχει πάντα ένας στόχος που πρέπει να εκπληρωθεί όταν οι 

λογιστικές πληροφορίες απαιτούνται. Για να είναι οι λογιστικές πληροφορίες  

πολύτιµες, θα πρέπει να είναι σχετικές µε τον στόχο και το σκοπό χρήσης. 

3) Ακρίβεια: Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να 

είναι ακριβείς. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να αναφέρουν όλα τα στοιχεία 

και τα γεγονότα µέχρι και την τελευταία λεπτοµέρεια αλλά ότι οι πληροφορίες 

θα πρέπει να είναι αρκετά ακριβείς για τον προορισµό τους. 

4) Σαφήνεια: Είναι ανώφελο να υπάρχουν ακριβείς, έγκαιρες και πλήρεις 

πληροφορίες, εάν δεν είναι σαφείς για τον χρήστη των πληροφοριών. Η 

ικανότητα του χρήστη να κατανοήσει σωστά την πληροφορία είναι κρίσιµη. 

 

3.3 Είδη επιχειρησιακών πληροφοριακών συστηµάτων 

Άλλα συστήµατα πληροφοριών που κυρίως εντάσσονται σε επιχειρηµατικές εφαρµογές 

είναι:  

• Enterprise Resource Planning – ERP 

• Customer Relationship Management – CRM 

 

Τα πληροφοριακά αυτά συστήµατα είναι χρήσιµα έως και απαραίτητα για λογιστικές 

λήψεις αποφάσεων καθώς τα πρώτα (ERP) ενσωµατώνουν τις διαφορετικές 

επιχειρηµατικές διεργασίες ολόκληρης της επιχείρησης σε ένα µόνο σύστηµα και µε µία 

κοινή βάση δεδοµένων, και τα δεύτερα (CRM) αποτελούν εύχρηστα εργαλεία για την 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων σε όλες τις πτυχές τους. 

 

ERP (Enterprise Resource Planning): είναι λογισµικό διαχείρισης που επιτρέπει σε 

έναν οργανισµό να χρησιµοποιήσει ένα σύστηµα ολοκληρωµένων εφαρµογών για τη 

διαχείριση της επιχείρησης και ενσωµατώνει όλες τις πτυχές της. Συνδέει µεταξύ τους 

τα χρηµατοοικονοµικά, την παραγωγή, τη λογιστική, την κοστολόγηση, τις πωλήσεις, 

τις προµήθειες, κλπ. Τα συστήµατα ERP επεξεργάζονται πληροφορίες, τις αποθηκεύουν 



 

 

και δηµιουργούν αναφορές µε έναν αυτοµατοποιηµένο τρόπο µε σκοπό την ευκολότερη 

ροή πληροφοριών µεταξύ όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών µέσα στην 

επιχείρηση. Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που παράγει σε καθηµερινή βάση µια 

επιχείρηση µπορεί να καταµετρηθεί µε τον τρόπο αυτό και να βελτιώσει την απόδοσή 

της, κατανέµοντάς τον σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικά τµήµατα 

και συστήµατα της επιχείρησης.  

 

Έτσι, τα θεµελιώδη πλεονεκτήµατα του ERP  (Wikipedia (2012))2 είναι ότι 

ενσωµατώνοντας τις χιλιάδες διαδικασίες µε τις οποίες οι επιχειρήσεις λειτουργούν 

κερδίζει χρόνο και έξοδα. Μπορούν να παρθούν αποφάσεις πιο εύκολα και µε λιγότερα 

λάθη. Τα δεδοµένα γίνονται ορατά σε όλο τον οργανισµό. Εργασίες που ωφελούνται 

από αυτήν την ολοκλήρωση συµπεριλαµβάνουν: 

• Πρόβλεψη πωλήσεων, που επιτρέπει βέλτιστη απογραφή 

• Παρακολούθηση παραγγελίας, από την αποδοχή έως την εκπλήρωση 

• Παρακολούθηση εσόδων, από το τιµολόγιο µέσω της είσπραξης των µετρητών 

• Συνδυάζοντας εντολές αγοράς (αυτό που είχε παραγγελθεί), εισπράξεις 

απογραφής (αυτό που έφτασε) και κοστολόγηση (αυτό που οι πωλητές 

τιµολόγησαν) 

 

Επιπλέον οφέλη που παρέχουν τα συστήµατα αυτά είναι: 

� Αυτοµατοποίηση και ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

� Παραγωγή πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο. 

� ∆ιαµοιρασµός δεδοµένων ολόκληρης της επιχείρησης. 

 

Στην Ελλάδα, (PLANTmanagement (2000)) στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκινά 

µια ερευνητική προσπάθεια για επιχειρηµατική ολοκλήρωση (enterprise integration), η 

οποία χρησιµοποιεί ως τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδοµένων (databases) και 

προσπαθεί να ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες µε βασική 

προτεραιότητα το κύκλωµα οικονοµικής διαχείρισης και το κύκλωµα παραγωγής. 

 

Αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής είναι η εµφάνιση των συστηµάτων Enterprise 

Resources Planning (Προγραµµατισµός Επιχειρηµατικών Πόρων) στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, τα οποία ολοκληρώνουν, πέραν του κυκλώµατος Οικονοµικής 



 

 

∆ιαχείρισης και Παραγωγής, και άλλες βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες, όπως τη 

∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, το κύκλωµα Πωλήσεων κ.λπ. Τα συστήµατα ERP 

είναι λοιπόν ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής, τα οποία καλύπτουν όλες τις 

λειτουργικές περιοχές µιας επιχείρησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι της, 

ενοποιώντας όλες τις διαδικασίες της. 

 

CRM (Customer Relationship Management): τα συστήµατα διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων είναι ένα µοντέλο για την διαχείριση της αλληλεπίδρασης µιας 

εταιρίας µε τους τωρινούς και µελλοντικούς της πελάτες. Περιλαµβάνει τη χρήση της 

τεχνολογίας για να οργανώνει, αυτοµατοποιεί και συγχρονίζει τις πωλήσεις, το 

µάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη (Wikipedia 

(2013))3. 

 

 

Εικόνα 2. Αλληλεπίδραση στοιχείων ενός συστήµατος CRM. 

(http://www.itoss.gr/itossproducts/business_software/crm/) 

 

Το CRM είναι η υποδοµή που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να σκιαγραφεί τον 

πελάτη, να αυξάνει την αξία σε αυτόν και να δίνει τα κίνητρα σε σηµαντικούς πελάτες 

που παραµένουν πιστοί (Dyche, J., 2002) 

 

 



 

 

Η βασική ανάγκη για άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και η 

εκµετάλλευση ολόκληρης της αγοραστικής δύναµης της πελατειακής βάσης, 

προσεγγίζεται µε επιτυχία από ολοκληρωµένες, αυτοµατοποιηµένες λύσεις CRM. 

Έχοντας ως στόχο ο πελάτης να λαµβάνει επαγγελµατική και προσωποποιηµένη 

αντιµετώπιση, οι εφαρµογές CRM παρέχουν τη δυνατότητα στο προσωπικό της 

επιχείρησης για άµεση πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.  

 

Το CRM (Goldenberg, B., (2000) αποτελεί µια πολύ-λειτουργική, πελατοκεντρική, 

στρατηγικά καθορισµένα επιχειρηµατική διαδικασία, και όχι απλά µια εφαρµογή 

λογισµικού για το µάρκετινγκ, τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση πελατών, η οποία 

µεγιστοποιεί την απόδοση των σχέσεων µε τον πελάτη και συνεπώς την απόδοση της 

επιχείρησης.  

 

Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων αποτελεί για την οικονοµία µία από τις πιο 

σύγχρονες τάσεις του management. Η τάση αυτή δικαιολογείται απόλυτα αν 

αναλογιστούµε τη συνεχή αύξηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών 

καθώς και την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία προσφέρει καινοτόµες λύσεις 

και εφαρµογές.  

 

Η εγκατάσταση ενός CRM σε µια επιχείρηση για να είναι λειτουργική πρέπει να 

συσχετιστεί µε το ERP, διότι το CRM χρειάζεται τις πληροφορίες που περιέχονται στο 

ERP ώστε να είναι αποτελεσµατικό. Η σχέση αυτή όµως δεν είναι αµφίδροµη διότι ένα 

ERP δεν παρουσιάζει καµία ουσιαστική εξάρτηση από το CRM. Αυτό λοιπόν που 

ενώνει τα δύο αυτά στρατηγικά εργαλεία είναι α) το γεγονός ότι για να δηµιουργηθεί 

ένα ολοκληρωµένο CRM πρέπει η ολοκλήρωσή του να γίνει µε το ERP και β) ότι 

αποτελούν και τα δύο αυτά εργαλεία σηµαντικό κοµµάτι για την επιχείρηση καθώς της 

προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Chorafas, D., 2001).  

 

Ορισµένα από τα οφέλη που αποκοµίζει η επιχείρηση από τη χρήση των συστηµάτων 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων είναι (getclickz (2011)): 

1. Σηµαντική µείωση του κόστους 

2. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών 

3. Καλύτερη ικανοποίηση των πελατών 

4. ∆ιατήρηση πελατών 



 

 

5. Περισσότερες νέες συµφωνίες 

6. Αύξηση των κερδών 

7. Ανταλλαγή πληροφοριών  

 

«ΤΟ CRM σήµερα είναι σαν να κρατάς όπως παλιά την προσωπική και αληθινή σχέση 

µε τον πελάτη, ακόµα και αν δεν µπορείς να σφίξεις το χέρι όλων» (Anderson, K. & 

Kerr, C., 2002). 

 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 

4.1 Εισαγωγικό µέρος 

Τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα για να επιτύχουν µε ακόµα µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους, είναι 

σηµαντικό να έχουν απευθείας σύνδεση µε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

όπως είναι το TAXIS, το ΙΚΑ κλπ. Με αυτόν τον τρόπο, µπορούν να αποστέλλουν 

δηλώσεις, αιτήσεις και διάφορα έντυπα και δικαιολογητικά απευθείας από το σύστηµά 

τους χωρίς να χρειάζεται να εξάγουν τις απαραίτητες πληροφορίες και κατόπιν να τις 

µεταφέρουν µε τη σειρά τους στα ηλεκτρονικά έντυπα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.  

 

Τα οφέλη που αποκοµίζονται από την σύνδεση αυτή είναι αρκετά. Κυριότερο όλων 

θεωρείται η αποφυγή λάθους µέσω της µεταφοράς των στοιχείων από το ένα σύστηµα 

στο άλλο. Ιδιαίτερα για τα λογιστικά δεδοµένα, που απαρτίζονται κυρίως από αριθµούς 

που αντιπροσωπεύουν ποσά της οικονοµικής δραστηριότητας, είναι σηµαντικό να είναι 

ακριβή τα στοιχεία. Αντιγράφοντας τα στοιχεία-ποσά από το ένα σύστηµα στο άλλο, 

υπάρχει το ενδεχόµενο λανθασµένης εγγραφής και εποµένως λανθασµένων 

αποτελεσµάτων που θα φτάσουν στους χρήστες των συστηµάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης 

όπου ξαναστέλνεται η δήλωση µε τα σωστά δεδοµένα, ωστόσο η διαδικασία καθίσταται 

χρονοβόρα. 

 

 



 

 

4.2 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως «η χρήση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορικής (ΤΠΕ) στη δηµόσια διοίκηση, σε συνδυασµό µε 

οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, προκειµένου να βελτιωθούν οι δηµόσιες 

υπηρεσίες και οι δηµοκρατικές διαδικασίες και να ενισχυθεί η υποστήριξη των 

πολιτικών που ασκεί το δηµόσιο» (Torres et al., 2005).  

Ως Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση ορίζεται ο µετασχηµατισµός διαδικασιών, 

οργανωτικών δοµών, δραστηριοτήτων και στόχων των δηµοσίων οργανισµών, καθώς 

επίσης και του τρόπου επικοινωνίας τους µε τους πολίτες, µε βάση τις δυνατότητες που 

παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε στόχο την αύξηση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητάς τους (Αποστολάκης, I., 2004). 

 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν αφορά µόνο την παροχή online υπηρεσιών αλλά 

συνιστά νέες τεχνολογικές διαδικασίες που προωθούν την αλληλεπίδραση µεταξύ των 

πολιτών και της κυβέρνησης (Gouscos et al., 2000). 

 

4.3 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Σύµφωνα µε τους Gant, J.P., & Gant, D. B., (2002), λόγω της δηµιουργίας ανάγκης για 

αποτελεσµατικότερα και νέα µοντέλα λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, οι 

οργανισµοί στράφηκαν στην ευρύτερη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών όπου µαζί µε άλλους παράγοντες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

Η διάδοση του ∆ιαδικτύου ως αποτέλεσµα είχε να αναπτυχθεί και το Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο που και αυτό µε τη σειρά του επηρέασε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Γίνεται 

αντιληπτό εποµένως πως όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

συναλλάσσονται µε άλλες επιχειρήσεις (Business to Business-B2B) καθώς και µε 

πελάτες (Business to Clients-B2C), έτσι σκοπός και της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

είναι να παρέχει στους πολίτες (G2C), στις επιχειρήσεις (G2B) αλλά και στις σχέσεις 

µεταξύ των φορέων διακυβέρνησης (G2G) αποτελεσµατικότερες και αποδοτικότερες 

υπηρεσίες (Evans, D. and Yen, D.C., 2006). 

 



 

 

Συνεπώς, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στοχεύει στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών, 

προσφέροντας οφέλη στους πολίτες και βελτιώνοντας τις σχέσεις τους µε την ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση. Μία πολιτο-κεντρική θεώρηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης απαιτεί 

την ενσωµάτωση των διαφόρων υφιστάµενων και νέων πληροφοριακών συστηµάτων 

που βρίσκονται στα διάφορα τµήµατα. (Chen, Y.C., (2010). 

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι τα παρακάτω 

(Gonzalez et al., 2007):  

- Η εξοικονόµηση χρήµατος και χρόνου: η χρησιµοποίηση αυτών των υπηρεσιών 

από τους πολίτες βελτιώνει την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των 

δηµοσίων υπηρεσιών και συµβάλει στην εξοικονόµηση χρήµατος και χρόνου 

καθώς επίσης και στη βελτίωση της εικόνας της δηµόσιας διοίκησης. 

- Η αποφυγή της ανάγκης για προσωπική επαφή και φυσική παρουσία στις 

δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς αυτές µπορούν να παρέχονται πλέον 24 ώρες την 

ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Πλέον µειώνονται τα προβλήµατα 

γραφειοκρατίας που ταλαιπωρούσαν τον πολίτη στις συναλλαγές του µε το 

δηµόσιο τοµέα και επιτυγχάνεται γρήγορη και άµεση εξυπηρέτηση. Εξίσου 

σηµαντική είναι και η προσφορά εξατοµικευµένων υπηρεσιών σε άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες (π.χ. προβλήµατα όρασης) και σε άτοµα διαφορετικών 

εθνικοτήτων µε τη χρήση ξένων γλωσσών. 

- Ενισχύονται οι θεσµοί της δηµοκρατίας, µέσω της συνεχούς εποπτείας από τους 

πολίτες, της αποφυγής της διαφθοράς, και της αµεσότερης συµµετοχής των 

πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 

Οφέλη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

Για τον πολίτη:  

• Μείωση του χρόνου και κόστους συναλλαγής  

• Πρόσβαση ανά πάσα στιγµή (24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την 

εβδοµάδα) 

• Καλύτερη και πιο πλήρης παροχή υπηρεσιών 

• Εξοικονόµηση χρόνου χωρίς την ανάγκη παροχής ίδιων πληροφοριών σε 

κάθε δηµόσιο οργανισµό, µέσω κοινών βάσεων δεδοµένων των 

διαφορετικών οργανισµών 



 

 

Για τον ∆ηµόσιο τοµέα:  

• Αύξηση αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας 

• Μείωση κόστους λειτουργίας λόγω εξοικονόµησης χρόνου 

διεκπεραίωσης διαδικασιών 

• Αύξηση αποδοτικότητας των πληροφοριακών πόρων µέσω χρήσης 

κοινών πηγών άντλησης πληροφοριών 

Για τις επιχειρήσεις: 

• Εξοικονόµηση χρόνου και µείωση κόστους 

• Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Α.Π.∆. και άλλων 

• Πληρωµές 

• Συναλλαγές µε δηµόσιο όπως λήψη αδειών και πιστοποιήσεων 

 

4.4 TAXIS (TAX Information System) 

Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1990, η Ελλάδα ανέπτυξε µια στρατηγική για να 

διευκολύνει τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών του δηµόσιου 

τοµέα στους πολίτες και τους δηµοσίους υπαλλήλους (Avgerou, 2002).  

 

Στο πλαίσιο αυτό, πολλές προσπάθειες έγιναν σχετικά µε την αυτοµατοποίηση και τον 

εκ νέου σχεδιασµό των δηµόσιων υπηρεσιών µε τη χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το κύριο έργο του Υπουργείου Οικονοµικών ήταν το 

TAXIS (ΤΑΧ Information System) (Bronchi, 2001).  

 

Το TAXIS αποτελεί ένα εγχείρηµα του Υπουργείου Οικονοµικών το οποίο έχει τον 

κεντρικό υπολογιστικό εξοπλισµό του στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 

Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), που αποτελεί το κέντρο πληροφορικής του Υπουργείου 

Οικονοµικών, και επίσης υποστηρίζεται από servers και τοπικούς σταθµούς εργασίας 

που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες. Τέτοια έργα, 

όπως είναι το σύστηµα TAXIS συµβάλλουν στην αποτελεσµατική διαχείριση των 

εσόδων του κρατικού µηχανισµού. Το 2000 το ΤAXIS κάλυπτε όλες τις ελληνικές 

∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). 

 

Το TAXIS στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονοµικών, τη σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών και την πάταξη της φοροδιαφυγής. 



 

 

Θεωρήθηκε ως πρότυπο για όλες τις µελλοντικές εφαρµογές στον ελληνικό δηµόσιο 

τοµέα (Gouscos et al., 2001).  

 

Το σύστηµα TAXIS (Γ.Γ.Π.Σ.)1 έχει συµβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισµό της 

λειτουργίας του Φορολογικού Συστήµατος τόσο σε τοπικό επίπεδο στις ∆.Ο.Υ. όσο και 

σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης.   

 

Επίσης, µετά την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος TAXIS αναπτύχθηκε ένα 

άλλο σύστηµα εναλλακτικού τρόπου εξυπηρέτησης πολιτών, το TAXISnet, που 

επιτρέπει την ηλεκτρονική φορολογική συµπλήρωση από τους φορολογούµενους 

καθώς και διάφορες ηλεκτρονικές φορολογικές συναλλαγές (Hahamis et al., 2005). 

 

Μέσα από το σύστηµα του TAXIS οι πολίτες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις 

παρακάτω υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ.)2:  

� Υποβολή ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Ε1 

� Έντυπα Τελών Κυκλοφορίας 

� Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόµατος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρµανσης 

� Κάρτα Αποδείξεων 

� Υποβολή ∆ηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

� Ειδοποιήσεις πληρωµής ή επιστροφής φόρου 

� Προβολή ∆ηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

� Προσωρινή ∆ήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήµου 

� Υποβολή Οριστικής ∆ήλωσης Φ.Μ.Υ. ( Ε7) 

� Ελεύθερα Προγράµµατα και Λογισµικό Ανοικτού Κώδικά της ΓΓΠΣ 

� Έκδοση Φορολογικής Ενηµερότητας 

� Αναζήτηση Στοιχείων Λογιστή 

� Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων 

� Ενηµέρωση Εκκαθάρισης 

� Ενηµέρωση Ε.Τ.ΑΚ. 

� e- Έντυπα 

� Πίνακας αντικειµενικών τιµών αγροτικών προϊόντων (2012) 

� e-Οχήµατα 

� e- Α.Π.Α.Α. (Αντικειµενικός Προσδιορισµός Αξίας Ακινήτων) 

� TAXISphone 



 

 

Αντίστοιχα, παρέχει παρόµοιες υπηρεσίες και προς τις επιχειρήσεις και την ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση.  

 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µια από τις υπηρεσίες που προσφέρει το σύστηµα του 

TAXISnet η οποία είναι και σηµαντική για όλες τις επιχειρήσεις, είναι η υποβολή 

δηλώσεων Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. Η διαδικασία που ακολουθεί ο χρήστης ώστε 

να υποβάλλει ηλεκτρονικά την δήλωση Φ.Π.Α. φαίνεται στην εικόνα 3 και κατόπιν 

ακολουθεί µια περιληπτική περιγραφή των βηµάτων. Παρόµοια διαδικασία 

ακολουθείται και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει το ηλεκτρονικό σύστηµα του 

Υπουργείου Οικονοµικών. 

 

 

Εικόνα 3. Υποβολή και πληρωµή δηλώσεων Φ.Π.Α. µέσω του συστήµατος TAXISnet. 

(Papadimitriou, 2004) 

 

Ο πολίτης-υπόχρεος αφού έχει ήδη λάβει κωδικούς πρόσβασης, κάνει την είσοδό του 

στο σύστηµα και επιλέγει την επιθυµητή ενέργεια (υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.). Κατόπιν 

εισάγει τα δεδοµένα και υποβάλει την δήλωση. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, 

µπορεί να κάνει και την πληρωµή του φόρου, εφόσον βέβαια απαιτείται. Όπως 

διαπιστώνεται, η διαδικασία αυτή είναι άµεση και καθόλου χρονοβόρα. Ο πολίτης δεν 

χρειάζεται να µεταβεί στην Οικονοµική Υπηρεσία, όπου θα χάσει χρόνο, θα εµπλακεί 

µε γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα πρέπει να εξυπηρετηθεί µε τη σειρά του, το 

οποίο συνεπάγεται αναµονή σε ουρές προτεραιότητας. Με την online διασύνδεση ενός 

Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήµατος µε το σύστηµα TAXIS, όπως αναφέρεται και 



 

 

στην επόµενη υποενότητα, ο λογιστής δεν χρειάζεται να µεταφέρει τα ποσά της 

δήλωσης από ένα χαρτί ή από το λογιστικό πρόγραµµα που χρησιµοποιεί, αλλά αρκεί 

να κάνει την απευθείας σύνδεση ώστε να µεταφερθούν αυτόµατα τα δεδοµένα από το 

ένα σύστηµα στο άλλο.  

 

Προσφέροντας ένα πλήθος από πολύτιµες και αξιόλογες υπηρεσίες το TAXISnet 

καταφέρνει να επιτύχει τα εξής (Γ.Γ.Π.Σ.)3:  

• Υποβολή δηλώσεων 24 ώρες την ηµέρα και 7 ηµέρες την εβδοµάδα 

• Αποσυµφόρηση των ∆.Ο.Υ. και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

• Προστασία των διακινούµενων προσωπικών δεδοµένων στο διαδίκτυο 

• Άµεση επικοινωνία µε τον πολίτη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

 

Σε γενικές γραµµές, η µετάβαση σε πλήρωση φόρου µέσω ενός δικτυακού τόπου πρέπει 

να ακολουθεί 4 φάσεις (Mallard, T., (2003)):   

Η πρώτη φάση είναι η παρουσία διαδικτύου. Σε αυτή τη φάση οι πολίτες µπορούν να 

βρουν βασικές πληροφορίες σε µια ιστοσελίδα. Η δεύτερη φάση είναι η 

αλληλεπίδραση. Σε αυτή τη φάση οι πολίτες µπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε 

σηµαντικές πληροφορίες, να µεταφορτώνουν (΄΄κατεβάζουν΄΄) έντυπα και φόρµες, και 

να επικοινωνούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η τρίτη φάση είναι η συναλλαγή. 

Σε αυτή τη φάση οι πολίτες µπορούν να ολοκληρώσουν ολόκληρες συναλλαγές ή 

διεργασίες σε απευθείας σύνδεση. Τέλος, η τέταρτη φάση είναι ο µετασχηµατισµός. Σε 

αυτή τη φάση η παροχή των κρατικών υπηρεσιών και, ενδεχοµένως, η λειτουργία της 

ίδιας της κυβέρνησης επαναπροσδιορίζονται. Πληροφορίες και υπηρεσίες ολοένα 

προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόµων και των επιχειρήσεων. Η 

ταυτότητα των επιµέρους οργανισµών έχει µικρότερη σηµασία για τους ανθρώπους 

καθώς οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες είναι προσβάσιµες µέσω ενός ενιαίου σηµείου 

επαφής στο διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 ∆ιασύνδεση λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων µε ΤAXIS 

Ένα λογιστικό γραφείο πρέπει να έχει σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο για συναλλαγές µε τις 

δηµόσιες υπηρεσίες, όπως η ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Σύµφωνα µε την 

έρευνα των Emmanouilidis, E. C. & Economides, A. A. (2010), για την χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από Έλληνες λογιστές σε δείγµα 100 

λογιστικών γραφείων, όλα τα γραφεία δήλωσαν πως ο κύριος λόγος που χρησιµοποιούν 

το διαδίκτυο είναι για να επικοινωνούν µε τις δηµόσιες υπηρεσίες και τα υπουργεία. 

Επίσης 34 από αυτά ανέφεραν ότι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για υπηρεσίες e-banking 

και 58 για να αντλήσουν πληροφορίες. Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να στέλνουν 

στις ∆.Ο.Υ. δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέµενης Αξίας) περιοδικά. Οι λογιστές 

(κατά την χρονική περίοδο που διεξήχθη η έρευνα) δεν ήταν υποχρεωµένοι να στείλουν 

τις δηλώσεις αυτές ηλεκτρονικά µέσω του TASIXnet, ακόµη κι αν είχαν αυτή τη 

δυνατότητα. Τα 82 γραφεία αξιοποίησαν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενώ τα 18 

υπέβαλλαν τις δηλώσεις στις ∆.Ο.Υ. 

 

Τα πληροφοριακά συστήµατα µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους. Για παράδειγµα ένα 

λογιστικό πληροφοριακό σύστηµα συνδέεται απευθείας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα 

εξυπηρέτησης του Υπουργείου Οικονοµικών. Η σύνδεση των συστηµάτων 

επιτυγχάνεται µε ασφαλείς συνδέσεις δικτύου. Με τον τρόπο αυτό οι λογιστές 

αποκοµίζουν τα οφέλη της καλύτερης διαχείρισης του χρόνου, της αποφυγής λαθών 

κατά τη µεταφορά λογιστικών ποσών από το ένα σύστηµα στο άλλο, της άµεσης 

διαχείρισης ηλεκτρονικών εντύπων και της απευθείας υποβολής δηλώσεων. 

 

Η διασύνδεση αυτή προσφέρει οφέλη τόσο στους πολίτες-χρήστες όσο και στο κράτος 

καθώς η εξυπηρέτηση και η πληροφόρηση είναι άµεση. Οι λογιστές επωφελούνται από 

την απευθείας αποστολή δηλώσεων Φ.Π.Α., φόρου εισοδήµατος και άλλων δηλώσεων 

µέσω του πληροφοριακού συστήµατος τους, εξοικονοµώντας µε αυτόν τον τρόπο χρόνο 

και διατηρώντας την ακεραιότητα των λογιστικών τους δεδοµένων. Εξίσου σηµαντικά 

οφέλη αποκοµίζουν οι πολίτες που τους δίνεται η δυνατότητα να αποστείλουν διάφορα 

έντυπα, να εκτυπώσουν απαραίτητα έγγραφα όπως φορολογικές ενηµερότητες για τις 

συναλλαγές τους µε τράπεζες, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρει το σύστηµα 

του TAXIS και TAXISnet. Ιδιαίτερα αξιοποιήσιµες και χρήσιµες παρατηρούνται να 

είναι τρεις νέες υπηρεσίες που προσφέρουν. αυτή της εκτύπωσης των τελών 

κυκλοφορίας για τους κατόχους οχηµάτων καθώς και της υποβολής αίτησης για το 



 

 

επίδοµα θέρµανσης, οι οποίες διατέθηκαν προς το κοινό στα τέλη του 2012 και 

προσθέτως η υποβολή εντύπου Α21 για χορήγηση οικογενειακών επιδοµάτων περίπου 

στα µέσα του 2013. Οι υπηρεσίες αυτές απάλλαξαν τους πολίτες από τις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα αντιµετώπιζαν κατά την προσέλευση και 

εξυπηρέτησή τους σε δηµόσιες υπηρεσίες. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί η αξία των 

συστηµάτων αυτών και της διασύνδεσής τους µε τα λογιστικά πληροφοριακά 

συστήµατα, που προσφέρεται στο κράτος. Αρχικά, η φοροδιαφυγή µπορεί να 

αποφευχθεί σε µεγάλο βαθµό, εφόσον τα λογιστικά δεδοµένα που καταχωρούνται στο 

λογιστικό σύστηµα µπορούν να παρέλθουν στους φορείς των ∆ηµόσιων Οικονοµικών 

Υπηρεσιών και κατ’ επέκταση και στο Υπουργείο Οικονοµικών. Εποµένως, ο έλεγχος 

της απόδοσης των επιχειρήσεων γίνεται πιο άµεσα σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο 

που επικρατούσε µέχρι πριν λίγα χρόνια. Ένα ακόµη από τα πλεονεκτήµατα που 

προσφέρει η διασύνδεση αυτή στο κράτος, είναι η εφαρµογή πολιτικών φορολόγησης, 

καθώς οι πληροφορίες που αντλεί βοηθούν στην καλύτερη αντίληψη της οικονοµικής 

πορείας των επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής αγοράς.  

 

5. ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγικό µέρος 

Βάση ∆εδοµένων είναι η οργάνωση και η καταχώρηση της πληροφορίας µε τρόπο ώστε 

να ενηµερώνεται και να ανακαλείται µε τον πλέον ευέλικτο τρόπο. 

 

Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (Σ∆Β∆) είναι ένα σύνολο 

προγραµµάτων που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποθηκεύει, να τροποποιεί και 

να εξάγει πληροφορίες από µια βάση δεδοµένων, καθώς παρέχει επίσης την προσθήκη, 

διαγραφή, πρόσβαση, τροποποίηση και ανάλυση δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα 

σε µία τοποθεσία. Μια οµάδα µπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα µε τη χρήση 

ερωτηµάτων και εργαλείων αναφοράς που αποτελούν µέρος του Σ∆Β∆. Ένα Σ∆Β∆ 

παρέχει επίσης τη µέθοδο για τη διατήρηση της ακεραιότητας των αποθηκευµένων 

δεδοµένων, της ασφάλειας των χρηστών πρόσβασης, και της ανάκτησης πληροφοριών, 

αν το σύστηµα αποτύχει. Οι πληροφορίες από µια βάση δεδοµένων µπορούν να 

παρουσιαστούν σε µία ποικιλία µορφών. Τα περισσότερα Σ∆Β∆ περιλαµβάνουν ένα 

πρόγραµµα συγγραφής αναφορών που δίνει τη δυνατότητα για εξαγωγή των δεδοµένων 



 

 

σε µορφή έκθεσης. Πολλά Σ∆Β∆ επίσης δίνουν τη δυνατότητα εξαγωγής πληροφοριών 

µε τη µορφή γραφικών παραστάσεων και διαγραµµάτων. (Wikipedia (2013))4.  

 

Οι βάσεις δεδοµένων, είναι ουσιαστικά, και αυτές πληροφοριακά συστήµατα καθώς 

δέχονται δεδοµένα, τα επεξεργάζονται και δίνουν πληροφορίες προς τους χρήστες. 

Όπως όµως µπορεί να γίνει αντιληπτό, και το γεγονός ότι κάθε πληροφοριακό σύστηµα 

στηρίζεται σε µία βάση δεδοµένων, διότι εκεί καταχωρούνται και αποθηκεύονται τα 

δεδοµένα. Για να αντλήσουµε δεδοµένα από ένα πληροφοριακό σύστηµα, ακολουθούµε 

τις διαδικασίες της συγκεκριµένης εφαρµογής που έχουµε εγκατεστηµένη στον 

υπολογιστή µας. Από την άλλη πλευρά, για να αντλήσουµε δεδοµένα και πληροφορίες 

απευθείας από µια βάση δεδοµένων, χρησιµοποιούµε τη γλώσσα SQL η οποία θέτει 

ερωτήµατα στη βάση µε µορφή εντολών. 

 

5.2 Σχεσιακά Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι δοµής µια βάσης δεδοµένων, αλλά ο πλέον διαδεδοµένος 

είναι ο ονοµαζόµενος σχεσιακός. Το σχεσιακό µοντέλο οργανώνει τα δεδοµένα της 

βάσης σε πίνακες, µε κάθε γραµµή του πίνακα να αντιπροσωπεύει µία πλήρη εγγραφή, 

και κάθε στήλη ένα πεδίο. Οι πίνακες σχετίζονται µεταξύ τους µε κοινά πεδία-κλειδιά. 

Η γλώσσα SQL χρησιµοποιείται από όλα τα Σχεσιακά Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων. 

Οι εντολές της περιορίζονται στη διατύπωση ερωτηµάτων προς τις βάσεις δεδοµένων. 

 

Μια σχεσιακή βάση δεδοµένων αποτελείται από ένα σύνολο πινάκων, στους οποίους 

αποθηκεύονται τα δεδοµένα και είναι προσβάσιµη µέσω της γλώσσας SQL, ο κώδικας 

της οποίας συχνά ενσωµατώνεται σε κώδικα κάποιας άλλης γλώσσας όπως η C++ ή η 

Java (users.uom, (n.d.)). 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων είναι οι οντότητες και οι 

συσχετίσεις. Οντότητα είναι ένα αντικείµενο του πραγµατικού κόσµου το οποίο έχει 

ανεξάρτητη ύπαρξη και διακρίνεται από άλλα αντικείµενα. Παραδείγµατα είναι ένα 

πρόσωπο, αυτοκίνητο, πελάτης, προϊόν, βιβλίο κλπ. Συσχέτιση είναι η σύνδεση µεταξύ 

δύο ή περισσότερων οντοτήτων. Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι τα γνωρίσµατα. 

Μια οντότητα αντιπροσωπεύεται από ένα σύνολο γνωρισµάτων (περιγραφικές 

ιδιότητες), όπως το όνοµα, η ηλικία, ο µισθός, η τιµή κ.λπ. (Davis, UC., 2011) 

 



 

 

Τα σχήµατα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Entity-Relationship) περιλαµβάνουν 

περιορισµούς πληθικότητας που περιορίζουν τις εξαρτήσεις µεταξύ των οντοτήτων που 

ανήκουν στον τύπο σχέσης (Balaban, M. and Shoval, P., 2002).  

 

Η πληθικότητα (cardinality) ενός τύπου συσχετίσεων ορίζει το πόσες οντότητες από τον 

πρώτο τύπο οντοτήτων στην συσχέτιση  µπορούν να συνδεθούν µε πόσες οντότητες 

από τον δεύτερο τύπο οντοτήτων.  

Συγκεκριµένα, αν έχουµε δύο τύπους οντοτήτων, την οντότητα Α και την Β, ο 

περιορισµός πληθικότητας προσδιορίζει τον αριθµό των εµφανίσεων της οντότητας Β 

που µπορεί (ή πρέπει) να σχετίζεται µε την οντότητα Α. Οι τέσσερις πιθανές κατηγορίες 

είναι: 

• Ένα προς ένα (1:1)  

• Ένα προς πολλά (1:Μ)  

• Πολλά προς ένα (Μ:1)  

• Πολλά προς πολλά (Μ:Ν) 

 

 

Εικόνα 4. Κατηγορίες πληθικότητας. 

(http://www.slideshare.net/Tech_MX/er-diagram-14155323) 

 

 



 

 

• Συσχέτιση του τύπου 1:1: Ένα στιγµιότυπο µιας οντότητας αλληλεπιδρά µε ένα 

µόνο στιγµιότυπο µιας άλλης οντότητας. 

• Συσχέτιση του τύπου 1:Ν: Ένα στιγµιότυπο µιας οντότητας αλληλεπιδρά µε 

περισσότερα του ενός στιγµιότυπα µιας άλλης οντότητας. 

• Συσχέτιση του τύπου Μ:Ν: Πλήθος στιγµιότυπων αλληλεπιδρούν / αντιστοιχούν 

σε πλήθος στιγµιότυπων µιας άλλης οντότητας. 

 

5.3 Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) 

Η γλώσσα διατύπωσης δοµηµένων αιτηµάτων (SQL) αποτελεί σήµερα την πλέον 

διαδεδοµένη εµπορική έκδοση γλώσσας για την διαχείριση της σχεσιακής βάσης 

δεδοµένων. 

 

Η βασική δοµή της σύνταξης αιτήµατος SQL έχει ως εξής: 

SELECT λίστα-επιλογής 

FROM λίστα-πινάκων 

WHERE καταλληλότητα 

Το κάθε ένα αίτηµα περιέχει στη σύνταξή του τη συνιστώσα SELECT όπου 

δηλώνονται οι στήλες του αποτελέσµατος, όπως περιλαµβάνει και τη συνιστώσα 

FROM η οποία δηλώνει ένα καρτεσιανό γινόµενο πινάκων. Με την (προαιρετική) 

χρήση της συνιστώσας WHERE ορίζονται συνθήκες επιλογής πλειάδων από το 

καρτεσιανό γινόµενο των πινάκων της FROM. Η καταλληλότητα στη συνιστώσα 

WHERE διατυπώνεται µε τη χρήση των λογικών συνδετικών  AND, OR και NOT. Για 

να γίνει κατανοητό το πώς προκύπτει ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο στο αποτέλεσµα, 

χρησιµοποιείται η ακόλουθη ιδεατή στρατηγική του υπολογισµού του αιτήµατος: 

1. Υπολογίζεται το καρτεσιανό γινόµενο των πινάκων οι οποίοι αναφέρονται στη 

λίστα-πινάκων. 

2. Εξαιρούνται όλες οι πλειάδες του καρτεσιανού γινοµένου οι οποίες δεν 

ικανοποιούν τη συνθήκη καταλληλότητας. 

3. Εξαιρούνται όλες οι στήλες οι οποίες δεν αναφέρονται στη λίστα-επιλογής. 

(Ramarkishnan, R. and Gehrke, J., 2002) 

 

 

 



 

 

5.4 Παράδειγµα αναζήτησης δεδοµένων µε τη γλώσσα SQL 

Μια επιχείρηση έχει αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων της στοιχεία σχετικά µε τους 

πελάτες, τα προϊόντα και τις παραγγελίες. Οι εγγραφές και τα πεδία φαίνονται στην 

παρακάτω σχεσιακή βάση δεδοµένων. 

  

ΠΕΛΑΤΗΣ 

id_πελάτη επώνυµο_πελάτη όνοµα_πελάτη τηλ_πελάτη 

001 Γεωργίου Γεώργιος 123456 

002 Βασιλείου Βασίλειος 654321 

003 Ιωάννου Ιωάννης 987654 

004 Θεοδώρου Θεόδωρος 456789 

 

ΠΡΟΪΟΝ 

id_προϊόν περιγραφή τιµή 

Α001 cell phone AT7 500 

Α002 cell phone AT10L 400 

C002 bluetooth  S34 20 

T002 usb MM2 15 

S003 dvd pack20 10 

S005 dvd pack50 20 

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

id_παραγγελία id_πελάτη id_προϊόν ποσότητα ηµεροµηνία 

OR001 002 A002 2 10/12/2012 

OR002 004 T002 25 30/11/2012 

OR003 003 S005 15 12/12/2012 

OR004 004 S003 20 15/12/2012 

OR005 001 A002 3 10/12/2012 

OR006 001 T002 6 21/12/2012 

 

Η αναζήτηση των δεδοµένων µε τη χρήση της γλώσσας SQL γίνεται εύκολη. Στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα θα αναζητήσουµε από τη βάση µέσω της γλώσσας SQL να 



 

 

βρει το συνολικό ποσό που έχει πληρώσει ο κάθε πελάτης. Στον πίνακα θα εµφανίζεται 

το id_πελάτη και το συνολικό ποσό. 

 

SELECT id_πελάτη, σύνολο (ποσότητα*τιµή) 

FROM ΠΡΟΪΟΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

WHERE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.id_προϊόν = ΠΡΟΪΟΝ. id_προϊόν 

GROUPBY id_πελάτη; 

Εκτελώντας την, έχουµε τον εξής πίνακα: 

id_πελάτη σύνολο 

001 1290 

002 800 

003 300 

004 575 

 

Όπως παρατηρούµε, οι βάσεις δεδοµένων αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιµα εργαλεία διότι 

χρησιµοποιούν τους πίνακες στους οποίους αποθηκεύονται τα δεδοµένα και εν 

συνεχεία τα δεδοµένα αυτά µπορούν να επεξεργαστούν ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 

ανάγκες της κάθε επιχείρησης και να δώσουν πληροφορίες. Εποµένως, τα λογιστικά 

πληροφοριακά συστήµατα που στηρίζονται στις βάσεις δεδοµένων παρέχουν 

αποτελεσµατική και έγκυρη πληροφόρηση η οποία µε την σειρά της είναι απαραίτητη 

για την λήψη αποφάσεων. Τα λογιστικά δεδοµένα που αποθηκεύονται και 

επεξεργάζονται από την βάση δεδοµένων και τα εργαλεία του πληροφοριακού 

συστήµατος λογιστικής, αποτελούν τα κύρια συστατικά των πληροφοριών που θα 

οδηγήσουν την επιχείρηση σε στρατηγικές αποφάσεις για την µελλοντική πορεία και 

ανάπτυξή της. 

 

5.5 ER διάγραµµα λογιστικού συστήµατος 

Το διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER diagram) είναι ένα 

εξειδικευµένο γράφηµα που απεικονίζει τις σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων σε µια βάση 

δεδοµένων. Τα ER διαγράµµατα συχνά χρησιµοποιούν σύµβολα για να 

αντιπροσωπεύσουν τρεις διαφορετικούς τύπους πληροφοριών. Τα ορθογώνια 

χρησιµοποιούνται για να αντιπροσωπεύσουν τις οντότητες. Οι ρόµβοι 



 

χρησιµοποιούνται για να

χρησιµοποιούνται για να αντιπροσωπεύουν

 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα

πραγµατικό κόσµο το οποίο ξεχωρίζει

δύο ή περισσότερων τύπων

προσδιορίζουν την οντότητα

 

Παράδειγµα ενός ER διαγράµµατος

όταν ένα γνώρισµα υπογραµµίζεται

 

Εικόνα 5.

  

Παρακάτω, θα δώσουµε το

συναλλαγές τεκµηριώνονται

καταχώρησης αποτελείται από

δεδοµένων. Για να επιτευχθεί

δεδοµένων για λογιστική που

διαµορφωµένους ώστε να εξασφαλίζουν

 

Η επεξεργασία των δεδοµένων

αποφάσεων αποτελείται από τα

οποιούνται για να αναπαραστήσουν τις σχέσεις και οι

χρησιµοποιούνται για να αντιπροσωπεύουν τα γνωρίσµατα (About.com 

αναφέρθηκε νωρίτερα, η οντότητα είναι ένα αντικείµενο ενδιαφέροντος

κόσµο το οποίο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, η συσχέτιση είναι

περισσότερων τύπων οντοτήτων και το γνώρισµα είναι ιδιότητες

την οντότητα (Wikipedia (2012))5.  

διαγράµµατος φαίνεται στην εικόνα 5. Να επισηµάνουµε

υπογραµµίζεται σηµαίνει ότι είναι το κύριο κλειδί. 

5. Παράδειγµα διαγράµµατος ER (google). 

δώσουµε το ER διάγραµµα ενός λογιστικού συστήµατος Οι

τεκµηριώνονται µε παραστατικά. Η διαδικασία της

αποτελείται από την αποθήκευση, επεξεργασία και ανάκτηση

να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ο σχεδιασµός µιας κατάλληλης

λογιστική που θα αποτελείται από αλληλοσυνδεόµενους

ώστε να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδοµένων

των δεδοµένων ώστε να παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες

ελείται από τα παρακάτω βήµατα:  

 

σχέσεις και οι ελλείψεις 

 (n.d.)).  

αντικείµενο ενδιαφέροντος στον 

συσχέτιση είναι η σύνδεση 

γνώρισµα είναι ιδιότητες που 

Να επισηµάνουµε πως 

 

συστήµατος. Οι λογιστικές 

διαδικασία της λογιστικής 

επεξεργασία και ανάκτηση των 

ιας κατάλληλης βάσης 

αλληλοσυνδεόµενους πίνακες 

δεδοµένων. 

πληροφορίες για την λήψη 



 

 

� Πηγή δεδοµένων: συγκέντρωση παραστατικών (λογιστικών στοιχείων) που 

τεκµηριώνουν τις λογιστικές συναλλαγές. 

� Εισαγωγή δεδοµένων: τα λογιστικά δεδοµένα που περιλαµβάνονται στα 

παραστατικά εισάγονται στο σύστηµα. 

� Αποθήκευση δεδοµένων: τα δεδοµένα εισόδου αποθηκεύονται στη βάση 

δεδοµένων. 

� Επεξεργασία δεδοµένων: τα αποθηκευµένα δεδοµένα επεξεργάζονται και αφού 

αποθηκευτούν µε την καινούρια µορφή, είναι έτοιµα ώστε να παράγουν 

εκθέσεις αναφορών. 

� Έξοδος δεδοµένων: τα επεξεργασµένα δεδοµένα παράγουν λογιστικές 

καταστάσεις, εκθέσεις και αναφορές όπως για παράδειγµα ο Ισολογισµός. 

 

Για τον σχεδιασµό του διαγράµµατος ER θα βασιστούµε σε ένα υποθετικό παράδειγµα 

για ένα λογιστικό σύστηµα, ακολουθώντας κάποιες πραγµατικές καταστάσεις: 

• Οι λογιστικές συναλλαγές τεκµηριώνονται µε ένα παραστατικό. 

Συµπληρωµατικά έγγραφα όπως λογαριασµοί, αποδείξεις, συµβόλαια, µπορούν 

να συνδέονται µε ένα λογιστικό παραστατικό. 

• Κάθε παραστατικό ετοιµάζεται από έναν συγκεκριµένο υπάλληλο και 

εγκρίνεται από έναν άλλο υπάλληλο. 

• Υπάρχει ένας κατάλογος λογαριασµών όσον αφορά τις συναλλαγές που 

καταγράφονται. 

• Κάθε λογαριασµός ταξινοµείται σε µία κατηγορία λογαριασµών που ανήκει 

(π.χ. δαπάνες, έσοδα, έξοδα, κλπ). 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραδοχές αυτές µπορούµε να σχεδιάσουµε το ER διάγραµµα 

το οποίο φαίνεται στην εικόνα 6. 

 



 

 

 

Εικόνα 6. ER διάγραµµα λογιστικού συστήµατος. 

 

Στην εικόνα 7 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συµβολισµοί του διαγράµµατος ER 

για την διευκόλυνση κατανόησης του. 

 

 



 

 

 

Εικόνα 7. Συµβολισµοί διαγράµµατος ER. 

 

Οντότητα ονοµάζεται οτιδήποτε στον πραγµατικό κόσµο υφίσταται µε ανεξάρτητη 

ύπαρξη, όπως ένα αντικείµενο µε φυσική ύπαρξη (π.χ. υπάλληλος) ή εννοιολογική 

ύπαρξη (π.χ. λογαριασµός, παραστατικό). Σχέση ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες 

οντότητες αποτελεί η αλληλεπίδραση µεταξύ των οντοτήτων. Κάθε φορά που ένα 

χαρακτηριστικό της µίας οντότητας αναφέρεται σε µία άλλη οντότητα, υπάρχει σχέση 

µεταξύ των οντοτήτων αυτών. Γνωρίσµατα είναι οι ιδιότητες που περιγράφουν την 

οντότητα. Μια οντότητα έχει µια τιµή για καθένα από τα γνωρίσµατά της, η οποία 

αποτελεί τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων που αναπαρίστανται µε 

τις γραµµές καθώς επίσης και οι αδύναµες οντότητες µε τις συσχετίσεις προσδιορισµού, 

οι οποίες εξηγούνται αµέσως µετά, διότι κατά το σχεδιασµό των πινάκων της βάσης 

έχουν διαφορετικές ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

συσχετίσεις µεταξύ οντοτήτων. 



 

 

Κάθε µία οντότητα ΄΄Συµπληρωµατικό Έγγραφο΄΄ συνδυάζεται µε µια οντότητα 

΄΄Παραστατικό΄΄. ∆ιαγραφή την οντότητας ΄΄Παραστατικό΄΄ σηµαίνει διαγραφή και της 

εξαρτηµένης από αυτή οντότητας ΄΄Συµπληρωµατικό Έγγραφο΄΄. Το 

΄΄Συµπληρωµατικό Έγγραφο΄΄ έχει ολική συµµετοχή στη συσχέτιση ΄΄Επισυνάπτεται΄΄ 

και αυτό φαίνεται από την παχιά γραµµή στη µεταξύ τους σύνδεση. Το βέλος από το 

΄΄Συµπληρωµατικό Έγγραφο΄΄ προς το ΄΄Επισυνάπτεται΄΄ σηµαίνει ότι κάθε µία 

οντότητα ΄΄Συµπληρωµατικό Έγγραφο΄΄ συµµετέχει σε µία το πολύ συσχέτιση 

΄΄Επισυνάπτεται΄΄. Για να υπογραµµιστεί το γεγονός ότι το ΄΄Συµπληρωµατικό 

Έγγραφο΄΄ συνιστά αδύναµη οντότητα και ο προσδιορισµός του γίνεται µέσω της 

συσχέτισης προσδιορισµού ΄΄Επισυνάπτεται΄΄, ο σχεδιασµός και των δυο γίνεται µε 

παχιά γραµµή.  

 

Συµπερασµατικά, η ουσιαστική χρήση ενός διαγράµµατος ER είναι να βοηθήσει στη 

σωστή δηµιουργία των πινάκων της βάσης δεδοµένων. Οι πληροφορίες που δίνει το 

συγκεκριµένο διάγραµµα αφορούν το ποιοι θα είναι οι πίνακες, ποια τα πεδία του κάθε 

πίνακα και πως θα συνδέονται οι πίνακες µεταξύ τους. Έτσι, θα δηµιουργηθεί µια βάση 

δεδοµένων η οποία θα ενηµερώνεται µε ορθό τρόπο και θα δίνει στο χρήστη τη 

δυνατότητα να εξάγει µε ευκολία τις πληροφορίες που χρειάζεται. 

 

 

Συµπεράσµατα 

 

Στη σηµερινή εποχή, οι τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι για 

την λειτουργία των επιχειρήσεων και των δηµοσίων οργανισµών, καθώς διευκολύνουν 

σε µεγάλο βαθµό την διεκπεραίωση του µεγάλου φόρτου εργασιών που αντιµετωπίζουν 

και καλούνται να φέρουν εις πέρας σε καθηµερινή βάση. Τόσο η διοίκηση µιας 

επιχείρησης, όσο και οι φορείς του κράτους έρχονται αντιµέτωποι µε τη διαδικασία της 

λήψης αποφάσεων. Οι µεν πρώτοι όσον αφορά την χάραξη στρατηγικών σχεδίων για 

την οικονοµική πρόοδο τους και οι δε δεύτεροι όσον αφορά στη επιβολή νέων νόµων 

και µέτρων για την οικονοµική και φορολογική πολιτική. Τα πληροφοριακά συστήµατα 

όπως αποδείχθηκε από την µελέτη της εργασίας αποτελούν αρωγό στην προσπάθεια 

αυτή για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. Όπως διαπιστώθηκε, τα λογιστικά 

δεδοµένα µε την κατάλληλη επεξεργασία παρέχουν πλήθος πληροφοριών που οι 



 

 

χρήστες µπορούν να αντλήσουν από τα πληροφοριακά συστήµατα. Σύµφωνα µε 

έρευνες που διεξήχθησαν, και οι οποίες παρουσιάζονται σε πίνακα στο παράρτηµα, 

διαπιστώνεται τελικά η σηµαντικότητα της λογιστικής πληροφόρησης για την λήψη 

αποφάσεων.  

Ωστόσο, όπως πολλοί συγγραφείς έχουν αναφέρει πάνω στο συγκεκριµένο θέµα, οι 

µελέτες και έρευνες για την λήψη αποφάσεων που παρέχουν τα λογιστικά 

πληροφοριακά συστήµατα δεν είναι αρκετές, αλλά και οι ήδη υπάρχουσες δεν είναι 

ιδιαίτερα εκτενής. Όσον αφορά την ελληνική επικράτεια, θα µπορούσαν αρχικά να 

επεκταθούν οι έρευνες µέσω ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων σε επιχειρήσεις και 

λογιστικά γραφεία που αξιοποιούν τα πληροφοριακά συστήµατα λογιστικής, ώστε να 

αναλυθούν οι απαντήσεις και να δοθούν ορισµένα αποτελέσµατα για το βαθµό 

συµβολή τους στην λήψη αποφάσεων. 
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