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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

        Στην παρούσα διπλωματική εργασία, κύριο αντικείμενο μελέτης είναι οι μέθοδοι, οι 

τεχνικές αλλά και γενικά όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν ένα πρόγραμμα 

λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε  να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό.  

Επίσης κατά πόσο θα πρέπει η πανεπιστημιακή κοινότητα να προχωρήσει σε θεμελιώδεις 

αλλαγές αν και εφόσον χρειάζονται. Αρχικά παρουσιάζονται αναλυτικά οι θεμελιώδεις έννοιες 

των πληροφοριακών συστημάτων, της λογιστικής καθώς και η συμβολή τους στην εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία κατασκευής ερωτηματολογίου, βασισμένου στη 

διεθνή βιβλιογραφία, με τη βοήθεια του οποίου διεξήχθη έρευνα όσον αφορά στην εκπαίδευση 

των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος παρατίθενται τα αποτελέσματα της 

έρευνας καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία του δείγματος. 

  

ABSTRACT 

        In the present dissertation the main subject of study is the methods, the techniques and 

generally the characteristics that an accounting information systems course should be included, 

in order to be efficient. In addition the dissertation examines the need or not that the academic 

community should get involved and carry out fundamental changes in accounting information 

systems teaching if is needed. Firstly, the principles of information systems, accounting and their 

contribution in education are presented. Secondly, the creation of a questionnaire regarding the 

literature is analyzed witch is the main tool for our survey in accounting information systems 

teaching. Lastly, the conclusions and results are presented which are obtained from the sample 

processing.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

       Ένα μεγάλο ερώτημα που τίθεται στον κλάδο της επιστήμης της λογιστικής είναι αν 

χρειάζονται αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Το 

ίδιο ερώτημα απασχολεί ολόκληρη την επιστημονική αλλά και επαγγελματική κοινότητα του 

κλάδου της λογιστικής. (May, Windal & Sylvestre, 1995) 

        Αν ερευνήσουμε τη διεθνή βιβλιογραφία θα διαπιστώσουμε πως πληθώρα επιστημονικών 

ερευνών έχουν προσπαθήσει να καταλάβουν, κυρίως  με τη στατιστική αξιολόγηση 

συγκεκριμένων ερωτηματολογίων, αν διάφοροι φορείς πιστεύουν ότι χρειάζεται αλλαγή στο 

σύστημα διδασκαλίας των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης οι συγκεκριμένες 

μελέτες ερευνούν όχι μόνο στο αν υπάρχει ανάγκη για αλλαγή αλλά και σε ποιο βαθμό πρέπει να 

γίνει η αλλαγή αυτή. (May, Windal & Sylvestre, 1995) 

        Στην Αμερική έχει θεσπιστεί οργανισμός που ονομάζεται AECC, ο οποίος ιδρύθηκε από 

τον American Accounting Association και ηγείται της προσπάθειας για αλλαγή στη εκπαίδευση 

των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. (May, Windal & Sylvestre, 1995) 

        Παρόλη την προσπάθεια αυτή τίποτα δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. Είτε όμως βοηθήσει, είτε όχι η ακαδημαϊκή κοινότητα, σημαντικό 

ρόλο στο αν θα επέλθει αλλαγή παίζει το αν και σε ποιο βαθμό συμφωνεί με την αλλαγή στον 

τρόπο διδασκαλίας των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. (May, Windal & Sylvestre, 

1995) 

        Για επιτυχή αλλαγή στη διδασκαλία των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων θα ήταν 

χρήσιμο να έχουμε καλύτερη κατανόηση της φύσης των διαφορών των γνωμών που υπάρχουν 

στο πανεπιστήμιο λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο και το βαθμό της αλλαγής που πιστεύουν ως 

επιθυμητό. (May, Windal & Sylvestre, 1995) 
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        Για να μπορέσουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει 

στο ελληνικό πανεπιστήμιο, όσον αφορά στη διδασκαλία των λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων ξεκινήσαμε την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, στην οποία 

γίνεται έρευνα μέσω ενός ερωτηματολογίου, βάσει του οποίου οι φοιτητές θα κλιθούν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις από τις οποίες θα προκύψει το βέλτιστο πρόγραμμα σπουδών όσον 

αφορά στα λογιστικά πληροφοριακά συστημάτα. 

        Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας αναλύονται οι έννοιες των 

πληροφοριακών συστημάτων, της λογιστικής και συνδέοντας αυτές τις δύο έννοιες τα λογιστικά 

πληροφοριακά συστήματα. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να έχουμε μία πλήρη εικόνα του 

αντικειμένου το οποίο διαπραγματευόμαστε. 

        Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής βιβλιογραφική έρευνα ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα 

από αντίστοιχες μελέτες, συνδέοντας επίσης το ερωτηματολόγιό μας για να μπορούμε να 

συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας. Αυτό θα γίνει αναλυτικά στο τέταρτο κεφάλαιο. Τέλος στο 

τρίτο κεφάλαιο της διπλωματικής παρουσιάζεται όλη η διαδικασία κατασκευής, επεξεργασίας 

του ερωτηματολογίου καθώς και αναλυτικά τα αποτελέσματά του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 

 

1.1 Πληροφοριακά Συστήματα 

 

       Πληροφορία στην απόλυτα τεχνική μορφή της, είναι μία ακολουθία από σύμβολα, τα οποία 

είτε καταγράφονται, είτε μεταδίδονται ως σήμα. Μπορεί να ερμηνευτεί ως μήνυμα και μπορεί να 

επηρεάσει ένα δυναμικό σύστημα το οποίο είναι σε θέση να την επεξεργαστεί. (Πληροφοριακά 

συστήματα, 2014) 

       Πληροφοριακό σύστημα μπορεί να οριστεί τεχνικά ως ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων 

στοιχείων, τα οποία συλλέγουν ή ανακτούν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν 

πληροφορίες που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε έναν οργανισμό. Επίσης 

τα πληροφοριακά συστήματα βοηθούν τα στελέχη και το προσωπικό στην ανάλυση 

προβλημάτων, στην απεικόνιση σύνθετων θεμάτων και στη δημιουργία νέων προϊόντων. 

(Laudon & Laudon, 2009) 

       Τρείς είναι δραστηριότητες με τις οποίες ένα πληροφοριακό σύστημα παράγει τις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ένας οργανισμός για να πάρει αποφάσεις, να ελέγχει 

λειτουργίες, να αναλύει προβλήματα και να δημιουργεί νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

a. Η είσοδος (input) συλλαμβάνει ή συλλέγει πρωτογενή δεδομένα μέσα από τον οργανισμό 

ή από το εξωτερικό περιβάλλον του. 

b. Η επεξεργασία (processing) μετατρέπει αυτή την πρωτογενή είσοδο σε μία πιο 

κατανοητή μορφή. 

c. Η έξοδος (output) μεταφέρει τις επεξεργασμένες πληροφορίες στους ανθρώπους ή στις 

δραστηριότητες που θα τις χρησιμοποιήσουν.  
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Τα πληροφοριακά συστήματα χρειάζονται επίσης ανατροφοδότηση (feedback), η οποία είναι 

η έξοδος που επιστρέφει στα κατάλληλα μέλη του οργανισμού για να βοηθήσει να 

αξιολογήσουν ή να διορθώσουν τη φάση της εισόδου. (Laudon & Laudon, 2009) 

 

Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος  

(Γκιάστα, 2008)  

 

1.1.1 Κύκλος ζωής ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

       Ο κύκλος ζωής ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων περιλαμβάνει ένα σύνολο 

τεσσάρων θεμελιωδών φάσεων. Αυτά είναι τα παρακάτω 

1. Προετοιμασία (planning) 

Το στάδιο της προετοιμασίας είναι η θεμελιώδης διαδικασία η οποία επικεντρώνεται στο 

λόγο για τον οποίο πρέπει να κατασκευαστεί ένα πληροφοριακό σύστημα και πως η ομάδα 

έργου θα συντονιστεί ώστε να υλοποιηθεί. Περιλαμβάνει δύο φάσεις 

a. Την εκκίνηση έργου (project initiation ) όπου προσδιορίζεται η επιχειρηματική 

αξία του συστήματος για την επιχείρηση. Συγκεκριμένα ετοιμάζεται μία αίτηση 



 
8                 Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα και η συμβολή τους στον εκπαιδευτικό τομέα 

συστήματος που παρουσιάζει την επιχειρηματική ανάγκη και εξηγεί πως το 

πληροφοριακό σύστημα θα προσφέρει επιπλέον επιχειρηματική ανάγκη. Στη 

συνέχεια γίνεται μία μελέτη σκοπιμότητας του πληροφοριακού συστήματος 

δηλαδή τεχνική επιτευξιμότητα, οικονομική και εταιρική σκοπιμότητα.   

b. Από τη στιγμή που εγκριθεί το έργο, ακολουθεί η φάση της διαχείρισης έργου 

όπου ορίζεται διαχειριστής έργου ((project manager) ο οποίος δημιουργεί ένα 

πλάνο εργασίας και στελεχώνει το έργο με κατάλληλο προσωπικό.  

(Dennis, Haley Wixon  & Tegarden, 2010) 

2. Ανάλυση(analysis) 

Η φάση της ανάλυσης απαντά στις ερωτήσεις «ποιος» θα χρησιμοποιεί το σύστημα, «τι» θα 

κάνει το σύστημα, «που» και «πότε» θα χρησιμοποιηθεί. Περιλαμβάνει τρία βήματα  

a. Την ανάπτυξη μίας στρατηγικής ανάλυσης για την υπάρχουσα κατάσταση (AS-

IS), τα προβλήματα της και το μελλοντικό (TO-BE) σύστημα. 

b. Τη συλλογή απαιτήσεων με ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις κ.α. 

c. Τη σύνταξη μίας πρότασης του συστήματος (system proposal) η οποία 

υποβάλλεται στον εντολέα έργου. 

(Dennis, Haley Wixon  & Tegarden, 2010) 

3. Σχεδιασμός (design)  

Η φάση του σχεδιασμού αφορά στο «πως» θα λειτουργεί το σύστημα από άποψη υλικού, 

λογισμικού και δικτυακής υποδομής. Έχει τέσσερα βήματα 

a. Αναπτύσσεται η στρατηγική σχεδιασμού η οποία εξετάζει αν το σύστημα θα 

σχεδιαστεί στο εσωτερικό της επιχείρησης ή αν θα ανατεθεί ή ακόμη αν θα 

αγοραστεί.  
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b. Καθορίζεται το βασικό αρχιτεκτονικό σχέδιο που περιγράφει το λογισμικό, το 

υλικό και η δικτυακή υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί. 

c. Ετοιμάζονται οι προδιαγραφές των αρχείων και των βάσεων δεδομένων. 

d. Ετοιμάζεται το σχέδιο προγραμμάτων, που καθορίζει το σχεδιασμό των 

προγραμμάτων λογισμικού που θα πρέπει να γραφτούν. 

(Dennis, Haley Wixon  & Tegarden, 2010) 

4. Υλοποίηση(implementation) 

Σε αυτή τη φάση γίνεται η υλοποίηση ή η αγορά του πληροφοριακού συστήματος. Περιέχει 

τρία βήματα  

a. Δημιουργία και έλεγχο του συστήματος. 

b. Εγκατάσταση του συστήματος. 

c. Συντήρηση του συστήματος.  

(Dennis, Haley Wixon &Tegarden, 2010) 
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1.2 Λογιστική 

 

       Λογιστική είναι ο κλάδος που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματική 

λειτουργία και την εκτίμηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Η λογιστική επομένως 

χρησιμοποιείται ως «εργαλείο» στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, εφόσον παρέχει και αναλύει 

τις διάφορες πληροφορίες που απαιτούνται στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Δεν θα ήταν 

δυνατή η λήψη ορθολογικών αποφάσεων χωρίς τις λεπτομερείς ποσοτικές πληροφορίες που 

παρέχει η λογιστική. Με τις πληροφορίες αυτές η αβεβαιότητα στην κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση ελαττώνεται σημαντικά και οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν σχεδόν υπό συνθήκες 

βεβαιότητας. (Τσακλάγκανος, 2005-2006) 

       Γενικότερα μπορούμε να ορίσουμε τη λογιστική ως τη διαδικασία η οποία, αφού 

συγκεντρώσει όλες τις χρήσιμες ποσοτικές πληροφορίες (όπως τα στοιχεία των αγορών, 

πωλήσεων, εξόδων και κέρδους), καταγράφει τις συναλλαγές, συγκεντρώνει, ταξινομεί και 

αναλύει τις σχετικές πληροφορίες και τελικά τις παρουσιάζει στη διοίκηση για τη λήψη 

αποφάσεων. Επομένως, οι πληροφορίες που παρέχει η λογιστική βοηθούν στον καλύτερο 

προγραμματισμό, έλεγχο και στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην καλύτερη αξιοποίηση των 

πόρων και κεφαλαίων της επιχείρησης.  (Τσακλάγκανος, 2005-2006) 

       Επιπλέον η λογιστική ασχολείται με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

(όπως τον Ισολογισμό και το λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, την Ταμειακή κατάσταση 

εισροών-εκροών και την κατάσταση διάθεσης κεφαλαίων κ.α.), οι οποίες καταστάσεις 

δημοσιεύονται και επομένως και άλλα άτομα εκτός της επιχείρησης και εκτός της διοικήσεως 

μπορούν να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες πληροφορίες στη λήψη αποφάσεων. Τέτοια άτομα 

είναι οι διάφοροι κεφαλαιούχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν κεφάλαια στην 
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επιχείρηση συμμετέχοντας σε αυτή ή αγοράζοντας μετοχές της, καθώς και οι διάφοροι 

προμηθευτές ή πιστωτές που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να χορηγήσουν πίστωση στην 

επιχείρηση, να αυξήσουν το σημερινό ύψος των πιστώσεων. (Τσακλάγκανος, 2005-2006) 

       Ακόμα, η λογιστική βοηθάει στον προσδιορισμό του κόστους και στην άσκηση ορθής 

τιμολογιακής πολιτικής (διαμόρφωση της τιμής του προϊόντος), ενώ δεν πρέπει να θεωρηθεί 

μικρότερης σημασίας και η χρησιμοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών από τη ΔΥΟ και τις 

τοπικές αρχές για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος ή και άλλων τυχόν τοπικών ή 

περιφερειακών φόρων. (Τσακλάγκανος, 2005-2006) 

       Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να διακρίνουμε τους  χρήστες των λογιστικών 

πληροφοριών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ανάλογα με τη σχέση που έχουν με την 

επιχείρηση. Αυτοί μπορεί να είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντές, πελάτες, πιστωτές, 

οικονομικοί αναλυτές, εργατικές ενώσεις ή  εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. Για να είναι σε θέση η 

λογιστική να πληροφορήσει τους χρήστες για τις δραστηριότητες της απαιτούνται ορισμένα 

πρότυπα, τα οποία είναι γνωστά ως λογιστικές αρχές.  (Καραγιώργος, n.d.) 

 

1.2.1 Λειτουργίες της λογιστικής 

 

       Οι βασικές λειτουργίες της λογιστικής είναι οι παρακάτω 

 Καταγραφή και καταχώρηση οικονομικών συναλλαγών (recording). 

 Συστηματική κατάταξη και ταξινόμηση των στοιχείων αυτών (classifying). 

 Συνοπτική απόδοση και ανακεφαλαίωση των οικονομικών στοιχείων (summarizing). 

 Διοχέτευση των οικονομικών στοιχείων στα ενδιαφερόμενα μέρη (reporting). 

 Ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων αυτών (analyzing and interpreting). 
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 Πρόβλεψη μελλοντικών στοιχείων βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων (forecasting and 

budgeting). 

 Λήψη αποφάσεων (decision making) με την επιλογή της καλύτερης λύσης, μεταξύ των 

πολλών άλλων εναλλακτικών λύσεων. (Τσακλάγκανος, 2005-2006) 

       Το πρώτο στάδιο της λογιστικής διαδικασίας σήμερα εκτελείται μηχανικά με τη βοήθεια 

αυτόματων λογιστικών μηχανών, ενώ τα άλλα στάδια αποτελούν τη βασική λογιστική 

(accounting), η οποία βασίζεται σε γενικούς θεωρητικούς κανόνες και σε γενικά παραδεκτές 

αρχές. Η λογιστική επομένως δεν είναι μόνο η διαδικασία της καταχώρησης και δημιουργίας 

αρχείων, πληροφοριών αλλά και η διαδικασία της χρησιμοποίησης των πληροφοριών αυτών, της 

ανάλυσης, ερμηνείας και της παρουσίασης αυτών για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων. 

(Τσακλάγκανος, 2005-2006) 

 

 

1.2.2 Σκοποί της λογιστικής 

 

       Πέντε είναι οι αντικειμενικοί σκοποί της λογιστικής και παρουσιάζονται παρακάτω 

 Ο προσδιορισμός της περιουσιακής κατάστασης του οικονομικού οργανισμού. 

 Η παρακολούθηση των διαφόρων μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και του 

κεφαλαίου του οικονομικού οργανισμού. 

 Ο προσδιορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων από τη δράση του οικονομικού 

οργανισμού δηλαδή τα κέρδη ή οι ζημίες. 

 Ο έλεγχος της διαχειριστικής και διοικητικής ευθύνης. 

 Η παροχή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων. (Τσακλάγκανος, 2005-2006) 
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1.3 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 

 

Η λογιστική ως πληροφοριακό σύστημα 

       Η λογιστική πρακτική και μεθοδολογία συνθέτουν ένα περιβάλλον πληροφοριακού 

συστήματος υπό την έννοια ότι επιτελούν συστημικές λειτουργίες προκειμένου να 

επεξεργαστούν χρηματοοικονομικά δεδομένα και να δημιουργήσουν χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση.  (Βενιέρης & Βλησμάς, n.d.) 

      Η λογιστική είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο συσσωρεύει εγγραφές, 

κατηγοριοποιεί, αθροίζει και αναφέρει εμπορικές συναλλαγές με σκοπό να δείξει την 

οικονομική κατάσταση της επιχειρηματικής οντότητας. (Jager, 2012) Συγκεκριμένα μετρά και 

αξιολογεί την επιχειρηματική δραστηριότητα, επεξεργάζεται την πληροφορία και την 

ενσωματώνει σε λογιστικές καταστάσεις και τέλος εξυπηρετεί τη λήψη αποφάσεων. (Βενιέρης & 

Βλησμάς, n.d.) 

 

Δομή Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος 

        Στους αντικειμενικούς σκοπούς της λογιστικής περιλαμβάνεται και η προώθηση χρήσιμων 

πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων. Οι λογιστές έχουν πρόσβαση στα στοιχεία, στους 

λογαριασμούς και στις οικονομικές καταστάσεις, όπως και οι ελεγκτές οι οποίοι τα ελέγχουν. 

Υπάρχουν προβλήματα όμως που δεν αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους εργασία οι 

λογιστές γιατί τα αντιμετωπίζουν και τα λύνουν τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα. Αυτά 
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είναι η συγκέντρωση και η αποθήκευση στοιχείων, η μετατροπή τους σε πληροφορίες και η 

διάθεση τους για λήψη αποφάσεων και για έκδοση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

(Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, n.d.) 

       Λογιστικό πληροφοριακό σύστημα είναι ένα πληροφοριακό σύστημα με αντικείμενο την 

καταγραφή και τη λογιστική απεικόνιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και την 

επεξεργασία και δημιουργία λογιστικών πληροφοριών που αφορούν εσωτερικούς (ισοζύγιο, 

αναλυτικό καθολικό κ.α.) και εξωτερικούς χρήστες (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσεως) της επιχείρησης. (Accounting Information System, 2013; Βενιέρης & Βλησμάς, n.d.) 

 

 

 

Βασικές έννοιες ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος 
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1.3.1 Συστατικά Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, πληροφορίες και βασικές 

λειτουργίες   που επιτελούν 

 

Σκοποί πληροφόρησης και βασικές λειτουργίες των Λογιστικών Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

       Τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα εκτελούν όμοιες λειτουργίες με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα, δηλαδή ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση 

δεδομένων είτε αυτά είναι ποσοτικά είτε ποιοτικά, όπως και την παρουσίαση πληροφοριών σε 

κάποια μορφή στους χρήστες των συστημάτων. Το κύριο στοιχείο διαφοροποίησης των 

λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων από τα άλλα πληροφοριακά συστήματα αποτελεί όχι 

τόσο το είδος των δεδομένων τα οποία συλλέγονται από το σύστημα, όσο η δυνατή χρήση των 

πληροφοριών από το σύστημα. Οι δυνατότητες χρήσης πληροφοριών οι οποίες εξάγονται από 

ένα λογιστικό πληροφοριακό σύστημα εστιάζονται γύρω από τις ανάγκες για οργανωτικό 

προγραμματισμό, σχεδιασμό και έλεγχο. (Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, n.d.; Νικολάου, 

1999) 

       Τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα συνδυάζουν παραγωγικούς, ανθρώπινους και 

υλικούς πόρους με στόχο τη μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες, οι οποίες είναι 

χρήσιμες για την εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού. (Λογιστικά Πληροφοριακά 

Συστήματα, n.d.) 

       Συστατικά των Λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων αποτελούν: 

 Οι άνθρωποι που χειρίζονται το σύστημα και εκτελούν διάφορες λειτουργίες. 
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 Οι διαδικασίες και οι οδηγίες, είτε χειροκίνητες είτε αυτοματοποιημένες, που 

περιλαμβάνουν συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση στοιχείων σχετικά με τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 Τα στοιχεία και οι πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση και τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες. 

 Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης 

με την αντίστοιχη βάση δεδομένων. 

 Η εσωτερική δομή της πληροφοριακής τεχνολογίας, η οποία περιλαμβάνει Η/Υ, 

περιφερειακές συσκευές και δίκτυα επικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για συλλογή, 

αποθήκευση, επεξεργασία και μετάδοση στοιχείων και πληροφοριών. 

 Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και ασφαλείας, τα οποία διασφαλίζουν την 

ακεραιότητα των στοιχείων και των πληροφοριών στο λογιστικό πληροφοριακό 

σύστημα. (Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, n.d.) 

       Τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα ετοιμάζουν πληροφορίες οι οποίες κατατάσσονται 

στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Πληροφορίες σχετικές με τη χρηματοοικονομική απόδοση ενός οργανισμού. Για 

παράδειγμα πληροφορίες σχετικές με το κόστος πωλήσεων, ποσό καθαρού κέρδους κ.α. 

2.  Πληροφορίες σχετικές με την καθοδήγηση της διοίκησης σε επείγοντα ή πολύ 

σημαντικά θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης δράσης. 

3. Πληροφορίες σχετικές με τη στήριξη της λήψης αποφάσεων, για παράδειγμα, 

πληροφορίες ως προς την ωφελιμότητα της εισαγωγής ενός νέου προϊόντος. (Νικολάου, 

1999) 
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       Οι λειτουργίες οι οποίες επιτελούνται από ένα λογιστικό πληροφοριακό σύστημα μπορούν 

να καταταχθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Συλλογή δεδομένων: συμπεριλαμβάνει μεθόδους συλλογής, καταγραφής και 

αρχειοθέτησης των δεδομένων. Επίσης αναφέρεται στον αρχικό έλεγχο των δεδομένων 

τα οποία εισάγονται στο σύστημα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η πληρότητά 

τους. 

 Επεξεργασία δεδομένων: συμπεριλαμβάνει την κατάταξη, ταξινόμηση και ομαδοποίηση 

δεδομένων. Επίσης ασχολείται με τη διενέργεια υπολογισμών και συγκρίσεων με 

δεδομένα τα οποία μπορεί να φυλάσσονται σε άλλα αρχεία. 

 Διοίκηση δεδομένων: αφορά στην αρχειοθέτηση δεδομένων και την ενημέρωσή τους με 

τα αποτελέσματα γεγονότων τα οποία επηρεάζουν τις τιμές τους. Επίσης 

συμπεριλαμβάνει την ανάκληση δεδομένων τα οποία απαιτούνται από διάφορους 

χρήστες ή και λογισμικά. 

 Έλεγχος και ασφάλεια δεδομένων: αυτή η πολύ σημαντική λειτουργία ασχολείται με με 

τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού. Τα δεδομένα ενός 

οργανισμού αποτελούν σημαντικό μέρος των πόρων του και για το λόγο αυτό πρέπει να 

διαφυλάσσονται από κάθε κίνδυνο ή απειλή. Επίσης αυτή η λειτουργία ελέγχου έχει σαν 

επιπρόσθετο στόχο τη διαβεβαίωση ότι τα συλλεγόμενα δεδομένα είναι ακριβή και 

πλήρη και ότι η επεξεργασία τους γίνεται σωστά χωρίς λάθη.  

 Προετοιμασία πληροφοριών και μετάδοσή τους σε τελικούς χρήστες οι οποίοι είναι 

εξουσιοδοτημένοι να τις παραλαμβάνουν. (Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, n.d.; 

Νικολάου, 1999) 
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         Η διαδικασία επεξεργασίας των λογιστικών στοιχείων παρουσιάζεται στο παρακάτω 

σχήμα ως λογιστική αλυσίδα αξίας, η οποία προσθέτει αξία στις επιχειρηματικές λειτουργίες. Η 

δημιουργία στοιχείων προέρχεται από τα επιχειρησιακά γεγονότα (συναλλαγές) του οργανισμού. 

 

 

Λογιστική αλυσίδα αξίας  

 

       Τα στοιχεία εισάγονται στο λογιστικό πληροφοριακό πρόγραμμα, το οποίο τις 

επεξεργάζεται κατάλληλα ώστε να παραχθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες. Το σύστημα 

μετατρέπει τη σύνθετη πληροφόρηση σε γνώση, την οποία χρησιμοποιούν οι χρήστες και τα 

στελέχη του οργανισμού για τη λήψη αποφάσεων. (Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, n.d.) 
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1.3.2 Στόχοι των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

       Δύο είναι οι βασικοί στόχοι των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων  

a. Η μέτρηση και η πρόβλεψη εσόδων, εξόδων και αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και της 

περιουσίας. Αυτά επιτυγχάνονται μέσα από την καταγραφή των συναλλαγών και γενικά 

των χρηματοοικονομικών γεγονότων που αφορούν τον οργανισμό. 

b. Η παροχή χρήσιμων πληροφοριών εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες. (Λογιστικά 

Πληροφοριακά Συστήματα, n.d.) 

 

 

1.3.3 Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων σε κύκλους συναλλαγών για το σχεδιασμό Λογιστικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

       Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό  ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει 

να γίνει ομαδοποίηση όμοιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κύκλους συναλλαγών, έτσι 

ώστε να επιτρέπεται ο συνδυασμός ενός αριθμού συναλλαγών οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις 

ίδιες ή παρόμοιες ιδιότητες. (Νικολάου, 1999) 

       Ο κάθε ένας κύκλος συναλλαγών μπορεί να επεξεργάζεται ένα μεγάλο αριθμό ατομικών 

συναλλαγών, οι οποίες όμως μπορούν να αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα οικονομικά γεγονότα, 

τα οποία πραγματοποιούνται για τη λειτουργία ενός οικονομικού οργανισμού. (Νικολάου, 1999) 

       Η ομαδοποίηση συναλλαγών σε κύκλους, δίνει έμφαση στις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ 

των βασικών οικονομικών συναλλαγών ενός οργανισμού, οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα 

των ίδιων λογαριασμών και διευκολύνει την ανάλυση ή και επιβεβαίωση των υπολοίπων των 
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λογαριασμών τα οποία διαμορφώνονται από αυτές τις συναλλαγές. Για παράδειγμα, εάν ο 

βαθμός εσωτερικού ελέγχου, όσο αφορά στις αγορές εμπορευμάτων  ή πρώτων υλών δεν είναι 

ικανοποιητικός, τότε ενδεχομένως υπάρχουν προβλήματα στην αναφορά των ποσών που 

δαπανώνται για πληρωμές προμηθευτών. Οι οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των ποσών που 

αφορούν στο κόστος παραγγελιών και στις συνολικές δαπάνες αγορών, οι οποίες φαίνονται στα 

τιμολόγια των προμηθευτών, θα μπορούσαν εύκολα α διασαφηνιστούν μέσα από την εξέταση 

ενός συγκεκριμένου κύκλου συναλλαγών, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπολοίπων 

λογαριασμών, οι οποίοι επηρεάζονται από διαφορετικές κατηγορίες συναλλαγών.  (Νικολάου, 

1999) 

       Για να γίνουν πιο κατανοητή η χρήση των κύκλων συναλλαγών, στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ των κύκλων συναλλαγών και των πιο σημαντικών 

λογαριασμών οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο λογιστικό σχέδιο ενός οργανισμού.  (Νικολάου, 

1999) 
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ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ 

(ΜΟΝΙΜΟΙ) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ 

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Κύκλος Εισροών 

 Μετρητά 

 Απαιτήσεις 

 Προβλέψεις για επισφαλείς 

πελάτες 

 Αποθέματα 

 Έσοδα Πωλήσεων 

 Έσοδα από προμήθειες  

 Εκπτώσεις πωλήσεων 

 Επιστροφές πωλήσεων 

 Ζημίες από επισφαλείς 

απαιτήσεις 

Κύκλος Εκροών 

 Μετρητά 

 Αποθέματα 

 Προπληρωθέντα έξοδα 

 Προμηθευτές και άλλες 

υποχρεώσεις για κεφάλαιο 

κίνησης 

          Διάφορα λειτουργικά έξοδα  

          (διοικητικά, γενικά, έξοδα      

          πωλήσεων         

Χρηματοοικονομικής 

Κύκλος (ή Κύκλος Γενικής 

Λογιστικής και Αναφορών) 

 Μετρητά 

 Μισθοί πληρωτέοι 

 Λογαριασμοί Παγίου 

Ενεργητικού (Ασώματες 

ακινητοποιήσεις και 

Συμμετοχές) 

 Φόροι πληρωτέοι 

 Λογαριασμοί Ιδίων 

Κεφαλαίων και 

Αποθεματικών 

 Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις 

(δανεισμός) 

 Έξοδα μισθοδοσίας 

 Φόροι έξοδα 

 Τόκοι έσοδα/έξοδα 

 Μερίσματα (έσοδα και 

έξοδα) 

 Έκτακτα κέρδη ή ζημίες 

από αποτίμηση ή πώληση 

συμμετοχών 

 Έκτακτα κέρδη ή ζημίες 

από πώληση ή 

αναπροσαρμογή στοιχείων 

πάγιου ενεργητικού   

Κύκλος Μετατροπής 

Προϊόντων (Παραγωγική 

Διαδικασία) 

Αποθέματα 

 Κόστος Παραχθέντων: 

Πρώτες ύλες 

Άμεση εργασία 

Γενικά βιομηχανικά έξοδα 

 Κόστος Πωληθέντων 

Συσχέτιση μεταξύ Κύκλων Συναλλαγών και Σχεδίου Λογαριασμών (Νικολάου, 1999) 
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1.3.4 Τύποι Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

       Τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το στόχο τον 

οποίο εξυπηρετούν. Με αυτή την προοπτική τα συστήματα αυτά μπορούν να εξυπηρετούν ενός 

ανάγκες του οργανισμού για επεξεργασία των βασικών συναλλαγών του σε καθημερινή βάση. 

Για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων, η διοίκηση ενός οργανισμού μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ένα σύνολο συστημάτων το οποίο μπορεί να αποτελείται από συστήματα 

αναφορών (information reporting systems), συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (decision 

support systems), ενός και έμπειρα συστήματα (expert systems).  (Νικολάου, 1999) 

       Τα νεότερα συστήματα διαχείρισης οργανωτικών πόρων (enterprise resource planning 

systems) , συμπεριλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό λογισμικό που μπορεί να 

εξυπηρετεί όλους ενός παραπάνω στόχους σε έναν οργανισμό. Τα συστήματα αυτά έχουν 

αναπτυχθεί πρόσφατα και μπορούν να καλύψουν ένα ολοκληρωμένο φάσμα πληροφοριακών 

αναγκών στον οργανισμό και να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις. (Νικολάου, 1999) 

       Παρακάτω παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη τυποποίηση των λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων σύμφωνα με τον κύκλο συναλλαγών ενός οποίους εφαρμόζονται. 

1. Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing systems) 

Τα συστήματα αυτά ασχολούνται με την καταγραφή ενός επίδρασης και επεξεργασίας 

των οικονομικών γεγονότων σε έναν οργανισμό. Για παράδειγμα ένα τέτοιο σύστημα 

μπορεί να είναι το γενικό σύστημα λογιστικής, το σύστημα επεξεργασίας παραγγελιών 

πωλήσεων και το σύστημα μισθοδοσίας. Τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών 

επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα ενός βασικής δομής πληροφόρησης 

στον οργανισμό γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένα με ενός διάφορες πηγές δεδομένων τα 
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οποία καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του οργανισμού. Όλα τα άλλα συστήματα 

χρησιμοποιούν δεδομένα και παράγουν πληροφορίες που είναι βασισμένες ενός 

λειτουργίες οι οποίες επιτελούνται από το σύστημα επεξεργασίας συναλλαγών. 

(Νικολάου, 1999) 

2. Συστήματα αναφοράς (information reporting systems) 

Τα συστήματα αναφοράς παρέχουν ενός διευθυντές του οργανισμού εκθέσεις ή 

αναφορές, βασισμένες αποκλειστικά σε δεδομένα τα οποία συλλέγονται από συστήματα 

επεξεργασίας συναλλαγών εντός του οργανισμού. (Νικολάου, 1999) 

3. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (decision support systems) 

Αυτά τα συστήματα έχουν σαν στόχο να υποβοηθούν ενός διευθυντές στη λήψη 

αποφάσεων. Χρησιμοποιούν τόσο δεδομένα από τη βάση δεδομένων του οργανισμού, 

όσο και μοντέλα τα οποία μπορεί να βασίζονται σε υποδείγματα τα οποία αξιολογούν 

εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα διοίκησης. (Νικολάου, 1999) 

4. Έμπειρα συστήματα (expert systems) 

Τα έμπειρα συστήματα αποτελούν λογισμικά επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων μέσω 

ενός συλλογής εξειδικευμένων γνώσεων σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή είδος 

προβλημάτων και ενός μίμησης του ανθρώπινου τρόπου σκέψης, ενός ενός εκφράζεται 

από ένα έμπειρο άτομο. Ενός μέρες ενός πολλοί οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει τη 

σημαντικότητα των συστημάτων αυτών. Στη λογιστική υπάρχουν ενός εφαρμογές 

έμπειρων συστημάτων, ενός στον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού στη 

διαδικασία εξωτερικού ελέγχου, στην αναγνώριση εξαιρέσεων σε ένα πλήθος 

συναλλαγών, στη φορολογική, στη χρηματοοικονομική ανάλυση ενός και στην 
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εκπαίδευση νέων υπαλλήλων σε ένα συγκεκριμένο τομέα ενός λογιστικής.  (Νικολάου, 

1999) 

 

5. Συστήματα διαχείρισης οργανωτικών πόρων (enterprise resource planning systems) 

Τα συστήματα διαχείρισης οργανωτικών πόρων που αποκαλούνται και επιχειρησιακά 

λογισμικά (enterprise-wide systems), είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι πολλών 

οργανισμών και η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία ενός αποτελεί κριτήριο 

καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία ενός οργανισμού. (Νικολάου, 1999) 

 

 

 

1.4 Λογιστική και Εκπαίδευση  

 

       Η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων στον παγκόσμιο επαγγελματικό 

περιβάλλον έχει δημιουργήσει προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες στο επάγγελμα του λογιστή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική φύση των πληροφοριακών συστημάτων και την υιοθεσία τους 

από παγκόσμιες εταιρίες και οργανισμούς, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για αποτελεσματική 

προετοιμασία των φοιτητών της λογιστικής με σκοπό να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 

επαγγελματικές απαιτήσεις. (Chang & Hwang, 2003) Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα αυτό το 

αντιμετωπίζουν πολλά πανεπιστήμια από διάφορες χώρες και προχωρούν σε αλλαγές των 

προγραμμάτων σπουδών τους, ώστε να ακολουθήσουν αυτή την ανάγκη.        

       Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω είναι η εκπαίδευση της λογιστικής στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1980, όπου αποτελούσε ένα σημαντικό θέμα προς συζήτηση 
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και κριτική, παρόλα αυτά έλλειπε η δράση για αλλαγές. Για να επιταχύνουν τη διαδικασία για 

αλλαγές, το 1989 ο Αμερικανικός Οργανισμός Λογιστικής (American Accounting Association-) 

διόρισε την Επιτροπή Λογιστικών Εκπαιδευτικών Αλλαγών (Accounting Education Change 

Commission-AECC). (Sundem & Williams, 1992) 

       Ο Αμερικανικός Οργανισμός Λογιστικής το 1986 υποστήριζε ότι οι μελλοντικοί λογιστές δε 

λαμβάνουν την απαραίτητη προετοιμασία που χρειάζονται για να μπορέσουν να ανταποκριθούν 

στην αυξανόμενη ζήτηση για διευρυμένη και πιο περίπλοκη επαγγελματική δραστηριότητα. 

Ακολουθώντας τη ζήτηση για αλλαγές στις γνώσεις των αποφοίτων, τα πανεπιστήμια και άλλοι 

ακαδημαϊκοί οργανισμοί, αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις εκπαιδευτικές τους προσεγγίσεις και 

μεθόδους για να ανταποκριθούν στη ζήτηση της αγοράς. Η αλλαγή αυτή ήταν για τα 

πανεπιστήμια μία πρόκληση, ώστε να μπορέσουν να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά. (Sundem 

& Williams, 1992) 

        Τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά λογιστικά προγράμματα αναπτύχθηκαν γενικώς, ώστε να 

προσφέρουν τη βάση της γνώσης για να γίνει κάποιος επαγγελματίας λογιστής. Οι περιστάσεις 

τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν ανατρέψει αυτή τη λογική. Λόγω της εξέλιξης του 

επαγγέλματος και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η γνώση την οποία χρειάζεται ένας 

επαγγελματίας λογιστής είναι πολύ περισσότερη. (Sundem & Williams, 1992) 

        Στις ΗΠΑ υπάρχουν δύο δυσλειτουργικά γεγονότα στο πρόγραμμα σπουδών. Πρώτον, οι 

φοιτητές παίρνουν περισσότερα λογιστικά μαθήματα και λιγότερα μαθήματα σχετικά με άλλα 

οικονομικά αντικείμενα. Δεύτερον, ο περισσότερος χρόνος στα λογιστικά μαθήματα 

αφιερώνεται στην εκμάθηση (συχνά απομνημόνευση) γεγονότων και τεχνικών και λιγότερο στην 

κατανόηση πραγματικών περιπτώσεων και εξάσκηση κριτικής σκέψης. (Sundem & Williams, 

1992) 
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        Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και η τεχνολογία έχουν οδηγήσει στην 

αύξηση των απαιτήσεων από έναν απόφοιτο της λογιστικής. Ο σύγχρονος απόφοιτος της 

λογιστικής ζητείται να έχει επιπρόσθετες ικανότητες και δεξιότητες εκτός της λογιστικής. Αυτές 

είναι σημαντικές επειδή κάνουν ικανό τον απόφοιτο να χρησιμοποιήσει με επιτυχία τις γνώσεις 

που έλαβε δια μέσου της εκπαίδευσής του. (Kavanagh & Drennan, 2008) 

        Οι λογιστές χρειάζονται επιπλέον γνώσεις σε πεδία, εκτός της λογιστικής, όπως στρατηγικό 

μάνατζμεντ, οργανωτικής συμπεριφοράς, αναλυτικές δεξιότητες και πληροφοριακών 

συστημάτων. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας. (Kavanagh & Drennan, 2008) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Συσχέτιση ερωτηματολογίου με τη διεθνή βιβλιογραφία 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

          Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας δημιουργήσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο με δεκαοχτώ κύριες ερωτήσεις, χωρισμένες σε πέντε θεματικές ενότητες που 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

1. Πρόγραμμα σπουδών 

2. Διδασκαλία 

3. Χρησιμότητα ως προς τις επαγγελματικές δεξιότητες 

4. Σχέση  λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και ηθικής 

5. Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου εξετάζονται κάποια δημογραφικά χαρακτηριστικά  

καθώς και δύο ερωτήσεις γενικού περιεχομένου. 

        Το παρών ερωτηματολόγιο δεν είναι προϊόν αυθαίρετης δημιουργίας αλλά είναι βασισμένο 

σε επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να 

συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της ελληνικής πραγματικότητας με αυτά που έχουν προκύψει από 

παλαιότερες μελέτες.  

        Στο κεφάλαιο αυτό θα βασίσουμε το ερωτηματολόγιο της παρούσας μελέτης στη διεθνή 

βιβλιογραφία και θα παραθέσουμε παραδείγματα με προηγούμενα αποτελέσματα ερευνών. 
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2.2 Πρόγραμμα σπουδών 

 

        Σύμφωνα με τους May, G. S., Windal, F. W., & Sylvestre, J. στο επιστημονικό άρθρο με 

τίτλο «The need for change in accounting education: An educator survey» έγινε μία εκτεταμένη 

μελέτη η οποία περιελάμβανε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν πρυτάνεις, διοικητικοί 

και μέλη πανεπιστημίων από 35 προγράμματα λογιστικής από τα οποία 20 κατατάχθηκαν στα 

καλύτερα προγράμματα MBA. Σε αυτούς προστέθηκαν και 700 ακόμα καθηγητές λογιστικής. 

        Αυτοί που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη 

διδασκαλία περισσότερων παραδειγμάτων όπως επίσης και στην κριτική σκέψη. Η διδασκαλία 

θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα μη δομημένα προβλήματα, όπως case studies και 

περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας των σπουδαστών.  (May, Windal, & 

Sylvestre, 1995) 

        Οι ερωτηθέντες έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις στις αντίστοιχες ερωτήσεις που έχουμε 

συμπεριλάβει στο ερωτηματολόγιο. 

 Ερώτηση 1: Το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται θεμελιώδεις αλλαγές; 

        Το 56% των ερωτηθέντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι το πρόγραμμα σπουδών 

χρειάζεται θεμελιώδεις αλλαγές. Αντίθετα το 24,1% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα, ενώ σχεδόν 

το 20% μένει ουδέτερο. Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα αποτελέσματα είναι ότι πάνω από 

ένας στους δύο από τους ερωτηθέντες συμφωνεί ότι το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται 

θεμελιώδεις αλλαγές, ενώ μόνο ένας στους τέσσερις διαφωνεί. (May, Windal, & Sylvestre, 

1995) 

Ερώτηση 2: Οι φοιτητές πρέπει να διδάσκονται τρόπους ώστε να μπορούν να μαθαίνουν από 

μόνοι τους; 
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        Σε αυτή την ερώτηση τα πράγματα είναι σαφώς πιο ξεκάθαρα, καθώς το 65% σχεδόν των 

ερωτηθέντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι φοιτητές πρέπει να διδάσκονται τρόπους 

ώστε να μπορούν να μαθαίνουν από μόνοι τους. Μόλις το 10% διαφωνεί, ενώ το 17,5% μένει 

αμέτοχο. (May, Windal, & Sylvestre, 1995) 

Ερώτηση 3: Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να λύσουν οποιοδήποτε 

πρόβλημα (μη δομημένο); 

        Δεν τίθεται θέμα προβληματισμού και διχασμού στην τρίτη ερώτηση καθώς η συντριπτική 

πλειοψηφία, το 96,2% των ερωτηθέντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι φοιτητές πρέπει 

να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να λύσουν οποιοδήποτε μη δομημένο πρόβλημα. Μόλις 

το 1,7% διαφωνεί ενώ υπάρχει και ένα 2,2% το οποίο μένει αδιάφορο. (May, Windal, & 

Sylvestre, 1995) 

 Ερώτηση 4: Το μάθημα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων πρέπει να εστιάζει κυρίως 

στην προετοιμασία για τις εξετάσεις; 

        Η ερώτηση αυτή εμφανίζεται ελαφρώς διαφοροποιημένη στο επιστημονικό άρθρο που 

αναφέραμε παραπάνω. Συγκεκριμένα η αρχική ερώτηση είναι «εάν το πρόγραμμα σπουδών δεν 

πρέπει να εστιάζει στην προετοιμασία κυρίως για εξετάσεις». Λαμβάνοντας υπόψη πως οι 

ερωτηθέντες ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό, οι απαντήσεις ήταν αναμενόμενες. 

Συγκεκριμένα το 78% περίπου απάντησε πως συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα. Αντίθετα 

διαφωνεί το 8,6% και μένει ουδέτερο το 13,4%.  (May, Windal, & Sylvestre, 1995) 

Ερώτηση 5: Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα επαγγελματικά πρότυπα; 

        Όσον αφορά στην πέμπτη ερώτηση λιγότεροι από τα 2/3 των ερωτηθέντων δηλαδή το 64% 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα 
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επαγγελματικά πρότυπα, ενώ το 13,6% διαφωνεί με αυτό και το 22,4% είναι ουδέτερο.  (May, 

Windal, & Sylvestre, 1995) 

Ερώτηση 6: Οι τωρινοί φοιτητές και μελλοντικοί επαγγελματίες δεν λαμβάνουν την απαραίτητη 

προετοιμασία; 

        Στην ερώτηση αυτή το 83,9% των ερωτηθέντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα πως οι 

τωρινοί φοιτητές και μελλοντικοί επαγγελματίες δεν λαμβάνουν την απαραίτητη προετοιμασία 

σε αντίθεση με το μόλις 4,1% το οποίο διαφωνεί με αυτή την πρόταση και το 12% το οποίο είναι 

ουδέτερο. (May, Windal, & Sylvestre, 1995) 

Ερώτηση 7: Πρέπει να δίνεται έμφαση στη γραπτή και προφορική επικοινωνία μέσα στο μάθημα; 

        Σκεπτόμενοι τον τρόπο διδασκαλίας οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι πρέπει να δίνεται 

περισσότερη έμφαση στη γραπτή και προφορική επικοινωνία μέσα στο μάθημα σε ποσοστό 

90,7%. Μόλις το 2,6% διαφωνεί, ενώ το 6,7% παραμένει ουδέτερο. (May, Windal, & Sylvestre, 

1995) 

 

2.3 Διδασκαλία      

    

        Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου θα ακολουθήσουν πέντε ερωτήσεις που αφορούν 

στον τρόπο διδασκαλίας των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Ερώτηση 8: Στο μάθημα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων πρέπει να διδάσκεστε τη 

μέθοδο των case studies. 

        Η συγκεκριμένη ερώτηση δεν είναι μία απλή ερώτηση ως μέρος ενός ερωτηματολογίου 

αλλά αποτελεί αντικείμενο για περαιτέρω συζήτηση και έρευνα. Σύμφωνα με τους Stanley T. 

and Marsden S.  στο επιστημονικό άρθρο τους με τίτλο «Problem-based learning: Does 
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accounting education need it?» η μέθοδος του Problem-based learning (PBL) χρησιμοποιούνταν 

επιτυχώς στην εκμάθηση επιστημών όπως Ιατρική, Νομική, Μηχανική. Παρόλα αυτά μία 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα φανερώσει πως ελάχιστη χρήση της μεθόδου υπάρχει στη 

διδασκαλία των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Πιστεύεται γενικά πως η εκτενής 

εφαρμογή αυτής της μεθόδου διδασκαλίας θα λειτουργήσει ως καταλύτης στην καλύτερη 

θωράκιση των γνώσεων των μελλοντικών λογιστών.  (Stanley & Marsden, 2012) 

        Πρόκειται για μία εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδο εκμάθησης (PBL) όπου οι φοιτητές 

κατασκευάζουν μόνοι τους τη γνώση, παρά η γνώση να τους μεταβιβάζεται από τον καθηγητή. 

Οι φοιτητές φέρνουν την υπάρχουσα γνώση, συμπεριφορά και ενδιαφέροντά τους στη 

διαδικασία εκμάθησης όπου η γνώση κατασκευάζεται και δεν αποκτάται. (Stanley & Marsden, 

2012) 

        Στο παραπάνω άρθρο πραγματοποιήθηκε μία έρευνα όπου μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο 

σε φοιτητές με σκοπό να αξιολογήσουν τη μέθοδο του Problem-based learning (PBL). Οι 

φοιτητές ερωτήθηκαν για το ποια πτυχή του μαθήματος ήταν σημαντική για την εκμάθηση τους. 

Σχεδόν το 30% απάντησαν ότι τα αντικείμενα σχετικά με το PBL ήταν πολύ ενδιαφέροντα. 

Επιπρόσθετα, ερωτήθηκαν για το αν απόλαυσαν το μάθημα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PBL 

και το 78,6% απάντησαν θετικά ενώ το 16,8% αρνητικά. Παρόλα αυτά βρήκαν δύσκολο το 

επίπεδο του PBL καθώς το 58,8% των ερωτηθέντων απάντησαν πως το επίπεδο ήταν σκληρό 

(hard) το 4,8% πολύ σκληρό (too hard). Ο ένας στους τρεις το βρήκε απλά καλό (just right). 

Τέλος όσον αφορά στο φόρτο εργασίας, το 39,7% των ερωτηθέντων το βρήκαν καλό (just right) 

και το 58,5% βαρύ ή πολύ βαρύ. (Stanley & Marsden, 2012) 
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        Η έρευνα αυτή έδειξε πως οι φοιτητές έμαθαν αλλά και διασκέδασαν από τη μέθοδο PBL, 

παρόλα αυτά θεώρησαν πως ήταν αρκετά δύσκολη η πρόκληση αυτή και βαρύς ο φόρτος 

εργασίας. (Stanley & Marsden, 2012) 

Ερώτηση 9: Οι γραπτές εργασίες πρέπει να είναι ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του 

μαθήματος των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. 

        Επιστρέφοντας στο προηγούμενο άρθρο και σε σχέση με την ένατη ερώτηση, θα 

διαπιστώσουμε πως οι ερωτηθέντες καθηγητές πιστεύουν ότι οι παραδοσιακές γραπτές εξετάσεις 

των μαθημάτων πρέπει να είναι μέρος όλων των λογιστικών μαθημάτων. Έτσι το 89,7% 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα και μόνο το 2% διαφωνεί. Ουδέτερο παραμένει το 8,4% των 

καθηγητών. (May, Windal, & Sylvestre, 1995) 

Ερώτηση 10: Η ομαδική προσέγγιση πρέπει να χρησιμοποιείται εκτενώς στην τάξη.  

        Στη δέκατη ερώτηση τα πράγματα είναι αμφιλεγόμενα αφού οι γνώμες των ερωτηθέντων 

διχάστηκαν. Σχεδόν το 1/3 (32,3%) των ερωτηθέντων έμεινε αμέτοχο, ενώ το 29,2% συμφωνεί 

και το 38,5% διαφωνεί. (May, Windal, & Sylvestre, 1995) 

Ερώτηση 11: Οι εργαστηριακές εφαρμογές βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος. 

        Η ενδέκατη ερώτηση δημιουργήθηκε για την ανάγκη της παρούσας έρευνας χωρίς να 

αντιστοιχεί σε κάποια ερώτηση της διεθνής βιβλιογραφίας.     

Ερώτηση 12: Ο τρόπος διδασκαλίας είναι τυποποιημένος. 

        Σε αυτή την ερώτηση, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, εξετάζεται κατά πόσο ο τρόπος 

διδασκαλίας είναι τυποποιημένος με αποτέλεσμα να μην ενθαρρύνεται η κριτική σκέψη. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 56,8% των ερωτηθέντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα, ενώ 

το 23,7% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. Επίσης παρατηρείται ότι ένας στους 5 ερωτηθέντες 

(19,6%) είναι ουδέτερος. (May, Windal, & Sylvestre, 1995) 
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2.4 Χρησιμότητα ως προς τις επαγγελματικές δεξιότητες 

 

Ερώτηση 13: Η χρήση του λογιστικού συστήματος Xline στο μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής 

θα σας βοηθήσει: 

a. στη διαχείριση της χρήσης της πληροφορίας 

b. στις έννοιες των βάσεων δεδομένων 

c. στον εσωτερικό έλεγχο 

d. στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών 

e. στη διαχείριση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

f. στην ανάλυση, το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων 

g. στην ελεγκτική των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

        Σύμφωνα με τους Meer, G. V., and Adams, M. στο επιστημονικό τους άρθρο με τίτλο 

«Accounting information systems curriculum: an empirical analysis of the views of New 

Zealand-based accounting academics and practitioners», πραγματοποιήθηκε μία μελέτη με στόχο 

να προσδιοριστούν η κατάλληλη θεματολογία που πρέπει το πρόγραμμα σπουδών να καλύπτει, 

αλλά και σε πιο βαθμό γνώσης πρέπει να διδαχθούν οι φοιτητές. Σε αυτή τη μελέτη ερωτήθηκαν 

μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 46 ακαδημαϊκοί από όλα τα πανεπιστήμια της Νέας 

Ζηλανδίας που καλύπτουν μαθήματα λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, καθώς επίσης 

και ένα τυχαίο δείγμα από 200 επαγγελματίες λογιστές από διάφορους οργανισμούς. (Meer & 

Adams, 1996) 

        Εκτός από την κύρια θεματολογία του ερωτηματολογίου, οι ερωτηθέντες έπρεπε να 

απαντήσουν σε ρωτήσεις που προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά τους, όπως χρόνος που 

δαπανάται σε Η/Υ εβδομαδιαίως και εμπειρία σε υπολογιστή. Βάσει των αποτελεσμάτων εννέα  
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θεματολογίες θεωρήθηκαν ότι πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διδασκαλία του μαθήματος του 

εσωτερικού ελέγχου των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων θεωρήθηκε ως η 

σημαντικότερη κατηγορία λαμβάνοντας το 85% των απαντήσεων. (Meer & Adams, 1996) 

        Στην παρούσα εργασία έχουμε προσαρμόσει το ερωτηματολόγιο μας όχι γενικά για τα 

λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, αλλά για τη χρήση του λογιστικού συστήματος xLine 

συγκεκριμένα. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε αν τα ευρήματα της 

παραπάνω έρευνας είναι επίσης σημαντικά και για τους δικούς μας ερωτηθέντες.  

        Με την ερώτηση 13 θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αν οι φοιτητές του τμήματος που 

διδάχθηκαν το λογιστικό σύστημα xLine βοηθήθηκαν στην απόκτηση βασικών γνώσεων που 

πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σπουδών για λογιστικά πληροφοριακά συστήματα 

(curriculum AIS) οι οποίες γνώσεις είναι οι εφτά παραπάνω.  

 

2.5 Σχέση  λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και ηθικής 

 

Ερώτηση 14: Το επάγγελμα του λογιστή διέπεται από κάποιους κανόνες ηθικής. Το μάθημα της 

Φορολογικής Πρακτικής σας βοηθά να κατανοήσετε αυτούς τους κανόνες; 

        Η απάντηση στις αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγελματικού περιβάλλοντος, όπως έχουν 

προτείνει οι επαγγελματίες λογιστές, είναι οι αλλαγές στη διδασκαλία της λογιστικής. Συχνά 

αναφέρεται ότι ένα ολοκληρωμένο και ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να δίνει έμφαση 

στους κανόνες ηθικής που πρέπει να διέπουν ένα λογιστή. Μεγάλο ερώτημα όμως είναι κατά 

πόσο μπορεί η ηθική να διδαχθεί. (Ponemon, 1993) 
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Ερώτηση 15: Για να δραστηριοποιείται ένας λογιστής στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού 

πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω ηθικούς κανόνες. Το μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής 

σας βοήθησε να αναπτύξετε τα παρακάτω:  

a. Ανεξαρτησία (independence) 

b. Εμπιστευτικότητα (confidentiality) 

c. Επάρκεια όσον αφορά στις αρμοδιότητες (competence) 

d. Ακεραιότητα (integrity) 

        Το επάγγελμα του λογιστή μοιραία δίνει πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα, είτε 

επιχειρήσεων , είτε προσωπικά. Όταν κάποιος εργάζεται με τέτοια δεδομένα επιβάλλεται να 

διακατέχεται από ηθική υπευθυνότητα έτσι ώστε να δρα στο υψηλότερο επίπεδο του 

επαγγελματισμού. Σύμφωνα με οργανισμούς τα ηθικά δεδομένα  (standards) για τους 

επαγγελματίες λογιστές πρέπει να είναι τα παρακάτω:  

Ανεξαρτησία: με τον όρο αυτό εννοούμε ότι ο λογιστής δεν έχει καμία συμμετοχή όσον αφορά 

στα αποτελέσματα τα οποία εξάγει. 

Εμπιστευτικότητα: ο λογιστής πρέπει να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του και 

να είναι εχέμυθος όσον αφορά στα οικονομικά και τις στρατηγικές εταιριών. 

Επάρκεια: ο λογιστής πρέπει να παραμένει ανταγωνιστικός στο επάγγελμά του και να διευρύνει 

τις ικανότητές του έσω συνεχούς εκπαίδευσης. 

Ακεραιότητα: ο λογιστής πρέπει πάντα να σκέφτεται πιο είναι το σωστό και να το πράττει, 

παραμένοντας αναπόσπαστος στο έργο του. Η σωστή πράξη προσδιορίζεται πάντα από τους 

νόμους.  

(Jager, 2012) 



 
36                 Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα και η συμβολή τους στον εκπαιδευτικό τομέα 

          Όσον αφορά στη μελέτη μας, οι φοιτητές ερωτήθηκαν για το αν το μάθημα  της 

φορολογικής πρακτικής τους βοηθάει να αποκτήσουν τους παραπάνω κανόνες ηθικής. Με την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την απόκτηση 

κανόνων ηθικής μέσα από το πρόγραμμα σπουδών.     

 

2.6 Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 

        Στη συνέχεια,  στην τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στη χρήση 

Η/Υ δε θα γίνει αντιστοίχιση με τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς οι ερωτήσεις 16,17 και 18 

εξετάζουν απλά τη σχέση των ερωτηθέντων με τους Η/Υ. Αναλυτικά:  

Ερώτηση 16: Πόσες ώρες ασχολείστε με Η/Υ; 

Ερώτηση 17: Ποιο είναι το επίπεδο σας σε σχέση με τον Η/Υ; 

Ερώτηση 18: Η εξοικείωση σας με τους Η/Υ συμβάλλει στην απόδοσή σας στο μάθημα της 

φορολογικής πρακτικής; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εφαρμογή μελέτης με ερωτηματολόγιο στους φοιτητές του τμήματος 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων  του ΠΑΜΑΚ 
 

         

        Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για 

τη διδασκαλία των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητη η κατασκευή ενός ερωτηματολογίου, η οποία θα μας 

βοηθήσει στη διαδικασία της έρευνας. Παρακάτω θα παρουσιαστεί αναλυτικά όλη η διαδικασία 

εφαρμογής της μεθόδου, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω της επεξεργασίας 

των δεδομένων. 

 

3.1 Παρουσίαση ερωτηματολογίου 

 

        Ξεκινώντας τη διαδικασία, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο βασισμένο στη διεθνή 

βιβλιογραφία και σε προηγούμενες, παρόμοιες επιστημονικές μελέτες, όπως αναλύθηκε εκτενώς 

στο δεύτερο κεφάλαιο. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από δεκαοχτώ ερωτήσεις από τις 

οποίες οι εφτά πρώτες αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών των λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων. Οι επόμενες πέντε ερωτήσεις αφορούν στη διδασκαλία των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων. Η ερώτηση δεκατρία, η οποία αποτελείται από εφτά 

υποερωτήσεις, αναφέρεται στη χρησιμότητα των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων ως 

προς τις επαγγελματικές δεξιότητες. Στη συνέχεια οι ερωτήσεις δεκατέσσερα και δεκαπέντε 

αναφέρονται στη σχέση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και ηθικής, ενώ οι επόμενες 

τρείς ερωτήσεις εξετάζουν τη χρήση Η/Υ από τους ερωτηθέντες. Τέλος, παρατίθενται ερωτήσεις 
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σχετικές με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται θεμελιώδεις αλλαγές.  

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

2. Οι φοιτητές πρέπει να διδάσκονται τρόπους ώστε να μπορούν να μαθαίνουν από μόνοι 

τους. 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

3. Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να λύσουν οποιοδήποτε 

πρόβλημα (μη δομημένο).  

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

4. Το μάθημα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων πρέπει να εστιάζει κυρίως 

στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.  

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

5. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα επαγγελματικά πρότυπα.  

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

6. Οι τωρινοί φοιτητές και μελλοντικοί επαγγελματίες δεν λαμβάνουν την απαραίτητη 

προετοιμασία.  

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 
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7. Πρέπει να δίνεται έμφαση στη γραπτή και προφορική επικοινωνία μέσα στο μάθημα.  

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

8. Στο μάθημα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων πρέπει διδάσκεστε τη μέθοδο 

των case studies. 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

9. Οι γραπτές εργασίες πρέπει να είναι ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του 

μαθήματος των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

10. Η ομαδική προσέγγιση πρέπει να χρησιμοποιείται εκτενώς στην τάξη. 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

11. Οι εργαστηριακές εφαρμογές βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος. 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

12. Ο τρόπος διδασκαλίας είναι τυποποιημένος. 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 
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ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

13. Η χρήση του λογιστικού συστήματος Xline στο μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής θα 

σας βοηθήσει:  

 

a. στη διαχείριση της χρήσης της πληροφορίας 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

b. στις έννοιες των βάσεων δεδομένων 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

c. στον εσωτερικό έλεγχο  

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

d. στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

e. στη διαχείριση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

f. στην ανάλυση, το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων  

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

g. στην ελεγκτική των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 
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ΣΧΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 

14. Το επάγγελμα του λογιστή διέπεται από κάποιους κανόνες ηθικής. Το μάθημα της 

Φορολογικής Πρακτικής σας βοηθά να κατανοήσετε αυτούς τους κανόνες 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

15. Για να δραστηριοποιείται ένας λογιστής στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού πρέπει 

να ακολουθεί τους παρακάτω ηθικούς κανόνες. Το μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής 

σας βοήθησε να αναπτύξετε τα παρακάτω:  

 

Ανεξαρτησία (independence) 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

Εμπιστευτικότητα (confidentiality) 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

              

Επάρκεια όσον αφορά στις αρμοδιότητες (competence) 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

Ακεραιότητα (integrity) 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 
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ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

16. Πόσες ώρες την εβδομάδα ασχολείστε με Η/Υ?  

a. 0-5  

b. 5-10  

c. 10-15 

d. 15-20 

e. Πάνω από 20 

 

17. Ποιο είναι το επίπεδο σας σε σχέση με τον Η/Υ?  

1 

(Χαμηλό) 

2 

(Μέτριο) 

3 

(Καλό) 

4 

(Εξαιρετικό) 

 

18. Η εξοικείωση σας με τους Η/Υ συμβάλλει στην απόδοσή σας στο μάθημα της 

Φορολογικής Πρακτικής 

1 

(Συμφωνώ 

απόλυτα) 

2 

(Συμφωνώ) 

3 

(Ουδέτερο) 

4 

(Διαφωνώ) 

5 

(Διαφωνώ 

απόλυτα) 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φύλο:        a. Άνδρας         b. Γυναίκα 

Ηλικία :    a.  18-20   

    b.  21-23   

    c.  24-26   

    d.  Πάνω από 26 

Έτος σπουδών:       a. 1ο   

      b. 2o   

      c. 3o   

      d. 4o   

      e. 5o και πάνω 

Εργάζεστε στο αντικείμενο της λογιστικής;        a.  Ναι      b.  Όχι  
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        Για τις ανάγκες της έρευνας το ερωτηματολόγιο που παρουσιάστηκε παραπάνω, 

μοιράστηκε και απαντήθηκε από 257 φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του τμήματος 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια εξέτασης των εργαστηρίων του 

μαθήματος.  

        Έχοντας λοιπόν συγκεντρώσει ένα αρκετά ικανοποιητικό δείγμα, προχωρήσαμε σε εκτενή 

στατιστική ανάλυση για να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας όσον αφορά στον τρόπο που πρέπει 

να διδάσκονται τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές, οι 

οποίοι είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αποτελούν κατάλληλο και ικανοποιητικό δείγμα ώστε 

να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό σύστημα των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Σκόπιμο θεωρήθηκε να μη 

συμπεριλάβουμε στην έρευνα ακαδημαϊκό προσωπικό, διότι ο αριθμός του δείγματος δε θα ήταν 

τέτοιος ώστε να αξιοποιηθεί στατιστικά. 

 

3.2 Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου 

 

        Αφού συγκεντρώσαμε ένα ικανοποιητικό δείγμα (n=257), απαραίτητη προϋπόθεση για να 

μπορέσουμε να κάνουμε στατιστική ανάλυση ήταν η επιλογή του στατιστικού προγράμματος. 

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το IBM SPSS Statistics 20.  

        Για να μπορέσουν τα δεδομένα να είναι διαχειρίσιμα από το πρόγραμμα SPSS 

δημιουργήσαμε 31 ποιοτικές μεταβλητές, όπου η κάθε μία αντιστοιχεί σε κάθε μία ερώτηση και 

υποερώτηση του ερωτηματολογίου. 

         Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε την κλίμακα Likert όπου είναι μία ψυχομετρική κλίμακα 

ευρέως χρησιμοποιούμενη σε έρευνες που αποτελούνται από ερωτηματολόγιο. Είναι η πιο 
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διαδεδομένη προσέγγιση που χρησιμοποιείται για να κλιμακώσουμε τις απαντήσεις που λάβαμε. 

(Likert scale, 2014) Η μορφή της τυπικής κλίμακας Likert είναι η ακόλουθη: 

1 = «Συμφωνώ απόλυτα»  

2 = «Συμφωνώ» 

3 = «Ουδέτερο» 

4 = «Διαφωνώ» 

5 = «Διαφωνώ απόλυτα» (Likert scale, 2014) 

        Μερικές φορές χρησιμοποιείται η κλίμακα με τέσσερις επιλογές καθώς λείπει το ουδέτερο. 

Αυτή η μορφή ονομάζεται και «εξαναγκασμένη επιλογή» διότι η ουδέτερη επιλογή, η οποία 

μπορεί να αντιμετωπιστεί και ως εύκολη επιλογή από τους ερωτηθέντες απουσιάζει. (Likert 

scale, 2014) 

        Εξαιρούνται η ερώτηση 16 όπου 1 = «0-5», 2 = «5-10», 3 = «10-15», 4 = «15-20», 5 = 

«Πάνω από 20» και η ερώτηση 17 όπου 1 = «Χαμηλό», 2 = «Μέτριο», 3 = «Καλό», 4 = 

«Εξαιρετικό». 

Καθώς και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπου φύλο 1 = «Άνδρας» 2 = «Γυναίκα», ηλικία     

1 = «18-20», 2 = «21-23», 3 = «24-26», 4 = «Πάνω από 26», έτος σπουδών 1 = «1
ο
 », 2 = «2

ο
», 

3 = «3
ο
», 4 = «4

ο
», 5 = «5

ο
 και πάνω» και τέλος για το αν εργάζονται στο αντικείμενο της 

λογιστικής 1 = «Ναι» 2 = «Όχι». 

        Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την παραπάνω κωδικοποίηση, εισάγαμε τις απαντήσεις των 

ερωτηματολογίων στο SPSS. Τέλος, χρησιμοποιώντας τις εντολές του προγράμματος 

προέκυψαν τα αποτελέσματα, τα οποία θα παρουσιαστούν στην επόμενη ενότητα, με μορφή 

ποσοστών καθώς και η γραφική απεικόνισή τους. 
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3.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Ερώτηση 1  

Η πρώτη ερώτηση εξετάζει αν οι φοιτητές πιστεύουν ότι το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται 

θεμελιώσεις αλλαγές. Βάσει των απαντήσεων το 58,4% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα. Το 

10,5% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα και το 31,1% παραμένει ουδέτερο. Εντύπωση παρουσιάζει 

το γεγονός ότι περίπου 1 στους 3 φοιτητές παραμένει ουδέτερος. Παρόλα αυτά ένα σημαντικό 

ποσοστό δηλαδή παραπάνω από 1 στους 2 συμφωνεί με το γεγονός ότι χρειάζονται θεμελιώδεις 

αλλαγές. 

Το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται θεμελειώδεις αλλαγές. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 25 9,7 9,7 9,7 

Συμφωνώ 125 48,6 48,6 58,4 

Ουδέτερο 80 31,1 31,1 89,5 

Διαφωνώ 26 10,1 10,1 99,6 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,4 ,4 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
 

 

 

0 

20 

40 

60 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Ουδέτερο Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται 
θεμελειώδεις αλλαγές. 

Ποσοστό % 
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Ερώτηση 2 

Τα αποτελέσματα της δεύτερης ερώτησης δε μας αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας καθώς το 

75,5% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι φοιτητές πρέπει να διδάσκονται τρόπους ώστε να 

μπορούν να μαθαίνουν από μόνοι τους. Συγκεκριμένα το 18,7% δηλαδή 1 στους 5 περίπου 

συμφωνεί απόλυτα. Το αποτέλεσμα αυτό μας δείχνει ότι οι φοιτητές περιμένουν από το 

πανεπιστήμιο να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να μπορούν να 

επεκτείνουν  τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους από μόνοι τους. Μόλις το 8,1% διαφωνεί ή 

διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 16,3% παραμένει αμέτοχο. 

 

Οι φοιτητές πρέπει να διδάσκονται τρόπους ώστε να μπορούν να μαθαίνουν από μόνοι τους. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 48 18,7 18,7 18,7 

Συμφωνώ 146 56,8 56,8 75,5 

Ουδέτερο 42 16,3 16,3 91,8 

Διαφωνώ 16 6,2 6,2 98,1 

Διαφωνώ απόλυτα 5 1,9 1,9 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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20 

40 

60 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Ουδέτερο Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Οι φοιτητές πρέπει να διδάσκονται τρόπους 
ώστε να μπορούν να μαθαίνουν από μόνοι 

τους. 

Ποσοστό % 
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Ερώτηση 3 

Σημαντικό είναι ένας φοιτητής να λάβει την απαραίτητη γνώση ώστε να μπορέσει να λύσει 

οποιοδήποτε πρόβλημα. Σε αυτή την ερώτηση οι φοιτητές συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα 

κατά 57,9%. Ένα μεγάλο ποσοστό παραμένει ουδέτερο δηλαδή το 26,1%, ενώ το 16% διαφωνεί. 

 

Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα 

(μη δομημένο). 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 23 8,9 8,9 8,9 

Συμφωνώ 126 49,0 49,0 58,0 

Ουδέτερο 67 26,1 26,1 84,0 

Διαφωνώ 37 14,4 14,4 98,4 

Διαφωνώ απόλυτα 4 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Ουδέτερο Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να 
προσδιορίσουν και να λύσουν οποιοδήποτε 

πρόβλημα (μη δομημένο). 

Ποσοστό % 
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Ερώτηση 4 

Μία κοινή πρακτική η οποία συναντάται συχνά στο ελληνικό πανεπιστήμιο είναι ότι κατά τη 

διάρκεια των ωρών διδασκαλίας γίνεται εκμάθηση συγκεκριμένου υλικού που αποσκοπεί στην 

προετοιμασία για τις εξετάσεις. Ερωτώμενοι οι φοιτητές για το αν πρέπει να γίνεται αυτό 

απάντησαν σε ποσοστό 50,5% ότι διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα. Το 26,8% παραμένει 

ουδέτερο, ενώ το 22,5% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα και ουσιαστικά επιμένει στο ότι το 

μάθημα των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να εστιάζει κυρίως στην 

προετοιμασία για τις εξετάσεις. 

 

Το μάθημα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων πρέπει να εστιάζει κυρίως στην 

προετοιμασία για τις εξετάσεις. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 16 6,2 6,2 6,2 

Συμφωνώ 42 16,3 16,3 22,6 

Ουδέτερο 69 26,8 26,8 49,4 

Διαφωνώ 116 45,1 45,1 94,6 

Συμφωνώ απόλυτα 14 5,4 5,4 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Το μάθημα των Λογιστικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων πρέπει να εστιάζει κυρίως στην 

προετοιμασία για τις εξετάσεις. 

Ποσοστό % 
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Ερώτηση 5 

Μεγάλο ερώτημα αποτελεί το αν οι φοιτητές εξερχόμενοι από το πανεπιστήμιο πρέπει να έχουν 

λάβει την κατάλληλη γνώση, έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένοι με  τα επαγγελματικά πρότυπα, 

τα οποία πρόκειται να συναντήσουν μεταβαίνοντας από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας. 

Στο αν θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι φοιτητές στα επαγγελματικά πρότυπα, το 89,9% 

απάντησε θετικά. Το 8,6% παραμένει ουδέτερο, ενώ μόλις το 1,6% διαφωνεί ή διαφωνεί 

απόλυτα. 

 

Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα επαγγελματικά πρότυπα. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 99 38,5 38,5 38,5 

Συμφωνώ 132 51,4 51,4 89,9 

Ουδέτερο 22 8,6 8,6 98,4 

Διαφωνώ 3 1,2 1,2 99,6 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,4 ,4 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Ουδέτερο Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με 
τα επαγγελματικά πρότυπα. 

Ποσοστό % 
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Ερώτηση 6 

Το 72% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι τωρινοί φοιτητές και μελλοντικοί επαγγελματίες 

δε λαμβάνουν την απαραίτητη προετοιμασία για τη μετάβαση από το πανεπιστήμιο στον 

εργασιακό χώρο. Μόλις το 5,8% διαφωνεί, ενώ το 22,2% είναι ουδέτεροι. 

 

Οι τωρινοί φοιτητές και μελλοντικοί επαγγελματίες δεν λαμβάνουν την απαραίτητη 

προετοιμασία. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 56 21,8 21,8 21,8 

Συμφωνώ 129 50,2 50,2 72,0 

Ουδέτερο 57 22,2 22,2 94,2 

Διαφωνώ 15 5,8 5,8 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 7 

Όσον αφορά με ποιους τρόπους πρέπει να διεξάγεται ένα μάθημα οι ερωτηθέντες πιστεύουν σε 

ποσοστό 81,8% ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στη γραπτή και προφορική επικοινωνία μέσα στο 

μάθημα. Το 2% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα θεωρώντας άλλους τρόπους επικοινωνίας και 

διδασκαλίας σημαντικότερους, όπως οπτικοποίηση παραδόσεων (slides κτλ.), ενώ το 16% 

παραμένει αμέτοχο. 

 

Πρέπει να δίνεται έμφαση στη γραπτή και προφορική επικοινωνία μέσα στο μάθημα. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 50 19,5 19,5 19,5 

Συμφωνώ 160 62,3 62,3 81,7 

Ουδέτερο 41 16,0 16,0 97,7 

Διαφωνώ 5 1,9 1,9 99,6 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,4 ,4 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 8 

Μία πάρα πολύ σημαντική μέθοδος εκμάθησης όπως αναφέρεται εκτενώς στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Stanley & Marsden, 2012) είναι η μέθοδος των case studies δηλαδή εκμάθηση 

μέσω της μελέτης και ανάλυσης παραδειγμάτων από πραγματικές εφαρμογές στο παρελθόν. 

Στην ερώτηση αυτή οι φοιτητές κατά ποσοστό 60% συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι 

πρέπει να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μέθοδος. Το 30,7% μένει ουδέτερο, ενώ το 9,4% 

διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. 

 

Στο μάθημα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων πρέπει διδάσκεστε τη μέθοδο των 

case studies. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 32 12,5 12,5 12,5 

Συμφωνώ 122 47,5 47,5 59,9 

Ουδέτερο 79 30,7 30,7 90,7 

Διαφωνώ 21 8,2 8,2 98,8 

Διαφωνώ απόλυτα 3 1,2 1,2 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 9 

Σε συνέχεια για τις μεθόδους διδασκαλίας των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και 

όσον αφορά στις γραπτές εξετάσεις πάνω σε διάφορα θέματα, οι φοιτητές πιστεύουν σε ποσοστό 

57,6% ότι οι γραπτές εργασίες πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των λογιστικών 

πληροφοριακών συστημάτων. Το 31,5% παραμένει ουδέτερο και το 10,9% διαφωνεί ή διαφωνεί 

απόλυτα. 

 

Οι γραπτές εργασίες πρέπει να είναι ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος 

των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 19 7,4 7,4 7,4 

Συμφωνώ 129 50,2 50,2 57,6 

Ουδέτερο 81 31,5 31,5 89,1 

Διαφωνώ 26 10,1 10,1 99,2 

Διαφωνώ απόλυτα 2 ,8 ,8 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 10 

Ένας άλλος τρόπος διδασκαλίας, ο οποίος είναι ευρέως διαδεδομένος στο εξωτερικό, είναι η 

ομαδική προσέγγιση δηλαδή η εκμάθηση μέσα από την ομαδική συνεργασία. Το 73,9% 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα στην ομαδική προσέγγιση του μαθήματος, ενώ το 4,3% 

διαφωνεί. Αμέτοχο παραμένει το 21,8% των φοιτητών. 

 

 

Η ομαδική προσέγγιση πρέπει να χρησιμοποιείται εκτενώς στην τάξη. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 42 16,3 16,3 16,3 

Συμφωνώ 148 57,6 57,6 73,9 

Ουδέτερο 56 21,8 21,8 95,7 

Διαφωνώ 11 4,3 4,3 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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 Ερώτηση 11 

Το 89,1% των ερωτηθέντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι οι εργαστηριακές εφαρμογές 

βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος. Το 7,4% δεν παίρνει θέση, ενώ μόλις το 

3,5% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. 

 

Οι εργαστηριακές εφαρμογές βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 94 36,6 36,6 36,6 

Συμφωνώ 135 52,5 52,5 89,1 

Ουδέτερο 19 7,4 7,4 96,5 

Διαφωνώ 7 2,7 2,7 99,2 

Διαφωνώ απόλυτα 2 ,8 ,8 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 12 

Στην ερώτηση για το αν ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος είναι τυποποιημένος και 

ουσιαστικά δεν ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, οι φοιτητές συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα 

σε ποσοστό 63,4%. Το 30,7% μένει ουδέτερο, ενώ το 5,8% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. 

 

Ο τρόπος διδασκαλίας είναι τυποποιημένος. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 36 14,0 14,0 14,0 

Συμφωνώ 127 49,4 49,4 63,4 

Ουδέτερο 79 30,7 30,7 94,2 

Διαφωνώ 14 5,4 5,4 99,6 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,4 ,4 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 13 

Στην ερώτηση αυτή οι φοιτητές κλίθηκαν να αξιολογήσουν τη βοήθεια που τους παρέχει σε 

διάφορους τομείς η χρήση του λογιστικού συστήματος Xline στο μάθημα της φορολογικής 

πρακτικής. Απαντώντας λοιπόν σε αυτή την ερώτηση προέκυψε ότι: 

a. στη διαχείριση της χρήσης της πληροφορίας 

Οι φοιτητές απάντησαν ότι συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι τους βοηθά σε 

ποσοστό 66,2%. Διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα το 6,6 %, ενώ το 27,2% παραμένει 

ουδέτερο. 

Η χρήση του λογιστικού συστήματος Xline στο μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής θα σας 

βοηθήσει: στη διαχείριση της χρήσης της πληροφορίας. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 30 11,7 11,7 11,7 

Συμφωνώ 140 54,5 54,5 66,1 

Ουδέτερο 70 27,2 27,2 93,4 

Διαφωνώ 16 6,2 6,2 99,6 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,4 ,4 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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b. στις έννοιες των βάσεων δεδομένων 

Το 54,8% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι θα βοηθηθεί, ενώ το 6,2 % διαφωνεί. Ένα 

ποσοστό της τάξεως του 38,9% παραμένει ουδέτερο. 

 

 

Η χρήση του λογιστικού συστήματος Xline στο μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής θα σας 

βοηθήσει: στις έννοιες των βάσεων δεδομένων. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 15 5,8 5,8 5,8 

Συμφωνώ 126 49,0 49,0 54,9 

Ουδέτερο 100 38,9 38,9 93,8 

Διαφωνώ 16 6,2 6,2 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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c. στον εσωτερικό έλεγχο των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων 

Το 56,8% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι θα τους βοηθήσει η χρήση του λογιστικού 

προγράμματος Xline. Το 5,5% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα και το 37,7% παραμένει 

ουδέτερο. 

 

Η χρήση του λογιστικού συστήματος Xline στο μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής θα σας 

βοηθήσει: στον εσωτερικό έλεγχο. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 17 6,6 6,6 6,6 

Συμφωνώ 129 50,2 50,2 56,8 

Ουδέτερο 97 37,7 37,7 94,6 

Διαφωνώ 12 4,7 4,7 99,2 

Διαφωνώ απόλυτα 2 ,8 ,8 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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d. στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών  

Το 49% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ενώ 7,8% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. 

Παρατηρείται μεγάλο ποσοστό αμέτοχων ως προς αυτό το ζήτημα και συγκεκριμένα το 

43,2%. 

 

Η χρήση του λογιστικού συστήματος Xline στο μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής θα σας 

βοηθήσει: στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 14 5,4 5,4 5,4 

Συμφωνώ 112 43,6 43,6 49,0 

Ουδέτερο 111 43,2 43,2 92,2 

Διαφωνώ 18 7,0 7,0 99,2 

Διαφωνώ απόλυτα 2 ,8 ,8 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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e. στη διαχείριση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

Πιστεύει πως θα επωφεληθεί από το πρόγραμμα  Xline σε αυτό τον τομέα το 70,9% και 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα, ενώ μόλις το 7,3% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. Το 

21,8% παραμένει ουδέτερο. 

 

Η χρήση του λογιστικού συστήματος Xline στο μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής θα σας 

βοηθήσει: στη διαχείριση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 22 8,6 8,6 8,6 

Συμφωνώ 160 62,3 62,3 70,8 

Ουδέτερο 56 21,8 21,8 92,6 

Διαφωνώ 14 5,4 5,4 98,1 

Διαφωνώ απόλυτα 5 1,9 1,9 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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f. στην ανάλυση, το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων  

Το 46,7% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ότι θα βοηθηθεί. Διαφωνεί ή διαφωνεί 

απόλυτα το 17,9% και αμέτοχο παραμένει το 35,4% μεγάλο ποσοστό επίσης. 

 

Η χρήση του λογιστικού συστήματος Xline στο μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής θα σας 

βοηθήσει: στην ανάλυση, το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 15 5,8 5,8 5,8 

Συμφωνώ 105 40,9 40,9 46,7 

Ουδέτερο 91 35,4 35,4 82,1 

Διαφωνώ 39 15,2 15,2 97,3 

Διαφωνώ απόλυτα 7 2,7 2,7 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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g. στην ελεγκτική των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

Σε αυτό τον τομέα συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα το 59,9%. Αντίθετο εμφανίζεται το 

7,7% το οποίο διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 32,3% παραμένει ουδέτερο. 

 

Η χρήση του λογιστικού συστήματος Xline στο μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής θα σας 

βοηθήσει: στην ελεγκτική των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 29 11,3 11,3 11,3 

Συμφωνώ 125 48,6 48,6 59,9 

Ουδέτερο 83 32,3 32,3 92,2 

Διαφωνώ 15 5,8 5,8 98,1 

Διαφωνώ απόλυτα 5 1,9 1,9 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 14 

Από το παρόν ερωτηματολόγιο δε μπορούσαν να λείπουν ερωτήσεις σχετικά με τους κανόνες 

ηθικής που θα πρέπει να διέπουν ένα μελλοντικό επαγγελματία. Στην ερώτηση αυτή οι φοιτητές 

κλίθηκαν να αξιολογήσουν το μάθημα της φορολογικής πρακτικής όσον αφορά στην κατανόηση 

των κανόνων ηθικής. Το 51,7% πιστεύει ότι το μάθημα βοηθά στην κατανόηση των κανόνων 

ηθικής ενώ το 16,3% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με την άποψη αυτή. Ένα ποσοστό της 

τάξεως του 31,9% παραμένει αμέτοχο.  

 

Το επάγγελμα του λογιστή διέπεται από κάποιους κανόνες ηθικής. Πιστεύεται ότι το μάθημα 

της Φορολογικής Πρακτικής σας βοηθά να κατανοήσετε αυτούς τους κανόνες. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 26 10,1 10,1 10,1 

Συμφωνώ 107 41,6 41,6 51,8 

Ουδέτερο 82 31,9 31,9 83,7 

Διαφωνώ 37 14,4 14,4 98,1 

Διαφωνώ απόλυτα 5 1,9 1,9 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 15 

Σε συνέχεια της έρευνας για τους κανόνες ηθικής, οι φοιτητές σε αυτή τη ερώτηση κλίθηκαν να 

αξιολογήσουν και πάλι το μάθημα της φορολογικής πρακτικής. Όταν ένας επαγγελματίας 

δραστηριοποιείται στο υψηλότερο επίπεδο θα πρέπει να διέπεται από ορισμένους ηθικούς 

κανόνες. Οι φοιτητές λοιπόν ερωτήθηκαν για το αν το συγκεκριμένο μάθημα τους βοηθά να 

κατανοήσουν τους κανόνες αυτούς και μας έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα. 

a. Ανεξαρτησία 

Οι φοιτητές συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα σε ποσοστό 50,2%. Το 12,5% διαφωνεί, 

ενώ το 37,4% παραμένει ουδέτερο. 

 

 

Για να δραστηριοποιείται ένας λογιστής στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού πρέπει να 

ακολουθεί τους παρακάτω ηθικούς κανόνες. Το μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής σας 

βοήθησε να αναπτύξετε τα παρακάτω: Ανεξαρτησία (independence) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 20 7,8 7,8 7,8 

Συμφωνώ 109 42,4 42,4 50,2 

Ουδέτερο 96 37,4 37,4 87,5 

Διαφωνώ 28 10,9 10,9 98,4 

Διαφωνώ απόλυτα 4 1,6 1,6 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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b. Εμπιστευτικότητα 

Οι φοιτητές συμφώνησαν ή συμφώνησαν απόλυτα σε ποσοστό 51,7%, ενώ διαφώνησαν ή 

διαφώνησαν απόλυτα σε ποσοστό 12,8%. Το 35,4 παραμένει ουδέτερο. 

 

Για να δραστηριοποιείται ένας λογιστής στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού πρέπει να 

ακολουθεί τους παρακάτω ηθικούς κανόνες. Το μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής σας 

βοήθησε να αναπτύξετε τα παρακάτω: Εμπιστευτικότητα (confidentiality) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 24 9,3 9,3 9,3 

Συμφωνώ 109 42,4 42,4 51,8 

Ουδέτερο 91 35,4 35,4 87,2 

Διαφωνώ 26 10,1 10,1 97,3 

Διαφωνώ απόλυτα 7 2,7 2,7 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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ακολουθεί τους παρακάτω ηθικούς κανόνες. Το 

μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής σας βοήθησε 
να αναπτύξετε τα παρακάτω: Ανεξαρτησία 

(independence) 

Ποσοστό % 
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c. Επάρκεια όσον αφορά στις αρμοδιότητες 

Από τους ερωτηθέντες το 57,2% συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα, ενώ σε ποσοστό  9,7% 

διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα. Ουδέτεροι είναι σε ποσοστό 33,1%. 

 

Για να δραστηριοποιείται ένας λογιστής στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού πρέπει να 

ακολουθεί τους παρακάτω ηθικούς κανόνες. Το μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής σας 

βοήθησε να αναπτύξετε τα παρακάτω: Επάρκεια όσον αφορά στις αρμοδιότητες 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 25 9,7 9,7 9,7 

Συμφωνώ 122 47,5 47,5 57,2 

Ουδέτερο 85 33,1 33,1 90,3 

Διαφωνώ 20 7,8 7,8 98,1 

Διαφωνώ απόλυτα 5 1,9 1,9 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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d. Ακεραιότητα 

Όσον αφορά στην ακεραιότητα το 52,9% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα, ενώ το 10,8% 

διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. Ένα ποσοστό της τάξεως του 36,2% παραμένει αμέτοχο και 

σταθερά υψηλό για την παρούσα ερώτηση. 

 

Για να δραστηριοποιείται ένας λογιστής στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού πρέπει να 

ακολουθεί τους παρακάτω ηθικούς κανόνες. Το μάθημα της Φορολογικής Πρακτικής σας 

βοήθησε να αναπτύξετε τα παρακάτω: Ακεραιότητα (integrity) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 21 8,2 8,2 8,2 

Συμφωνώ 115 44,7 44,7 52,9 

Ουδέτερο 93 36,2 36,2 89,1 

Διαφωνώ 23 8,9 8,9 98,1 

Διαφωνώ απόλυτα 5 1,9 1,9 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
 

 

0 

50 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Ουδέτερο Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Για να δραστηριοποιείται ένας λογιστής στο 
υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού πρέπει να 
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στις αρμοδιότητες(competence) 
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Ερώτηση 16 

Οι τρεις επόμενες ερωτήσεις διαπραγματεύονται τη σχέση Η/Υ και φοιτητών. Έτσι στη 

συγκεκριμένη ερώτηση το 9,3% ασχολείται από 0-5 ώρες την εβδομάδα με Η/Υ, το 22,6% από 

5-10 ώρες, το 26,5% από 10-15%, το 19,1% από 15-20 ώρες και το 22,6 ασχολείται πάνω από 

20 ώρες.   

 

Πόσες ώρες την εβδομάδα ασχολείστε με Η/Υ? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

0-5 24 9,3 9,3 9,3 

5-10 58 22,6 22,6 31,9 

10-15 68 26,5 26,5 58,4 

15-20 49 19,1 19,1 77,4 

Πάνω από 20 58 22,6 22,6 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 17 

Όσον αφορά στο επίπεδο που έχει ο κάθε φοιτητής σε σχέση με τον Η/Υ το 3,5% έχει χαμηλό 

επίπεδο, το 20,6% μέτριο, το 59,9% καλό και το 16% εξαιρετικό. 

 

Ποιο είναι το επίπεδο σας σε σχέση με τον Η/Υ? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Χαμηλό 9 3,5 3,5 3,5 

Μέτριο 53 20,6 20,6 24,1 

Καλό 154 59,9 59,9 84,0 

Εξαιρετικό 41 16,0 16,0 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 18 

Σε αυτή την ερώτηση οι φοιτητές κλίθηκαν να αξιολογήσουν αν το επίπεδο τους σε σχέση με 

τον Η/Υ συμβάλει στην απόδοσή τους στο μάθημα της φορολογικής πρακτικής. Το 69,7% 

συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα, ενώ το 6,2% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. Ουδέτερο 

παραμένει το 24,1%. Τα αποτελέσματα σε αυτή την ερώτηση μας δείχνουν ότι η εξοικείωση με 

τον Η/Υ βοηθά στην απόδοση στο μάθημα της φορολογικής πρακτικής. 

 

Η εξοικείωση σας με τους Η/Υ συμβάλλει στην απόδοσή σας στο μάθημα της Φορολογικής 

Πρακτικής. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Συμφωνώ απόλυτα 38 14,8 14,8 14,8 

Συμφωνώ 141 54,9 54,9 69,6 

Ουδέτερο 62 24,1 24,1 93,8 

Διαφωνώ 15 5,8 5,8 99,6 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,4 ,4 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 19 

Τέλος όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, στο ερωτηματολόγιο απάντησαν σε 

ποσοστό 45,1% άνδρες και σε 54,9% γυναίκες. 

 

 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Άνδρας 116 45,1 45,1 45,1 

Γυναίκα 141 54,9 54,9 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 20 

Το 3,9% είναι ηλικίας 18-20 χρονών, το 82,1% είναι 21-23 χρονών, το 8,9% είναι 24-26 χρονών 

και το 5,1% είναι πάνω από 26 ετών. 

 

Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

18-20 10 3,9 3,9 3,9 

21-23 211 82,1 82,1 86,0 

24-26 23 8,9 8,9 94,9 

Πάνω από 26 13 5,1 5,1 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 21 

Όσον αφορά στο έτος σπουδών το 1,2% βρίσκεται στο 1
ο
 έτος σπουδών, το 0,4% στο 2

ο 
έτος, το 

10,9% στο 3
ο
 έτος, το 62,6% στο 4

ο
 έτος και το 24,9% βρίσκεται στο 5

ο
 έτος και πάνω. 

 

 

Έτος σπουδών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

1ο 3 1,2 1,2 1,2 

2o 1 ,4 ,4 1,6 

3o 28 10,9 10,9 12,5 

4o 161 62,6 62,6 75,1 

5o και πάνω 64 24,9 24,9 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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Ερώτηση 22 

Τέλος οι φοιτητές κλίθηκαν να απαντήσουν στο αν εργάζονται ή όχι στο αντικείμενο της 

λογιστικής. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται 

η χώρας μας, το 85,6% δεν εργάζεται και μόλις το 14,4% απάντησε θετικά.  

 

 

Εργάζεστε στο αντικείμενο της λογιστικής? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Ναι 37 14,4 14,4 14,4 

Όχι 220 85,6 85,6 100,0 

Σύνολο 257 100,0 100,0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σύγκριση αποτελεσμάτων με αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών 

 

        Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας θα προσπαθήσουμε να 

συσχετίσουμε και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο, τα 

οποία προέκυψαν από τη δική μας έρευνα με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, όπως 

παρατέθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Με αυτό τον τρόπο θα βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα 

όσον αφορά στη μελέτη που διεξήχθη.   

        Προχωρώντας λοιπόν στις ερωτήσεις μία προς μία και στην απευθείας σύγκριση μπορούμε 

γενικά να συμπεράνουμε ότι οι απαντήσεις αμφότερες δε διαφέρουν ιδιαίτερα. 

        Συγκεκριμένα στην πρώτη ερώτηση τα ποσοστά σχεδόν συμπίπτουν με το 58,4% της 

έρευνας μας να είναι πολύ κοντά με το 56% προηγούμενης έρευνας (May, Windal & Sylvestre, 

1995) όσον αφορά σε αυτούς ου συμφωνούν για το αν χρειάζεται θεμελιώδεις αλλαγές το 

πρόγραμμα σπουδών των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Υπάρχουν διαφορές σε 

αυτούς που διαφωνούν και στους ουδέτερους (της τάξεως του 10% περίπου), αλλά το κύριο 

αποτέλεσμα από αυτή την ερώτηση είναι ότι οι ερωτηθέντες συμφωνούν σε ποσοστό περίπου 

60% σε δύο έρευνες ότι το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται αλλαγές. 

        Στη δεύτερη ερώτηση και πάλι τα αποτελέσματα κυμαίνονται σε ίδια επίπεδα με τους 

φοιτητές της έρευνας μας να συμφωνούν κατά 10% περισσότερο από την έρευνα της διεθνής 

βιβλιογραφίας  (May, Windal & Sylvestre, 1995), στο ότι οι φοιτητές πρέπει να διδάσκονται 

τρόπους ώστε να μαθαίνουν από μόνοι τους. Σημαντικά χαμηλά ποσοστά διαφωνούν δείχνοντας 

πως ο σωστός τρόπος είναι η καλλιέργεια της ικανότητας των φοιτητών για να εφαρμόσουν αυτό 

που λέμε δια βίου μάθηση.  
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        Στη συνέχεια, στο ερώτημα για το εάν θα πρέπει οι φοιτητές να μπορούν να λύσουν 

οποιοδήποτε πρόβλημα τους ανατεθεί, οι ακαδημαϊκοί της έρευνας της διεθνής βιβλιογραφίας 

συμφωνούν σχεδόν ομόφωνα (May, Windal & Sylvestre, 1995). Στην έρευνα μας οι φοιτητές 

συμφωνούν κατά 57,9%, ποσοστό το οποίο δεν πλησιάζει σε καμία περίπτωση το 96,2% της 

προηγούμενης έρευνας, αλλά είναι ικανοποιητικό για να βγει το συμπέρασμα ότι οι φοιτητές 

περιμένουν να λάβουν γνώσεις ώστε οι ικανότητες τους να είναι σε πολύ καλό επίπεδο. 

        Οι απαντήσεις στην τέταρτη ερώτηση μας δείχνουν ότι το πρόγραμμα σπουδών δε θα 

πρέπει να εστιάζει στην προετοιμασία για τις εξετάσεις. Πιο σημαντικό για τους περισσότερους 

φοιτητές του ελληνικού πανεπιστημίου είναι η επιτυχία στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων 

χωρίς αυτό να συνεπάγεται με τις γνώσεις που έχουν λάβει. Παρόλα αυτά η άποψη αυτή δεν 

αποτυπώνεται έντονα στις απαντήσεις της ερώτησης αυτής καθώς 1 στους 2 διαφωνεί και 

επικροτεί τη σωστή εκμάθηση. Σε καμία περίπτωση δεν πλησιάζει το 78% προηγούμενης 

έρευνας (May, Windal & Sylvestre, 1995). 

        Στην ερώτηση πέντε φαίνεται ότι οι φοιτητές θεωρούν σημαντικότερο να είναι 

εξοικειωμένοι με τα επαγγελματικά πρότυπα απ’ ότι οι ακαδημαϊκοί. Το γεγονός αυτό 

αποτυπώνεται συγκρίνοντας τις δύο έρευνες με τους φοιτητές να συμφωνούν κατά 90% σχεδόν, 

ενώ οι ακαδημαϊκοί της έρευνας του αντίστοιχου επιστημονικού άρθρου της βιβλιογραφίας 

(May, Windal & Sylvestre, 1995) συμφωνούν σε ποσοστό 64%. Ενδιαφέρον προκαλεί ότι οι 

ίδιοι διαφωνούν σε ποσοστό 13,6%.  

        Υψηλά ποσοστά και στην ερώτηση έξι, τα οποία συμπίπτουν μεταξύ τους, όπου και στην 

παρούσα έρευνα (72%) και σε προηγούμενη έρευνα (83,9%) πιστεύουν ότι οι φοιτητές δε 

λαμβάνουν την απαραίτητη προετοιμασία ώστε να σταθούν επαρκώς ως μελλοντικοί 
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επαγγελματίες  (May, Windal & Sylvestre, 1995). Μικρά ποσοστά διαφωνίας συναντάμε στην 

δική μας έρευνα (5,5%) όπως και σε παρόμοια έρευνα (4,1%). 

        Ποσοστά τα οποία δε χωρούν αμφισβήτηση παρουσιάζονται στην έβδομη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου μας. Είναι φανερό ότι οι φοιτητές της έρευνάς μας καθώς και οι ερωτηθέντες 

από άλλες έρευνες (May, Windal & Sylvestre, 1995) συμφωνούν από κοινού σε ποσοστό σχεδόν 

90% ότι ο καταλληλότερος τρόπος επικοινωνίας και εκμάθησης είναι ο γραπτός και προφορικός 

λόγος.   

        Εκμάθηση μέσω case studies, αν και από ένα μεγάλο ποσοστό προηγούμενης έρευνας 

(Stanley & Marsden, 2012) κρίθηκε ως αρκετά δύσκολου επιπέδου και μεγάλου φόρτου 

εργασίας, παρόλα αυτά το 78,6% των φοιτητών απάντησε ότι απόλαυσε την εκμάθηση με case 

studies. Στην παρούσα έρευνα αυτή η μέθοδος εκμάθησης απέσπασε εξίσου θετικές γνώμες με 

το 60% να συμφωνεί ότι πρέπει να διδάσκεται η μέθοδος των case studies στα λογιστικά 

πληροφοριακά συστήματα. 

        Αναπόσπαστο κομμάτι φαίνεται ότι είναι για τους ακαδημαϊκούς προηγούμενης μελέτης οι 

γραπτές εργασίες και το δηλώνουν με ένα ποσοστό της τάξεως του 89,7%. Αμελητέα ποσότητα 

θεωρείται το 2% που διαφωνεί (May, Windal & Sylvestre, 1995). Οι φοιτητές του 

πανεπιστημίου Μακεδονίας συμφωνούν σε όχι τόσο μεγάλο ποσοστό αλλά σε ποσοστό 57,6%, 

το οποίο είναι αρκετά ικανό να καθιερώσει τις γραπτές εργασίες ων μέρος του μαθήματος των 

λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Να σημειωθεί πως μόλις 1 στους 10 διαφωνεί καθώς 

επίσης ότι 1 στους 3 περίπου δεν έχει άποψη. 

        Αμφιλεγόμενες απαντήσεις έχουμε λάβει από τη διεθνή βιβλιογραφία για το αν η ομαδική 

προσέγγιση πρέπει να χρησιμοποιείται εκτενώς μέσα στην τάξη. Με το 1/3 να παραμένει 

αμέτοχο, το 29,2% να συμφωνεί και το 38,5% να διαφωνεί δε μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι 
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είναι καλύτερο (May, Windal & Sylvestre, 1995). Ξεκάθαρα όμως φαίνεται να είναι τα 

πράγματα για τους φοιτητές της έρευνάς μας καθώς φαίνεται να τους αρέσει η ομαδική 

προσέγγιση του μαθήματος, καθώς συμφωνούν για την εφαρμογή της σε ποσοστό 73,9% με 

μόλις το 4,3% να διαφωνεί. 

        Από την επόμενη ερώτηση φαίνεται ότι οι εργαστηριακές εφαρμογές βοηθούν στην 

καλύτερη κατανόηση του μαθήματος, καθώς το 89,1% συμφωνεί. Τα ποσοστό αυτό φαντάζει 

λογικό διότι η πρακτική εφαρμογή βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας. Αντίστοιχα 

παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία δεν αναφέρονται στην παρούσα διπλωματική, καθώς 

η ερώτηση αυτή δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του ελληνικού πανεπιστημίου. 

        Τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και στην ερευνά μας πιστεύεται ότι ο τρόπος 

διδασκαλίας είναι τυποποιημένος. Αυτό αποδεικνύεται και από το 63,4% των φοιτητών του 

πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου πιστεύουν ότι μέσα στο μάθημα δεν ενθαρρύνεται η κριτική 

σκέψη. Σε ποσοστό 56,8% συμφωνούν σε αυτό και οι ερωτηθέντες πλοηγούμενης έρευνας 

(May, Windal & Sylvestre, 1995). Το 5,8% των φοιτητών του τμήματος που συμμετείχαν στην 

έρευνα και διαφωνούν δεν είναι ικανό έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη. 

        Προχωρώντας βαθύτερα στο πρόγραμμα σπουδών και συγκεκριμένα στο μάθημα της 

φορολογικής πρακτικής, οι φοιτητές απάντησαν εάν τους βοηθά σε διάφορους τομείςη χρήση 

του λογιστικού προγράμματος xLine. Τα αποτελέσματα που λάβαμε μας αφήνουν 

ικανοποιημένους καθώς οι φοιτητές πιστεύουν ότι το xLine θα τους βοηθήσει και συμφωνούν σε 

ποσοστό 66,2% στη διαχείριση της πληροφορίας, σε ποσοστό 54,8% στις έννοιες των βάσεων 

δεδομένων, σε ποσοστό 56,8% στον εσωτερικό έλεγχο των λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων και σε ποσοστό 49% στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών. Επίσης, σε 

ποσοστό 70,9% στη διαχείριση των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, σε ποσοστό 46,7 
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στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και τέλος σε 

ποσοστό 59,9% στην ελεγκτική των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Τα ποσοστά 

διαφωνίας είναι αμελητέα αλλά δε μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τα ποσοστά 

ουδετερότητας καθώς στην ερώτηση δεκατρία έχουμε τουλάχιστον 1 στους 3 φοιτητές που 

μένουν αμέτοχοι σχεδόν σε κάθε υποερώτηση. Οι παραπάνω θεματολογίες δεν αφήνουν 

αδιάφορους και ερωτηθέντες προηγούμενης έρευνας (Meer & Adams, 1996) καθώς τις θεωρούν 

αναπόσπαστο κομμάτι  ενός προγράμματος σπουδών των λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων. Να σημειωθεί ότι σε ποσοστό 85% θεωρούν ως σημαντικότερο τον εσωτερικό 

έλεγχο των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Πάντως ως συμπέρασμα εξάγεται ότι το 

λογιστικό πρόγραμμα xLine καλώς διδάσκεται και φαίνεται ότι εξυπηρετεί ιδιαίτερα τις ανάγκες 

των φοιτητών στο μάθημα της φορολογικής πρακτικής. 

        Όσον αφορά στους κανόνες ηθικής στο μάθημα της φορολογικής πρακτικής, τα 

αποτελέσματα κρίνονται ενθαρρυντικά με την πρώτη ματιά, καθώς λίγο πάνω από 1 στους 2 

πιστεύουν ότι το μάθημα τους βοηθά να κατανοήσουν αυτούς τους κανόνες. Παρόλα αυτά το 

16,3%που διαφωνεί δεν κρίνεται και τόσο αμελητέο όπως και το 31,9% που μένει ουδέτερο. 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία δε λάβαμε κάποια συγκεκριμένη μελέτη αλλά αναφέρεται συχνά ότι 

ένα σωστό πρόγραμμα σπουδών δε μπορεί να μη δίνει έμφαση στην ηθική παρόλο που είναι 

πολύ δύσκολο να διδαχθεί (Ponemon, 1993). 

        Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέραμε ποια πρέπει να είναι τα ηθικά δεδομένα που πρέπει να 

διέπουν έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία όπως αυτά προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία 

(Jager, 2012). Ερωτώμενοι οι φοιτητές της μελέτης μας για το εάν το μάθημα της φορολογικής 

πρακτικής τους βοηθά να αναπτύξουν αυτούς τους κανόνες ηθικής, μας έδωσαν ικανοποιητικές 

απαντήσεις καθώς κατά μέσο όρο 1 στους 2 συμφωνεί και στους τέσσερις κανόνες. Σχεδόν 1 
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στους 10 διαφωνεί, κάτι το οποίο δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, όμως παρατηρούνται μεγάλα 

ποσοστά ουδετερότητας (1 στους 3) όπου δε μπορούν να παραβλεφθούν.  

        Οι απαντήσεις στην ερώτηση 16 ποικίλουν καθώς τα ποσοστά είναι μοιρασμένα στις 

κατηγορίες τις οποίες θέσαμε. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι μόλις 1 στους 10 περίπου 

ασχολείται 0-5 ώρες την εβδομάδα με Η/Υ.  

        Σε συνέχεια με την ερώτηση 17 καταλαβαίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών 

κρίνουν το επίπεδο τους όσον αφορά στους Η/Υ τουλάχιστον καλό. Μόλις το 3,5% κρίνεται ως 

χαμηλό. 

        Στην ερώτηση 18 αυτό που κρατάμε ως σημαντικό είναι ότι για την κατανόηση του 

μαθήματος της φορολογικής πρακτικής, οι φοιτητές πιστεύουν ότι η εξοικείωσή με τον Η/Υ 

είναι απαραίτητη και μας το δείχνουν με το 69,7%, ενώ μόλις το 6,2% διαφωνεί. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

        Οδεύοντας προς το τέλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα προσπαθήσουμε να 

εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από όλη την προαναφερθείσα έρευνα 

και εργασία.  

        Αξίζει αρχικά να σημειωθεί ότι η παρούσα διπλωματική δεν απευθύνεται σε αλλαγές που 

πρέπει να γίνουν στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Για να μπορέσουμε να κρίνουμε αν χρειάζονται 

αλλαγές και σε ποιο βαθμό, θα πρέπει να διεξαχθεί εκ νέου έρευνα η οποία να εστιάζει στο τι 

ακριβώς συμβαίνει με το πρόγραμμα σπουδών και γενικά την όλη διαδικασία εκπαίδευσης. 

        Η διπλωματική εργασία που ολοκληρώνεται με τη συγγραφή των συμπερασμάτων, απλά 

εξάγει τα αποτελέσματά της με σκοπό να προσανατολίσει την επιστημονική κοινότητα στο 

σωστό τρόπο διδασκαλίας και στη σωστή διάρθρωση του προγράμματος σπουδών στο 

πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο μάθημα των λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων. Με οδηγό την παρούσα έρευνα οι υπεύθυνοι του τμήματος θα κρίνουν αν είναι 

αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στο υπάρχον σύστημα εκπαίδευσης. 

        Το πρώτο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι φοιτητές του τμήματος θεωρούν σε 

ικανοποιητικό ποσοστό ότι το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται θεμελιώδεις αλλαγές. Επειδή η 

ερώτηση αυτή είναι γενική, απλά για να δούμε την τάση που επικρατεί, αλλά και επειδή δε 

συνοδεύεται από ερωτήσεις πιο συγκεκριμένου περιεχομένου, δεν μπορεί να οριστικοποιήσει 

την ανάγκη για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών. Αξίζει όμως η ακαδημαϊκή κοινότητα να 

λάβει σοβαρά υπόψη την άποψη των φοιτητών και να ελέγξει γιατί είναι τόσο έντονη αυτή η 

τάση, καθώς επίσης και να ερευνήσει τυχόν ανάγκη για αλλαγές.  
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        Άξιο σχολιασμού είναι το γεγονός ότι απαντώντας οι φοιτητές σε επόμενες ερωτήσεις, 

δίνουν σαφείς απαντήσεις ότι περιμένουν από το πανεπιστήμιο να λάβουν όσο το δυνατόν 

καλύτερης ποιότητας γνώσεις, για να μπορέσουν να μαθαίνουν από μόνοι τους και να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Επίσης στηρίζουν την άποψη ότι η 

προετοιμασία για τις εξετάσεις δεν είναι το κύριο ζητούμενο του μαθήματος και δίνουν 

ξεκάθαρη απάντηση στο ότι το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι έτσι δομημένο, ώστε να 

μπορούν να λάβουν την απαραίτητη προετοιμασία για τη μετάβαση από το πανεπιστήμιο στον 

εργασιακό χώρο. Τελειώνοντας με το πρόγραμμα σπουδών, φαίνεται πως η επικοινωνία μέσα 

στο μάθημα πρέπει να εστιάζει στο γραπτό και προφορικό λόγο. 

        Όσον αφορά στη διδασκαλία, γίνεται ξεκάθαρο ότι η μέθοδος των case studies κερδίζει 

έδαφος ως τρόπος εκμάθησης. Επίσης από τις απαντήσεις φαίνεται ότι οι γραπτές εργασίες, η 

ομαδική προσέγγιση αλλά και οι εργαστηριακές εφαρμογές θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της διδασκαλίας των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Παρόλα αυτά οι 

απαντήσεις που πήραμε από τη δωδέκατη ερώτηση δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικές, καθώς 

σημαντικό μέρος των φοιτητών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (63,4%) θεωρεί ότι ο 

τρόπος διδασκαλίας είναι τυποποιημένος και δεν ενθαρρύνεται η κριτική σκέψη μέσα στο 

μάθημα. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους διδάσκοντες, έτσι ώστε το μάθημα να είναι 

περισσότερο ενδιαφέρον. 

        Συνεχίζοντας την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, παρατηρούνται αρκετά ενδιαφέροντα 

πράγματα όσον αφορά στο μάθημα της φορολογικής πρακτικής. Κρίθηκε σκόπιμο οι ερωτήσεις 

που ακολουθούν να στοχεύουν στο μάθημα της φορολογικής πρακτικής για είναι τα 

συμπεράσματα πιο συγκεκριμένα. Κρίνοντας λοιπόν τη χρήση του λογιστικού προγράμματος 

xLine στο συγκεκριμένο μάθημα, μπορούμε να πούμε ότι επιτυγχάνει το στόχο του. 
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        Οι φοιτητές πιστεύουν σε αρκετά ικανοποιητικά ποσοστά ότι η χρήση του προγράμματος 

θα τους βοηθήσει στη διαχείριση της χρήσης της πληροφορίας, στις έννοιες των βάσεων 

δεδομένων, στον εσωτερικό έλεγχο, στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών, στη διαχείριση 

των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, στην ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη 

συστημάτων και τέλος στην ελεγκτική των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Στο 

σημείο αυτό οι αρνητικές απαντήσεις εμφανίζονται σε πολύ μικρό ποσοστό και δε χρειάζεται να 

δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, αλλά δε μπορούν να παραβλεφθούν τα ποσοστά ουδετερότητας. 

Αυτό είναι ένα γεγονός που δε μπορεί να εξηγηθεί με ακρίβεια αλλά πιθανολογείται ότι είτε οι 

φοιτητές δεν αντιλήφθηκαν επακριβώς για πιο πράγμα ερωτήθηκαν, είτε αδιαφόρησαν για το 

ερωτηματολόγιο λόγω της φόρτισης της εξεταστικής περιόδου. 

        Η ηθική που θα πρέπει να διέπει ένα μελλοντικό επαγγελματία δε θα μπορούσε να λείπει 

από τη μελέτη μας. Στις συγκεκριμένες ερωτήσεις λοιπόν και όσον αφορά στο μάθημα της 

φορολογικής πρακτικής, ο ένας στους δύο πιστεύει ότι το μάθημα βοηθάει στην κατανόηση των 

κανόνων αυτών, αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό θα μπορούσαμε να πούμε. Επίσης για το ίδιο 

μάθημα και σε ποσοστά που κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, οι φοιτητές πιστεύουν ότι η 

ανεξαρτησία, η εμπιστευτικότητα, η επάρκεια σχετικά με τις αρμοδιότητες και η ακεραιότητα 

είναι αρετές τις οποίες το μάθημα τις μεταλαμπαδεύει. Τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται 

ικανοποιητικά αν αναλογιστεί κανείς ότι στη διεθνή βιβλιογραφία τονίζεται το γεγονός ότι η 

ηθική είναι αρκετά δύσκολο να διδαχθεί. 

        Από τις ερωτήσεις για την ενασχόληση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αξίζει να 

κρατήσουμε ότι το επίπεδο των φοιτητών κρίνεται γενικά ικανοποιητικό καθώς και ότι θεωρούν 

απαραίτητη την εξοικείωση με τον Η/Υ για να μπορέσουν οι φοιτητές να αποδώσουν στο 

μάθημα της φορολογικής πρακτικής.  Το τελευταίο σημαίνει ότι το πρόγραμμα σπουδών θα 
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πρέπει να εξοπλίσει με γνώσεις τους φοιτητές που δεν είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με 

Η/Υ πριν να προχωρήσουν στο μάθημα της φορολογικής πρακτικής. 

        Ολοκληρώνοντας, οι φοιτητές ήταν σχεδόν μοιρασμένοι όσον αφορά στο φύλο και στην 

ηλικία και οι περισσότεροι που απάντησαν βρίσκονται στο 4
ο
 έτος σπουδών. Τέλος, η ελληνική 

πραγματικότητα μας δείχνει για ακόμη μια φορά το πρόσωπό της καθώς μόλις το 14% των 

φοιτητών εργάζονται στο αντικείμενο της λογιστικής.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
87                 Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα και η συμβολή τους στον εκπαιδευτικό τομέα 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – REFERENCES 

 

Accounting information system. (2013, October 31). In Wikipedia, the free encyclopedia. 

Retrieved from 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Accounting_information_system&oldid=57112

7280 

Chang, C. J., & Hwang1, N. R. (2003). Accounting education, firm training and information 

technology: a research note. Accounting Education, 12(4), 441–450. 

doi:10.1080/0963928032000065557 

Dennis, A., Haley Wixon, B., Tegarden, D. (2010). Ανάλυση και Σχεδιασμός συστημάτων με τη 

UML 2.0 (3
rd

 edition). Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

Jager, B. (2012). Educational approach to accounting informational system and business 

organizations. Paper presented at Management Knowledge and Learning International 

Conference, Slovenia. 

Kavanagh, M. H., & Drennan, L. (2008). What skills and attributes does an accounting graduate 

need? Evidence from student perceptions and employer expectations. Accounting & 

Finance, 48(2), 279–300. doi:10.1111/j.1467-629X.2007.00245.x 

Laudon, K.C., and Laudon, J.P. (2009). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (8
rd

 American 

edition). Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

Likert scale. (2014, August 29). In Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved from 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Likert_scale&oldid=623336060 

May, G. S., Windal, F. W., & Sylvestre, J. (1995). The need for change in accounting education: 

An educator survey. Journal of Accounting Education, 13(1), 21–43. doi:10.1016/0748-

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Accounting_information_system&oldid=571127280
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Accounting_information_system&oldid=571127280
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Likert_scale&oldid=623336060


 
88                 Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα και η συμβολή τους στον εκπαιδευτικό τομέα 

5751(94)00021-2  

Meer, G. V., & Adams, M. (1996). Accounting information systems curriculum: an empirical 

analysis of the views of New Zealand-based accounting academics and practitioners. 

Accounting Education, 5(4), 283–295. doi:10.1080/09639289600000029  

Ponemon, L. A. (1993). Can ethics be taught in accounting? Journal of Accounting Education, 

11(2), 185–209. doi:10.1016/0748-5751(93)90002-Z  

Stanley, T., & Marsden, S. (2012). Problem-based learning: Does accounting education need it? 

Journal of Accounting Education, 30(3–4), 267–289. doi:10.1016/j.jaccedu.2012.08.005  

Sundem, G. L., & Williams, D. Z. (1992). Changes in accounting education: preparing for the 

twenty-first century. Accounting Education, 1(1), 55–61. 

doi:10.1080/09639289200000006 

Βενιέρης, Γ., & Βλησμάς, Ο. (n.d.). Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. [Powerpoint  

             slides]. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

             Retrieved from  https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php               

              /STAT145/Mixanografimeni_Logistiki %20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf  

Γκιάστα, Γ. (2008). Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα σε Δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης &  

            Αποχέτευσης. (Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2008). Ανακτήθηκε 

από https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/3768/2/GiastaMsc2008.pdf 

Καραγιώργος, Θ. (n.d.). Εισαγωγή στη λογιστική. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

            Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα. (n.d.). EpistimonikoMarketing.gr. Retrieved 

November 28, 2013, from http://www.epistimonikomarketing.gr/logistika-pliroforiaka-

sustimata/ 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/3768/2/GiastaMsc2008.pdf


 
89                 Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα και η συμβολή τους στον εκπαιδευτικό τομέα 

Νικολάου, Α.Ι. (1999). Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Τόμος Α΄ (1
η
 Έκδοση). Εκδόσεις 

Ευγ. Μπένου. 

Πληροφορία. (2013, November 15). In Wikipedia. Retrieved from 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE

%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1&oldid=4316295 

Πληροφοριακά συστήματα. (2014, July 7). In Wikipedia. Retrieved from 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE

%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_%CF%83

%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&oldid=

4392299 

Τσακλάγκανος, Α. (2005,2006). Χρηματοοικονομική Λογιστική (Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα) (2
η
 Έκδοση). Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. 

 

    

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1&oldid=4316295
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1&oldid=4316295

