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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των ελληνικών 

επιχειρήσεων στα σύγχρονα στοιχεία της τεχνολογίας πληροφορικής και 

επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια . Η εξέλιξη του υπολογιστικού νέφους και η 

υιοθέτηση του από τις επιχειρήσεις αποδεικνύεται μονόδρομος αν λάβουμε υπόψη τα 

πολλαπλά οφέλη που προσφέρει . Η ανάπτυξη λογιστικών προγραμμάτων την 

τελευταία πενταετία υπήρξε ραγδαία στη χώρα μας και η παρούσα εργασία έρχεται 

να εξετάσει το ποσοστό υιοθέτησής τους από τις επιχειρήσεις και να διερευνήσει την 

αναγκαιότητα της χρήσης του υπολογιστικού νέφους για την εφαρμογή αυτών των 

προγραμμάτων . Επίσης θα μελετήσει τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία και κατά πόσο 

θεωρούν ότι είναι επιτυχής και κερδοφόρα μια τέτοια ενέργεια . Τέλος , θα 

αναζητηθούν τα προβλήματα που δημιουργεί η χρήση λογιστικών προγραμμάτων 

μέσω υπολογιστικού νέφους και η πρόθεση ή μη να τα εφαρμόσουν στο μέλλον . Τα 

αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα , ειδικά κατά την περίοδο κρίσης και 

οικονομικής αστάθειας που βρίσκεται η χώρα τα τελευταία χρόνια γιατί αποτελεί και 

ένα δείκτη αισιοδοξίας των επιχειρήσεων για το μέλλον της οικονομικής τους 

δραστηριότητας . 

Abstract 

The purpose of this paper is to present the evolution of Greek businesses in the 

modern elements of information and communication technology in recent years. The 

evolution of cloud computing and its adoption by businesses is a one-way street 

considering the multiple benefits it offers. The development of accounting software 

over the last five years has been rapid in our country, and the present work examines 

the rate of adoption by businesses and explores the necessity of using cloud 

computing to implement these programs. It will also study the conditions that Greek 

companies set to use the new technology and whether they consider it to be successful 

and profitable. Finally, we will look at the problems posed by the use of cloud 

computing and whether or not to implement them in the future. The results are 

particularly useful, especially during the crisis and economic instability that the 

country has been facing in recent years because it is also an indicator of business 

optimism about the future of their economic activity. 
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Δομή εργασίας 

Η εργασία περιλαμβάνει 2 μέρη : στο μέρος Α’ κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην 

εξέλιξη της Λογιστικής από την αρχαιότητα έως σήμερα και την εμφάνιση της 

Μηχανογραφημένης Λογιστικής ως φυσικό επακόλουθο της τεχνολογικής εξέλιξης . 

Γίνεται αναφορά στη χρησιμότητα του υπολογιστικού νέφους και την ανάπτυξη 

σύγχρονων λογιστικών προγραμμάτων που στηρίζονται σε αυτό . Παρουσιάζονται τα 

πλεονεκτήματα αλλά και τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί από την υιοθέτηση 

του τα τελευταία χρόνια . Γίνεται αναφορά σε ανάλογες περιπτώσεις άλλων χωρών 

και διερευνάται η σημασία της χρησιμοποίησης των δημοσίων δεδομένων μέσω 

υπολογιστικού νέφους της επιχείρησης .  

Στο μέρος Β’ της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα που έγινε μέσω ερωτηματολογίου 

για να διαπιστωθεί το ποσοστό χρησιμοποίησης λογιστικών προγραμμάτων μέσω 

Cloud στη χώρα μας και η δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον , 

καθώς και οι προϋποθέσεις υιοθέτησής τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις . 
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Εισαγωγή 

Σε έναν οργανισμό , τα λογιστικά συστήματα πληροφοριών παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην παροχή των οικονομικών πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων . Τα 

συστήματα παρέχουν ταυτόχρονα πληροφορίες για μια ποικιλία άλλων φορέων 

λήψης αποφάσεων στον τομέα της παραγωγής , του ανθρώπινου δυναμικού , της 

χρηματοδότησης , της διαχείρισης , της εμπορίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας . 

Δυστυχώς , τα λογιστικά συστήματα συχνά δεν υποστηρίζουν σωστά τις επιχειρήσεις 

. Οι αιτίες μπορεί να είναι : τα συστήματα είναι συνήθως πολύ μεγάλα και πολύπλοκα 

για να τα κατανοήσουν πλήρως και οι παραδοσιακές τεχνολογίες πληροφοριών δεν 

είναι αποτελεσματικές . Υπάρχει ανάγκη να υιοθετηθούν οι νεώτερες τεχνολογίες για 

την επιχειρηματική κοινότητα . Στην παρούσα εποχή , το Διαδίκτυο αντιπροσωπεύει 

το πιο κοινό εργαλείο για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σε πραγματικό 

χρόνο , γεγονός που έχει οδηγήσει στην εμφάνιση της ψηφιακής οικονομίας . Ένα 

από τα πιο πρωτοποριακά μοντέλα που βασίζονται στο Διαδίκτυο στον τομέα της 

λογιστικής είναι το Cloud Computing .  To Cloud Computing είναι μια τεχνολογία 

εξαρτώμενη από το διαδίκτυο, όπου τα δεδομένα πελατών αποθηκεύονται και 

διατηρούνται στο κέντρο δεδομένων ενός παρόχου σύννεφων όπως το Google, το 

Amazon και η Microsoft. Επιτρέπει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά 

και οικονομικά τις εφαρμογές και τις υποδομές πληροφορικής . Ωστόσο , πριν 

αναπτύξουν τα δεδομένα και τις εφαρμογές στο εικονικό περιβάλλον , οι οργανισμοί 

πρέπει να λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις μιας τέτοιας απόφασης στη διαδικασία της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης (Gupta,Rewari,Jain, 2017) .  

Μία από τις νεότερες τάσεις στον κόσμο των τεχνολογιών της πληροφορίας είναι η 

τεχνολογία που βασίζεται στον υπολογισμό του Cloud . Η μεταφορά της λογιστικής 

στο υπολογιστικό νέφος είναι μια νέα και καινοτόμος λύση που μπορεί να βοηθήσει 

στην εξοικονόμηση σημαντικών κεφαλαίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων . Οι 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πολλά πλεονεκτήματα με την πιο 

πρόσφατη τεχνολογία . Ωστόσο, έχει και τους δικούς της κινδύνους . Η παρούσα 

εργασία αναφέρει τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους της νέας τεχνολογίας στην 

επιχείρηση . Αναφέρονται παραδείγματα άλλων χωρών που έχουν ήδη υιοθετήσει και 

εφαρμόσει την εν λόγω τεχνολογία και τονίζεται η μεγάλη ευκαιρία που έχει η 

Ελλάδα να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του Cloud accounting σε όλες τις 

επιχειρήσεις της , δημόσιες και ιδιωτικές . Η έρευνα στο δεύτερο μέρος έρχεται να 

επιβεβαιώσει την καθυστέρηση που έχει δημιουργήσει η οικονομική κατάρρευση των 

ελληνικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια στον τομέα της σύγχρονης λογιστικής 

αλλά και το έντονο ενδιαφέρον που δείχνουν για καινοτόμες λύσεις και ιδέες 

(Christauskas, 2012) .   
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1 Κεφάλαιο 

1. Ιστορία της Λογιστικής 

1.1 Ιστορική εξέλιξη 

Η αρχή της λογιστικής επιστήμης ξεκινάει πολύ πίσω στο χρόνο με τις πρώτες 

λογιστικές καταγραφές να βρίσκονται σε κείμενα των αρχαίων Ρωμαίων και 

Αιγύπτιων ως αποτέλεσμα της ενασχόλησης των συγκεκριμένων λαών με το εμπόριο 

. Η Λογιστική ξεκίνησε ως κλάδος της Μαθηματικής επιστήμης με στόχο την 

καταγραφή και παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών . Στην Αρχαία 

Ελλάδα υπήρχε σώμα ελεγκτών , οι λεγόμενοι «Εύθυνοι» οι οποίοι επέβλεπαν τα 

οικονομικά του κράτους και έλεγχαν τους λογαριασμός των δημοσίων ταμείων . 

Στη Νεότερη Ελλάδα , στα χρόνια του Καποδίστρια, η διπλογραφία ορίστηκε ως 

υποχρεωτικό μάθημα στις εμπορικές σχολές της χώρας ενώ το 1920 ιδρύθηκε η 

πρώτη Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών , υπαγόμενη στο Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας . Στη διάρκεια των μετέπειτα χρόνων, και ιδιαίτερα μετά το τέλος του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αναδεικνύεται η σημαντικότητα της Λογιστικής ως 

αποτέλεσμα της βιομηχανικής ανάπτυξης . Τα πρώτα Λογιστικά Σχέδια κυκλοφορούν 

στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και αναπτύσσονται οι θεωρίες του λογιστικού 

κόστους και της λογιστικής τυποποίησης . 

Μετά το 1980 οι απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας έδωσαν τεράστια ώθηση στην 

επιστήμη ενώ στην περίοδο 1990 – 1999 κατοχυρώθηκε με σημαντικές νομοθετικές 

παρεμβάσεις το λογιστικό επάγγελμα και η Σύγχρονη Λογιστική έγινε πλέον 

Διοικητική Επιστήμη (www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15956). 

  

1.2 Σημαντικότητα της Λογιστικής 

Η προηγούμενη αναφορά στον ευρύ ρόλο της λογιστικής σ’ όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας της καταδεικνύει και τη σπουδαιότητα της ύπαρξής της . Όλες οι 

επιχειρήσεις είναι σήμερα υποχρεωμένες να καταγράφουν και να ελέγχουν τις 

οικονομικές τους δραστηριότητες με στόχο την παραγωγή χρηματικής αξίας και 

κερδοφορίας για την επιχείρηση . 
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Η πολυπλοκότητα των φορολογικών νόμων στη σύγχρονη εποχή καθιστούν τη 

Λογιστική Επιστήμη απαραίτητη προκειμένου η επιχείρηση να είναι σύμφωνη στις 

νομικές της υποχρεώσεις και να αποφεύγει τις κυρώσεις που επιβάλλονται από το 

κράτος . Με τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο που διενεργεί στην επιχείρηση , 

ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες της εκάστοτε διοίκησης δίνοντας πληροφορίες της 

συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο , 

μεγιστοποιώντας έτσι την αποδοτικότητα της . 

1.3 Μηχανογραφημένη Λογιστική 

Με τον όρο «Μηχανογραφημένη Λογιστική» εννοούμε την ανάπτυξη και την τήρηση 

όλων των γνωστών λογιστικών συστημάτων (κλασσικό , συγκεντρωτικό) με 

μηχανογραφικά μέσα (Καραγιώργος, Πετρίδης, 2003). 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας , η μηχανογράφηση αποτέλεσε τη νέα προσέγγιση 

της λογιστικής προκειμένου να λύσει προβλήματα όπως η αυτοματοποίηση των 

λογιστικών διαδικασιών και η μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης . Οι 

εργαζόμενοι έγιναν πιο παραγωγικοί με την κατάργηση μεγάλου μέρους 

χειρονακτικής εργασίας και αύξηση του διαθέσιμου χρόνου τους σε πιο αποδοτικές 

δουλειές αφού έχουμε αυτοματοποίηση όλων των εργασιών ρουτίνας και δραματικό 

περιορισμό των λαθών στα χειρόγραφα συστήματα . Αυτό φυσικά, δεν καταργεί την 

ανάγκη να γνωρίζουν οι χρήστες και το χειρόγραφο σύστημα στην εντέλεια του γιατί 

υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις κατά το παρελθόν όπου ένα λάθος σε αναβάθμιση ενός 

λογιστικού προγράμματος έδωσε λανθασμένα αποτελέσματα και κόστισε τόσο σε 

χρήμα όσο και σε χρόνο . 

1.4 Διαφορές Λογιστικής και μηχανογραφημένης Λογιστικής  

Η παραδοσιακή λογιστική έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία , καταγραφή και 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης . Τόσο το παραδοσιακό 

όσο και το μηχανογραφικό σύστημα βασίζονται στην ίδια αρχή της έννοιας της 

λογιστικής . Αυτό που διαφέρει στο μηχανισμό τους είναι ότι το μεν πρώτο βασίζεται 

στο χέρι του εκπαιδευμένου λογιστή για την καταγραφή των συναλλαγών ενώ το 

δεύτερο βασίζεται στην αυτοματοποιημένη καταγραφή όλων των συναλλαγών μέσω 

την ηλεκτρονικών υπολογιστών . χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για μεγαλύτερη 
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ασφάλεια , ακρίβεια και ευκολία . Οι κύριες διαφορές μεταξύ παραδοσιακής και 

μηχανογραφημένης λογιστικής είναι : 

 Οι εγγραφές στην παραδοσιακή λογιστική γίνονται μέσω του βιβλίου 

εγγραφών ενώ στην άλλη περίπτωση γίνονται ηλεκτρονικά σε 

προσαρμοσμένη βάση δεδομένων . 

 Στην πρώτη περίπτωση όλες οι αριθμητικές πράξεις γίνονται χειροκίνητα ενώ 

στη δεύτερη οι υπολογισμοί εκτελούνται αυτόματα από το σύστημα μετά την 

εισαγωγή δεδομένων .  

 Στη χειρωνακτική Λογιστική οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται στο 

τέλος της περιόδου ενώ στη Μηχανογραφημένη αυτές είναι διαθέσιμες 

οποιαδήποτε στιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού . 

 Αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να δημιουργηθούν μόνο στη 

μηχανογραφημένη Λογιστική (wwwbrainkart.com/article/Advantages-of-

Computerised-Accounting-System_34244/) 

 .  

 

Ο ολοένα αυξανόμενος όγκος των συναλλαγών των επιχειρήσεων κατέστησε 

αναγκαία τη μηχανογραφημένη λογιστική στην εποχή μας αφού με το μη αυτόματο 

τρόπο ο χρόνος για την ενημέρωση μιας συναλλαγής σε όλους τους λογαριασμούς 

που αυτή επηρεάζει είναι εξαιρετικά μεγάλος . Δεν μπορούμε φυσικά να 

παραβλέψουμε ότι όλο το σύστημα της μηχανογράφησης πρέπει να προετοιμαστεί 

σωστά και αυτό γίνεται μόνο από ανθρώπους που έχουν καλή γνώση παραδοσιακής 

λογιστικής .  
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2 Κεφάλαιο 

2.  Cloud  

2.1 Ορισμός - Ιστορία 

Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) , είναι η διάθεση υπολογιστικών πόρων 

μέσω διαδικτύου (π.χ. Servers , apps κλπ) από κεντρικά συστήματα που βρίσκονται 

απομακρυσμένα από τον τελικό χρήστη , τα οποία τον εξυπηρετούν 

αυτοματοποιώντας διαδικασίες , παρέχοντας ευκολίες και ευελιξία σύνδεσης 

(www.ec.europa.eu). 

 Έκανε την εμφάνιση του τη δεκαετία του 1950 και χρησιμοποιήθηκε κυρίως από 

ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν είχαν στη διάθεσή τους 

υπολογιστές με μεγάλες αποθηκευτικές ικανότητες . Τη δεκαετία του 1980 με την 

εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού εκτόξευσε τις δυνατότητες του Υπολογιστικού 

Νέφους με αποκορύφωμα την αρχή της νέας χιλιετίας όπου εταιρείες όπως η Google 

και η Microsoft  παρουσιάζουν τις πρώτες πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα πάνω στις 

οποίες μπορούσαν να λειτουργήσουν διάφορες υπηρεσίες του Υπολογιστικού Νέφους 

. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνεχής εξέλιξη με την ανάπτυξη ιδιωτικών σύννεφων 

(private clouds) πάνω σε καινούργιες πλατφόρμες  (Κανάκη Α.Καλλιόπη 2016). 

2.2 Ανάπτυξη του Cloud 

Τα μοντέλα ανάπτυξης που υπάρχουν σήμερα και αφορούν το περιβάλλον που θα 

δραστηριοποιηθούνε μέσω Cloud είναι τα: 

Δημόσιο Νέφος (Public Cloud) : Υπεύθυνος για τη λειτουργία του είναι ένας τρίτος 

πάροχος και η διαθεσιμότητα του είναι ανοιχτή σε όλους τους χρήστες. Είναι 

ιδιαίτερα αποδοτικό για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων από τις 

επιχειρήσεις . 

Ιδιωτικό Νέφος (Private Cloud ) : Η διαχείριση του γίνεται συνήθως εντός ενός 

οργανισμού ή μιας επιχείρησης και οι χρήστες είναι αποκλειστικά τα μέλη της εν 

λόγω επιχείρησης . 

Κοινοτικό Νέφος (Community Cloud ): Χρήστες του συγκεκριμένου νέφους είναι τα 

μέλη μιας κοινότητας ή άλλης ομάδας με κοινά ενδιαφέροντα. Η διαχείριση μπορεί 
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να γίνει από κάποιο μέλος της κοινότητας ή από τρίτο πάροχο ή συνδυασμό και των 

δύο . 

Υβριδικό Νέφος (Hybrid Cloud): Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι συνδυασμός δύο ή 

περισσότερων από τα παραπάνω μοντέλα , δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να 

συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα του καθενός λόγω της προσεκτικότερης διαχείρισης 

που απαιτείται (Gupta, Gaur, 2018). 

Τα μοντέλα εξυπηρέτησης και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων πάνω στα οποία 

βασίζονται είναι: 

Λογισμικό σαν Υπηρεσία (Software as a Service – SaaS): Ο πάροχος είναι εξ’ 

ολοκλήρου υπεύθυνος για τη διαχείριση και οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες στους 

χρήστες χωρίς εγκατάσταση λογισμικού . Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο 

διαδίκτυο και δεν απαιτείται αναβάθμιση τους κάθε φορά που υπάρχει μια καινούργια 

έκδοση . Συνήθως η πρόσβαση γίνεται μέσω ενός φυλλομετρητή όπως Google Apps , 

Microsoft Office κ.α. .  

Πλατφόρμα ως υπηρεσία νέφους (Platform as a Service – Paas) : Ο τρίτος πάροχος 

είναι αυτός που διαθέτει την πλατφόρμα και τα απαραίτητα εργαλεία στους χρήστες 

προκειμένου να αναπτύξουν τις εφαρμογές που χρειάζονται χωρίς να διαθέτουν 

ειδικευμένο εξοπλισμό και λογισμικό . 

Υποδομές ως υπηρεσία νέφους (Infrastructure as a service – IaaS) : Ο πάροχος 

διαθέτει στους χρήστες εξυπηρετητές , αποθηκευτικό χώρο και μεταφορά μέσω 

δικτύου οι οποίοι βρίσκονται σ’ ένα κέντρο δεδομένων . Οι χρήστες αποκτούν 

πρόσβαση στις πληροφορίες χρησιμοποιώντας κωδικούς πρόσβασης από 

οποιαδήποτε συσκευή . 

Επιφάνεια εργασίας ως υπηρεσία νέφους ( Desktop as a Service – DaaS) : Ο πάροχος 

προσφέρει έναντι μηνιαίας μίσθωσης μια εικονική επιφάνεια εργασίας μέσω της 

οποίας ο χρήστης έχει πρόσβαση στις εφαρμογές και τα δεδομένα από οιοιδήποτε 

τερματικό .  Μία εφαρμογή συνήθως εξυπηρετεί πολλούς χρήστες ταυτόχρονα 

(Pacurari, Nechita,2013) . 
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2.3 Χρησιμότητα του Cloud – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Η εμφάνιση και η αυξημένη υιοθέτηση του Cloud έχει επηρεάσει σημαντικά τις 

απόψεις σχετικά με την εξωτερική ανάθεση των διαδικασιών των επιχειρήσεων . Οι 

εταιρείες δεν θεωρούν πλέον την εξωτερική ανάθεση ως μεταφορά των εσωτερικών 

επιχειρηματικών διαδικασιών ή του λογισμικού τους προς εκτέλεση ή συντήρηση από 

τον εξωτερικό πάροχο . Τώρα οι επιχειρήσεις αγοράζουν υπηρεσίες από τους 

παρόχους υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης , οι οποίες παρέχονται μέσω Cloud . Έτσι 

, οι έννοιες της εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διαδικασιών και του Cloud 

computing συγχωνεύονται για τη δημιουργία νέας προσφοράς υπηρεσιών όπου το 

Cloud ανοίγει νέες δυνατότητες για οργανισμούς να επωφεληθούν από τον 

επαγγελματισμό των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών , διατηρώντας ταυτόχρονα τον 

πλήρη έλεγχο της απόδοσης και της ποιότητας των διαδικασιών που ανατίθενται σε 

εξωτερικούς συνεργάτες (Zhygolova 2013) . 

Το 2018 , 1 στις 4 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες μέσω 

υπολογιστικού νέφους . Η αύξηση της χρήσης του ήταν ραγδαία τα τελευταία 4 

χρόνια ( από το 2014 έως το 2018) με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρουσιάζεται στις 

μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 250 εργαζομένους ( 21%)  και λιγότερο στις 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (12%) και μικρές (6%) (Kaminska Magdalena,2018). 

Ο λόγος είναι προφανώς τα πολλά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει : 

 Η εξοικονόμηση του κόστους δαπανών των επιχειρήσεων είναι ίσως το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα . Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς 

να δεσμεύει πόρους για εξοπλισμό και ιδιωτικές υποδομές ενώ χρεώνεται για 

τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ανάλογα με τη χρήση . 

 Η εξοικονόμηση χρημάτων και διαθέσιμου προσωπικού υποστήριξης 

πετυχαίνεται από την αυτόματη αναβάθμιση των εφαρμογών μέσω νέφους . 

Έτσι , οι υπάλληλοι ασχολούνται με άλλες παραγωγικές εργασίες, πράγμα 

θετικό για την επιχείρηση . 

 Το κινητό υπολογιστικό νέφος (Mobile Cloud Computing) , που έκανε την 

εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα αφού 

δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση από οποιαδήποτε 

συσκευή είναι συμβατή και από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη . Με αυτό 
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τον τρόπο οι επιχειρήσεις αυξάνουν την κινητικότητά τους και αναβαθμίζουν 

τις πωλήσεις τους . 

 Τέλος , αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πόροι δεσμεύονται ανάλογα με 

τις ανάγκες του χρήστη στη δεδομένη χρονική στιγμή (Wyslocka, Jelonek 

2015).  

 

Στον αντίποδα , η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων είναι το 

σημαντικότερο αντικίνητρο για τη χρήση του υπολογιστικού νέφους . Η πιθανότητα 

απώλειας δεδομένων ή πιθανής χρήσης τους από τον τρίτο πάροχο είναι θέματα που 

απασχολούν τις επιχειρήσεις και μειώνουν την αξιοπιστία τους στο σύστημα . Το 

νομικό σύστημα παγκοσμίως πρέπει να είναι τέτοιο που να διαφυλάσσει τα 

προσωπικά δεδομένα και να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας . 

Η προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα πραγματικότητα αποτελεί ακόμη 

ένα πρόβλημα . Δεν είναι καθόλου εύκολο για τους ανθρώπους να προσαρμόζονται 

εύκολα στις όποιες αλλαγές . Συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μάθηση 

νέων πραγμάτων και όταν η μάθηση εμπεριέχει κάποιο τεχνικό κομμάτι , απαιτούνται 

ειδικοί για να μεταδώσουν την απαιτούμενη γνώση και να εκπαιδεύσουν τα άτομα 

στις εφαρμογές του υπολογιστικού νέφους και της ψηφιακής λογιστικής ώστε να 

γνωρίσουν καλά την τεχνολογία και να αποφευχθούν οι ατέλειες και η 

αναποτελεσματικότητα της εργασίας .  
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 3  Κεφάλαιο 

3.  Cloud Accounting 

3.1 Ιστορική εξέλιξη 

Η λογιστική στο «σύννεφο» είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο . Η λογιστική είναι ένας 

τομέας μάλλον συντηρητικός και ένας από τους τελευταίους που υποτάχτηκε στη 

σύγχρονη πληροφορική και τεχνολογία . Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή 

ολοένα και μεγαλύτερου όγκου δεδομένων, αποδείχτηκε ότι η ιδέα της δημιουργίας 

ενός αποκλειστικού κέντρου δεδομένων στην κάθε επιχείρηση δεν είναι πάντοτε 

αποτελεσματική . Επιπλέον , στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των επιδόσεων 

της διακριτικής διαθεσιμότητας των τρεχουσών οικονομικών πληροφοριών από 

οπουδήποτε στον κόσμο και ανά πάσα στιγμή, γίνεται αναγκαία . Το Cloud επιτρέπει 

την πρόσβαση και την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με το κόστος , τα έσοδα , τις 

πωλήσεις και την χρηματοδότηση της επιχείρησης , τα οποία περιορίζονται μόνο από 

τα δικαιώματα πρόσβασης ανεξάρτητα από τον τόπο και το χρόνο . Η υπηρεσία 

επεξεργασίας δεδομένων στο Cloud επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εισαγάγουν 

γρήγορα νέα προιόντα στην αγορά , μέσω αποτελεσματικότερης συνεργασίας , 

συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συνεργατών , καθώς και της διαθεσιμότητας 

προηγμένων υπολογιστικών πόρων χαμηλού κόστους . Οι επιχειρηματικές 

διαδικασίες που εκτελούνται στο σύννεφο επιτρέπουν στενή συνεργασία μεταξύ 

πολλών διαφορετικών παρόχων και αυξάνουν τη δυνατότητα συνεργασίας και 

πρόσβασης σε πληροφορίες μεταξύ διαφορετικών εταιρειών εντός του ίδιου 

οργανισμού, γεγονός που προωθεί τη διεθνοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας 

(Wyslocka and Jelonek 2015).   

Μετά την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους σε διάφορους τύπους επιχειρήσεων , 

ήρθε και η σειρά του πεδίου της λογιστικής . Τα λογιστικά των επιχειρήσεων δεν 

αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι της επιχείρησης αλά ενσωματωμένο στοιχείο της 

δυναμικής των επιχειρήσεων . Οι λογιστικές εφαρμογές μέσω Cloud προσφέρουν 

κατά βάση την ίδια λειτουργικότητα με την παραδοσιακή λογιστική αλλά με μια 

βασική διαφορά . Είναι διαθέσιμες μέσω του Internet με πρόσβαση από οποιοδήποτε 

σημείο και από οποιαδήποτε συσκευή . Αυτό τις κάνει περισσότερο ελκυστικές σε 

σχέση με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σε συγκεκριμένους υπολογιστές . 
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Η μετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική στην λογιστική μέσω Cloud έγινε 

σταδιακά κατά τη διάρκεια των χρόνων . Σύμφωνα με το Phillips (2012) , η δεκαετία 

του `90 συνδέεται με την πρώτη κατηγορία λογιστικού λογισμικού και 

χαρακτηρίζεται ως η εποχή των  “Windows” . Βασίζεται σε σταθερές αλλά εύχρηστες 

εφαρμογές , απαραίτητες για όλους τους πελάτες , ανεξάρτητα από το μέγεθός τους . 

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των εφαρμογών είναι ότι οι λογιστικές 

εκθέσεις και αναφορές υπόκεινται από αυστηρό έλεγχο του πελάτη . Η εποχή του 

2000 περιλαμβάνει 2 κατηγορίες λογιστικού λογισμικού , την «ενσωμάτωση» η οποία 

χαρακτηρίζεται από λογιστικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν δεδομένα που είναι 

αποθηκευμένα τοπικά ή σε διακομιστές και την «SaaS» που χαρακτηρίζεται από 

εφαρμογές που βασίζονται σε ισχυρές βάσεις δεδομένων αποθηκευμένες σε ασφαλείς 

τοποθεσίες και ταυτόχρονα προσπελάσιμες μέσω του Διαδικτύου , τόσο από τους 

πελάτες όσο και από τους λογιστές . Η παρούσα εποχή μετά το 2010 είναι γνωστή ως 

“Mobile” περίοδος , λόγω της ύπαρξης κινητών εφαρμογών που εξυπηρετούν 

οποιαδήποτε απαίτηση από οπουδήποτε (Phillips B.A ,2012).  

Με την ψηφιακή λογιστική στο Cloud , η τήρηση των λογιστικών σε μια επιχείρηση 

δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι περισσότερο εύκολη . Οι διαφορές της λογιστικής 

μέσω Cloud και της λογιστικής μέσω ενσωματωμένων πληροφοριακών συστημάτων 

έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα ευελιξίας , προσαρμογής, ασφάλειας και 

λειτουργικού κόστους . 

Έτσι, ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα λογιστικής είναι λιγότερο ευέλικτο σε κάθε 

αναβάθμιση της υποδομής του και χρειάζεται ειδικό προσωπικό που θα τη στηρίξει . 

Επίσης, η λειτουργία του γίνεται από τα συγκεκριμένα μηχανήματα στο χώρο της 

επιχείρησης ενώ στο Cloud η σύνδεση είναι δυνατή από οποιαδήποτε συσκευή , 

ακόμα και κινητή , αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο . Η ευελιξία αφορά 

επίσης και τη δυνατότητα που έχει να δίνει πρόσβαση σε άλλο χρήστη αν αυτό 

χρειαστεί . 

Όσον αφορά την προσαρμοστικότητα των προγραμμάτων , το ενσωματωμένο 

πληροφοριακό σύστημα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης 

σε αντίθεση με το πρόγραμμα μέσω Cloud που λειτουργεί σε μια ευρεία κλίμακα και 

δεν είναι δυνατόν να προσαρμόζεται κάθε φορά στις απαιτήσεις της επιχείρησης . 
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Σε θέματα ασφάλειας, το απλό μηχανογραφικό σύστημα θεωρείται λιγότερο ασφαλές 

από το Cloud όπου έχουμε από τους πάροχους συνεχείς αλλαγές στα συστήματα 

ασφαλείας . Παρόλα αυτά οι άνθρωποι φαίνεται να μη εμπιστεύονται την ασφάλεια 

που προσφέρει το υπολογιστικό νέφος . 

Τέλος , το κόστος εγκατάστασης μηχανημάτων , λογισμικών προγραμμάτων και 

εξυπηρετών αυξάνει σημαντικά το κόστος για την επιχείρηση σε σχέση με την 

ψηφιακή λογιστική που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση παρά μόνο να υπάρχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο(Gupta, Gaur 2018) . 

Μεταξύ των σημαντικότερων δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί η λογιστική μέσω 

νέφους , μπορούμε να αναφέρουμε: 

 Την αυτόματη παραγωγή λογιστικών σημειώσεων για διαφορετικές 

συναλλαγές και λειτουργίες . 

 Την αυτόματη δυνατότητα συσχέτισης χρηματοοικονομικής και 

διαχειριστικής λογιστικής της επιχείρησης . 

 Προετοιμασία οποιασδήποτε οικονομικής αναφοράς ή πινάκων ελέγχου 

ζητηθεί . 

 Τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά λογιστικά σχέδια για τη 

δημιουργία λογιστικών αναφορών χρησιμοποιώντας διαφορετικά πρότυπα ( 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο) . 

 Οι λύσεις που προσφέρει η λογιστική μέσω Cloud μπορούν να 

διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη 

(Dimitriu and Matei 2014). 

 

3.2 Πλεονεκτήματα του Cloud Accounting 

O Christauskas και Miseviciene (2012) αναφέρουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 

η λογιστική μέσω Cloud σε αντίθεση με τη παραδοσιακή λογιστική : 

 Ασφάλεια :Στις παραδοσιακές εφαρμογές λογιστικής , οι εταιρείες που τις 

χρησιμοποιούν είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση της πρόσβασης των 

χρηστών καθώς και για την ψηφιακή και φυσική αποθήκευση των εγγράφων. 

Αυτές οι λειτουργίες είναι συνήθως χρονοβόρες , δημιουργούν κόστος και 

έλλειψη ασφάλειας . Η επιλογή της λογιστικής μέσω Cloud μειώνει 

σημαντικά το κόστος και αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας ειδικά όταν 

επιλέγεται ένας αξιόπιστος πάροχος . Τα συστήματα που βασίζονται στο 

διαδίκτυο παρουσιάζουν ισότιμο επίπεδο ασφάλειας , καθώς και ένα εξίσου 
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αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο , συγκριτικά με το παραδοσιακό 

λογισμικό.  

 Προσαρμοστικότητα : Η εγκατάσταση ενός νέου λογισμικού είναι πολύ πιο 

εύκολη όταν χρησιμοποιείται η τεχνολογία του Cloud computing σε σχέση με 

την παραδοσιακή εγκατάσταση . Επιπλέον η ενημέρωση του εν λόγω 

λογισμικού εκτελείται πολύ εύκολα και πιο συχνά από τον πάροχο της 

υπηρεσίας σε σύγκριση με την ενημέρωση που κάνει η επιχείρηση από μόνη 

της . Τέλος , σε αντίθεση με τις παραδοσιακές λογιστικές εφαρμογές , οι 

λύσεις που βασίζονται στο Cloud computing δεν απαιτούν φυσική 

εγκατάσταση στους σταθμούς εργασίας του πελάτη , οδηγώντας έτσι σε 

σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους .  

 Εύκολη διαχείριση: Η λογιστική εφαρμογή μπορεί εύκολα να προσπελαστεί 

μέσω ενός προγράμματος περιήγησης , χωρίς να απαιτείται έλεγχος 

συμβατότητας μεταξύ του χρησιμοποιούμενου συστήματος υπολογισμού και 

της εφαρμογής του λογισμικού . Επιπλέον , όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν 

την ίδια έκδοση του λογιστικού προγράμματος , εξαλείφοντας έτσι τα πιθανά 

προβλήματα που προκαλούνται από διαφορετικές εκδόσεις .  

 Συμμόρφωση: Τα λογιστικά προγράμματα που εκτελούνται μέσω του Cloud 

συμμορφώνονται με ποικίλες απαιτήσεις , συμπεριλαμβανομένων των 

προτύπων λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου .   

 Παγκόσμια πρόσβαση: Προσωπικό , προμηθευτές και πελάτης της 

επιχείρησης μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ενημερώνουν τις 

πληροφορίες από οποιαδήποτε θέση , χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στην 

έδρα της επιχείρησης . Η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 

οποιασδήποτε συμβατής κινητής συσκευής . 

 Δοκιμαστική περίοδος: Λόγω των πολυάριθμων εφαρμογών που υπάρχουν 

στο Cloud ,  οι πάροχοι συχνά προσφέρουν δοκιμαστικές περιόδους για 

κάποιες από αυτές . Αυτό επιτρέπει τη δοκιμή της εφαρμογής , προκειμένου 

να διαπιστωθεί η συμβατότητα με τις ανάγκες της εταιρείας (Christauskas and 

Miseviciene 2012). 

Τα πλεονεκτήματα είναι τόσα πολλά ώστε ήδη μεγάλες λογιστικές επιχειρήσεις ανά 

τον κόσμο όπως η KPMG η PriceWaterhouse Coopers, Ernst and Young, Deloitte , 

Sage έχουν παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τα δικά τους υπολογιστικά νέφη και έχουν 

εκδώσει Λευκές Βίβλους στις οποίες αναφέρονται οι δυνατότητες που προσφέρουν . 

Η μείωση του κόστους χρησιμοποίησης λογιστικών προγραμμάτων μέσω Cloud δεν 

έχει να κάνει μόνο με την αποδέσμευση πόρων για αγορά λογιστικών προγραμμάτων 

που κάθε τόσο απαιτούν αναβάθμιση αλλά και με την απουσία ανάγκης ύπαρξης 

εξειδικευμένου προσωπικού που θα διαχειρίζεται τα προβλήματα της εφαρμογής . 

Αυτή η μείωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μικρές επιχειρήσεις που πολλές 

φορές αδυνατούν να διαθέσουν χρήματα για λογισμικά συστήματα που δεν είναι 

σίγουρο ότι θα εξυπηρετούν τις ανάγκες τους . 
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Τέλος, το γεγονός ότι οι εφαρμογές δουλεύουν σε πραγματικό χρόνο δίνει την 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταλλάσουν πληροφορίες με τους πελάτες τους 

άμεσα και να διατηρούν συνεχώς στα αρχεία τους αναφορές με τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία . Φυσικά , το γεγονός ότι πρόκειται για μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη 

εφαρμογή τα τελευταία χρόνια εγείρει και μια σειρά από προβληματισμούς με 

κυριότερο αυτό της ασφάλειας . Οι περισσότερες επιχειρήσεις ανησυχούν για την 

παραβίαση της ιδιωτικότητας των προσωπικών τους δεδομένων και ζητούν 

συνεχόμενη προστασία από τον πάροχό τους . Οι τελευταίοι θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ISO 27011 που θέτουν τα διεθνή πρότυπα για 

την Ασφάλεια των Δεδομένων (CSP) αν θέλουν να αποφύγουν τον κίνδυνο της 

κακιάς φήμης . Το γεγονός ότι τα δεδομένα της επιχείρησης κυκλοφορούν ελεύθερα 

μέσα στο διαδίκτυο αποτελεί κίνδυνο σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να έχει 

πρόσβαση σε αυτά . 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα κυβερνοεπίθεσης σε έναν από τους μεγαλύτερους 

παρόχους λογιστικών εφαρμογών μέσω νέφους είναι η περίπτωση της νορβηγικής 

επιχείρησης VISMA . H VISMA με πάνω από 1.000.000 πελάτες και 200 

υποκαταστήματα σε 16 χώρες παγκοσμίως ειδικεύεται στην παροχή λύσεων μέσω 

υπολογιστικού νέφους και αποτελεί πρόδρομο για πολλές επιχειρήσεις με το ίδιο 

αντικείμενο . Από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 , η εταιρεία 

δέχτηκε κυβερνοεπίθεση από την Κίνα . Οι χάκερς κατάφεραν να εισχωρήσουν σε 

online δεδομένα πελατών της στη Σκανδιναβική χερσόνησο . Η εταιρεία 

αντιμετώπισε εγκαίρως το πρόβλημα , το οποίο θα ήταν καταστροφικό σύμφωνα με 

τα λεγόμενα των ειδικών αν δεν ανιχνευόταν . Η επίθεση συνέβη ταυτόχρονα σε 

αρκετές επιχειρήσεις παροχής προγραμμάτων μέσω υπολογιστικού νέφους ενώ η 

κυβέρνηση της Κίνας αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι εμπλεκόταν με οποιοδήποτε 

τρόπο στην επίθεση . Το γεγονός αυτό επεσήμανε ότι οι εταιρείες παροχής 

προγραμμάτων μέσω νέφους αποτελούν προσφιλείς στόχους , διότι αν οι χάκερς 

κατορθώσουν να διεισδύσουν στο σύστημα τους αποκτούν πρόσβαση και στο 

σύστημα των εκατομμύρια πελατών τους . (MIT Technology Review, 2019) 

Ένα άλλο θέμα ασφαλείας που αφορά τον πάροχο είναι σε περίπτωση που αυτός 

παύει να υπάρχει . Το ενδεχόμενο δεν είναι απίθανο γι’ αυτό θα πρέπει να 

προβλέπονται πάντα εναλλακτικά σενάρια . 

Τέλος , η μη δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε μια δεδομένη στιγμή , αυτόματα 

παραλύει το σύστημα και η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στα λογιστικά της 

δεδομένα . Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι δεν είναι αδύνατο να ξεπεραστούν και μπορεί να 

αποτελέσουν πρόκληση για τους παρόχους λογιστικού νέφους να βελτιώνουν 

συνεχώς την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τους  (Dimitriu, Matei, 

2014). 
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 4  Κεφάλαιο 

4. Δημόσια και μεγάλα δεδομένα 

4.1 Τα δημόσια δεδομένα 

Στις 22 Ιανουαρίου 2019 εκδόθηκε μια νέα οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα και τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα (Π.Δ.Τ.) Η 

οδηγία αυτή , η οποία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

μπορούν τα δημόσια δεδομένα να χρησιμοποιούνται επανηλλειμένως δίνοντας 

έμφαση στο γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος τους με υψηλή αξία θα είναι διαθέσιμο στο 

ευρύ κοινό . 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο προτρέπει τα κράτη-μέλη να 

αφήνουν τα δημόσια δεδομένα ελεύθερα προς χρήση ελαχιστοποιώντας τα τεχνικά ή 

οικονομικά εμπόδια . Οι κανόνες που εμφανίστηκαν πρώτη φορά το 2003 άλλαξαν 

ριζικά τη φιλοσοφία της ψηφιακής τεχνολογίας . 

Σύμφωνα με τον κ. Γεώργιο Π.Κανέλλο , Δικηγόρο Αθηνών και επιστημονικό 

συνεργάτη της ιστοσελίδας Lawspot.gr   σε ζητήματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  , οι νέοι αυτοί κανόνες καλύπτουν: 

« Όλο το περιεχόμενο του δημόσιου τομέα στο οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση 

δυνάμει των εθνικών κανόνων πρόσβασης σε έγγραφα είναι , καταρχήν , δωρεάν 

διαθέσιμο για περαιτέρω χρήση» .  

Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται χρέωση για τη χρήση των 

δημοσίων δεδομένων από τον οποιοδήποτε χρήστη εκτός από ορισμένες περιπτώσεις 

που η χρέωση δύναται να είναι μεγαλύτερη από το οριακό της κόστος . Έτσι , όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις , μικρομεσαίες αλλά και νεοφυείς θα μπορούν να 

βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα και να επενδύουν σε νέες αγορές μέσω των 

προϊόντων τους .  

Ιδιαίτερη έμφαση έχουν τα σύνολα δεδομένων μεγάλης αξίας , όπως στατιστικά ή 

γεωχωρικά δεδομένα τα οποία προέρχονται από δορυφόρους ή αισθητήρες . Αυτά τα 

σύνολα δεδομένων θα διατίθενται δωρεάν σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω διεπαφών 

προγραμματισμού εφαρμογών (ΑΡΙ) και θα μπορούν να επιταχύνουν την ανάδειξη 

ευρέως φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών πληροφοριών προστιθέμενης αξίας . 

Τα κράτη μέλη πρέπει να προχωρήσουν σε εναρμόνιση των εθνικών κανόνων και 

πρακτικών τους προκειμένου να είναι πλήρως διαθέσιμα τα δεδομένα υψηλής αξίας 

που προέρχονται από τις επιχειρήσεις δημοσίων οργανισμών κοινής ωφέλειας . Με 

αυτό τον τρόπο , θα επιτευχθεί η απαραίτητη σαφήνεια για την εξέλιξη της κοινωνίας 

της πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθεί η 

διαφάνεια και θα περιοριστεί η σύναψη συμφωνιών μεταξύ ορισμένων δημόσιων 

φορέων με ιδιωτικές εταιρείες που οδηγούν στο «κλείδωμα» των πληροφοριών και 
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την αποκλειστική χρήση τους από ορισμένους ιδιώτες . Η δυνατότητα χρήσης αυτών 

των πληροφοριών , θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να συμβάλουν στην οικονομική 

ανάπτυξη του κλάδου τους και να εκμεταλλευτούν τη δυναμική τους προς όφελος 

των τοπικών κοινοτήτων .  

Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  «τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

αναπτύξουν πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά δεδομένα και , ταυτόχρονα , θα εφαρμοστούν εναρμονισμένοι κανόνες 

για την περαιτέρω χρήση σε όλα τα δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 

δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα μέσω αποθετηρίων» (Κανέλλος Γ.2019) . 

4.2 Τα μεγάλα δεδομένα  

Τα μεγάλα δεδομένα είναι ένας τεράστιος όγκος δεδομένων που συλλέγεται συνεχώς 

και συγκεντρώνεται μέσω διαφόρων εργαλείων και τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο , 

οι χρεωστικές κάρτες και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης . Η σύγκλιση της 

τεχνολογίας  , η ευρεία χρήση των κινητών συσκευών και η μετάβαση από την 

αναλογική στην ψηφιακή εποχή έχουν συμβάλει   στη δημιουργία τεράστιου όγκου 

δεδομένων κυρίως μη δομημένων . Η δημιουργία αυτών των δεδομένων έχει 

ξεπεράσει την ικανότητα των παραδοσιακών εργαλείων και βάσεων δεδομένων και 

αποτελούν τα μεγάλα δεδομένα . 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έκρηξη δημιουργίας δεδομένων . Πρώτον , τα 

δεδομένα είναι τόσα πολλά που ένας τυπικός διακομιστής δεν μπορεί να χειριστεί. 

Συχνά μετριούνται σε terabytes . Εκτός αυτού , τα δεδομένα έρχονται σε διάφορες 

μορφές επειδή προέρχονται από διαφορετικές συσκευές και πηγές . Μερικές φορές 

έρχονται σε αδόμητες μορφές . Η ταχύτητα με την οποία συλλέγονται τα δεδομένα 

έχει επίσης αλλάξει . Σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου παράγονται εκατομμύρια 

δεδομένα (Ijan Rehan, 2018). 

4.3 Η επίδραση των μεγάλων δεδομένων στη Λογιστική 

Ο αντίκτυπος των μεγάλων δεδομένων είναι εμφανής σε όλους τους κλάδους της 

οικονομίας . Οι περισσότεροι οργανισμοί αλλάζουν προτεραιότητες αντιμετωπίζοντας 

τη νέα πρόκληση της διαχείρισης ενός τεράστιου όγκου δεδομένων που συλλέγονται 

καθημερινά . Πολλοί διευθυντές επιχειρήσεων αναζητούν διάφορους τρόπους για την 

αποτελεσματική διαχείριση αυτών των άμορφων συνόλων δεδομένων χωρίς να 

απειλούν τις σχέσεις με τους πελάτες τους . 

Στον τομέα της λογιστικής , τα μεγάλα δεδομένα είναι χρήσιμα για την προσθήκη 

αξίας στις λειτουργίες γενικής λογιστικής και ελέγχου . Τα μεγάλα δεδομένα 

επιτρέπουν στις εταιρείες να διεξάγουν ελέγχους βάσει δεδομένων , κάτι που είναι 

επωφελές τόσο για τον πελάτη όσο και για τον ελεγκτή . Τα μεγάλα δεδομένα είναι 

επίσης χρήσιμα στη λογιστική διαχείρισης , ιδίως στον εντοπισμό και τη διαχείριση 

των κινδύνων . Στη φορολογία , τα μεγάλα δεδομένα παρέχουν ένα βελτιωμένο τρόπο 

ανάλυσης της αποτελεσματικότητας και εντοπίζουν τομείς στους οποίους απαιτείται 
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βελτίωση . Μπορεί επίσης να συμβάλει στον εντοπισμό νέων ευκαιριών σε 

παγκόσμια κλίμακα . Γενικά , τα μεγάλα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμα για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων . Οι νέες ευκαιρίες που 

δημιουργούνε πολλές φορές προκαλούν κλυδωνισμούς στις επιχειρήσεις . Είναι πολύ 

πιθανό τα επόμενα χρόνια να εμφανιστεί ένα νέο λογιστικό πρότυπο . Το Διεθνές 

Ινστιτούτο Λογιστών (ΙΜΑ) και η ΑCCA πιστεύουν ότι τα μεγάλα δεδομένα έχουν 

προσφέρει στο λογιστή και σε άλλους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα 

την ευκαιρία ν ανακαλύψουν και να αναλάβουν ενδεχομένως στρατηγικούς και 

δυναμικούς ρόλους σε οργανισμούς . Οι μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες τα 

επόμενα 10 χρόνια θα αφορούν την ανάπτυξη νέων μετρήσεων , τη δημιουργία της 

κατάλληλης γλώσσας παρουσίασης των δεδομένων και την αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων ανάλυσης αυτών . Για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές 

οι επαγγελματίες οικονομολόγοι και λογιστές είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν 

τα μεγάλα δεδομένα ως αναλυτικά εργαλεία για τον εντοπισμό των κινδύνων σε 

πραγματικό χρόνο προσφέροντας έτσι ένα στρατηγικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων . 

Επίσης θα πρέπει να μπορούν να αναπτύξουν νέες μεθόδους αποτίμησης δεδομένων 

που θα βοηθήσει την ανάληψη ενεργού ρόλου στους εσωτερικούς ελέγχους και 

ελέγχους συμμόρφωσης  . Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι τα μεγάλα δεδομένα πρέπει 

να αντιμετωπίζονται ως περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού . Το μέλλον θα 

καθοριστεί πιθανότατα από την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων εντός των επιχειρήσεων . 

Οι επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα θα πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως 

σε τρεις τομείς στους οποίους τα μεγάλα δεδομένα θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο: 

 Αυξημένη χρήση μεγάλων δεδομένων στη λήψη αποφάσεων . 

 Εφαρμογή μεγάλων δεδομένων στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνου . 

 Συνεχής αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης . 

Το χαρακτηριστικό των μεγάλων δεδομένων είναι ότι επικεντρώνεται σε μη 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια μιας 

συναλλαγής σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα . Αυτό διαφέρει από τον τρόπο που 

συλλέγονται και αναλύονται οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές . Για πολλά χρόνια, 

οι λογιστές διατηρούσαν ένα διπλό σύστημα καταγραφής των συναλλαγών . Ως εκ 

τούτου , το πρόβλημα που υπάρχει για το λογιστικό τομέα μιας επιχείρησης είναι η 

σύνδεση των οικονομικών στοιχείων με τις μη οικονομικές πληροφορίες . 

Τα μεγάλα δεδομένα έχουν αλλάξει θεμελιωδώς τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων . 

Τα τμήματα ελέγχου μετατοπίζονται πλέον από την παραδοσιακή προσέγγιση 

ελέγχου σε μια πιο σύγχρονη που ενσωματώνει τον τεράστιο όγκο πληροφοριών και 

την ισχύς των τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων . Υπάρχουν βέβαια πολλά εμπόδια 

για την ολοκλήρωση των εν λόγω ελέγχων . Το κύριο εμπόδιο είναι η συλλογή 

δεδομένων . Οι περισσότερες εταιρείες επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην προστασία 

των δεδομένων , επομένως τείνουν να διστάζουν να παρέχουν δεδομένα κυρίως για 

λόγους ασφαλείας . Επιπλέον , οι ελεγκτές συναντούν διαφορετικά λογιστικά 

συστήματα , έτσι ώστε είναι δύσκολο να εξαχθούν δεδομένα επειδή ούτε οι εταιρείες 

, ούτε οι ελεγκτές έχουν τη βασική αρμοδιότητα για την εξαγωγή δεδομένων . Ο 



18 
 

μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να είναι χρήσιμα τα μεγάλα δεδομένα , είναι να 

είναι ενσωματωμένα στον έλεγχο .  

Τα περισσότερα από τα πρότυπα ελέγχου αναπτύχθηκαν πολύ πριν εμφανιστούν τα 

μεγάλα δεδομένα , συνεπώς υπάρχει ανάγκη να ευθυγραμμιστούν με τα στοιχεία 

ανάλυσης δεδομένων . Επιπλέον , η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να εξετάσει κατά 

πόσο τα μεγάλα δεδομένα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την διαχείριση κινδύνου 

και συμμόρφωσης . Αυτό , θα επιτρέψει στους ελεγκτές να χρησιμοποιούν αναλυτικά 

στοιχεία και μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων για τον εντοπισμό των κινδύνων , την 

κατανόηση των επιχειρήσεων και την καλύτερη κάλυψή τους (Ljan 2018) .  

4.4  G – Cloud 

Το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 

2017 από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) , μια μη κερδοσκοπική 

εταιρεία του Δημοσίου . Σκοπός του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της 

Δημόσιας Διοίκησης παρέχοντας υπηρεσίες φιλοξενίας σε πληροφοριακά συστήματα 

Δημοσίων φορέων . Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν μπορούν να κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών έχοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και μειωμένο κόστος συντήρησης και 

υποστήριξης των πληροφοριακών τους συστημάτων . Τα μοντέλα εξυπηρέτησης που 

χρησιμοποιεί  , όσον αφορά τις υπηρεσίες του είναι :  

 Λογισμικό σαν Υπηρεσία (Saas) , δηλαδή εφαρμογές που είναι διαθέσιμες 

στους χρήστες χωρίς εγκατάσταση λογισμικού .  

 Υποδομές ως υπηρεσία νέφους (Iaas) , δηλαδή διάθεση πόρων μέσω ενός 

κέντρου δεδομένων .  
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Εικόνα 4 1, Οι τρεις κύριες υπηρεσίες του cloud computing 

 

Πηγή : //www.gcloud.ktpae.gr/wps/portal/gcloud/startpage 

Τέλος , σχεδιάζεται πλατφόρμα ως υπηρεσία νέφους (Paas) , δηλαδή διάθεση 

πλατφόρμας στους φορείς για την ανάπτυξη των εφαρμογών τους .  

Όποιος δημόσιος φορέας επιθυμεί να εντάξει το πληροφοριακό του σύστημα στο G-

Cloud θα πρέπει αρχικά να υπογράψει Απόφαση Εκχώρησης και Προγραμματικής 

Συμφωνίας με την ΚτΠ ΑΕ όπου θα αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 

και των δύο συμβαλλόμενων μερών . Προϋπόθεση είναι , το πληροφοριακό σύστημα 

να λειτουργεί σε περιβάλλον Cloud ή να είναι συμβατό με αυτό . Εφόσον ρυθμιστούν 

όλα τα θέματα αδειοδότησης , μπορεί να γίνει η εγκατάσταση του λογισμικού από το 

Φορέα . Η υιοθέτηση της τεχνολογίας μέσω Cloud στηρίζει τη διοικητική 

μεταρρύθμιση της χώρας μειώνοντας στο κόστος λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα 

και παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση και υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις . 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 30 καταχωρημένοι φορείς στο σύστημα , ενώ ενδιαφέρον 

έχουν εκδηλώσει πολλοί ακόμη φορείς . Το G-Cloud απευθύνεται σε όλους τους 

φορείς του Δημοσίου τομέα και σε κάθε άλλο νομικό πρόσωπο , ιδιωτικού ή 

δημοσίου δικαίου που εποπτεύεται από το κράτος (www.gcloud.ktpae.gr ).  
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Οι περισσότερες χώρες βελτιώνουν και επικαιροποιούν το καθεστώς της προστασίας 

δεδομένων τους , συνήθως με τρόπο που εξασφαλίζει σημαντικές διασυνοριακές 

μεταφορές δεδομένων . Οι κυβερνήσεις , αναγνωρίζοντας την εκτεταμένη ισχύ της 

τεχνολογίας και την οικονομική απόδοση που αυτή φέρνει υιοθετούν ολοένα και 

περισσότερα εργαλεία που βασίζονται στο Cloud . Αυτές οι εξελίξεις συμβάλουν στη 

δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών στις υπηρεσίες του Cloud . 

Το βασικό σε κάθε χώρα είναι να υπάρχει το νομικό πλαίσιο που να υποστηρίζει τα 

κάθε είδους λογιστικά πληροφοριακά προγράμματα . Σε έκθεση της BSA 

(BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE) μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής 

λογισμικού στον κόσμο , με ενεργή λειτουργία σε πάνω από 60 χώρες βρέθηκε ότι : 

Ο Καναδάς βρίσκεται στην υψηλότερη θέση όσον αφορά το νομικό καθεστώς 

προστασίας απορρήτου . Η Ιαπωνία διαθέτει μια νέα ρυθμιστική αρχή που συνοδεύει 

την πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων . 

Η Τουρκία ενέκρινε το νέο νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων το 

2016 . Ωστόσο , υπάρχουν αρκετές ακόμα χώρες που δεν έχουν θεσπίσει επαρκείς 

νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων . Η Βραζιλία και η Ταϋλάνδη δεν 

διαθέτουν ολοκληρωμένους νόμους και οι νόμοι στην Κίνα , την Ινδία , την 

Ινδονησία και το Βιετνάμ παραμένουν πολύ περιορισμένοι . Στην Ελλάδα έχει 

ψηφιστεί ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και υπάρχει 

η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Hellenic Data Protection Authority  ) που παρέχει 

εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων (BSA- 

Global Cloud Computing scorecard 2018). 

4.5 Περιπτώσεις  παροχής λογιστικών υπηρεσιών ανά τον κόσμο 

Όλες οι χώρες κάνουν εντυπωσιακά βήματα στην ανάπτυξη λογιστικών 

προγραμμάτων και επενδύουν στις επιχειρήσεις τους που ασχολούνται με την εν 

λόγω τεχνολογία τα τελευταία χρόνια . Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά 

κάποιες από τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν ασχοληθεί με την τεχνολογία 

μέσω Cloud . 
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Η περίπτωση της Αυστραλίας 

Στην Αυστραλία η επιχειρησιακή πλατφόρμα της Etani έχει αναγνωριστεί ως μια από 

τις κορυφαίες εταιρείες Business Intelligence για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών 

μέσω Cloud . Οι εμπειρογνώμονες της εταιρείας , με έδρα την Αδελαΐδα , 

επικεντρώνονται στην επιχειρηματική συμβουλευτική , στην ανάλυση και 

μετακίνηση μεγάλων δεδομένων και στην εφαρμογή λύσεων βασισμένων στο Cloud 

για την απλοποίηση των συστημάτων αναφοράς . Η Etani αναπτύσσει 

ολοκληρωμένες πλατφόρμες και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας βασισμένες σε Saas 

για λογιστές που παρέχουν live δεδομένα , εξατομικευμένα dashboards και ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των πελατών τους . Η μετακίνηση στο 

Cloud και ο σχεδιασμός τεχνολογικών αρχιτεκτονικών έχει συζητηθεί πολύ . Δεν 

υπάρχει κανένας οδηγός «βέλτιστης πρακτικής» για την επίτευξη αυτού του στόχου , 

επειδή οι λογιστικές επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές βάσεις πελατών ( μικρές 

επιχειρήσεις , ιδιώτες ) , υπηρεσίες ( λογιστικά , φορολογικά , επιχειρηματικές 

υπηρεσίες ) και Λογισμικό ( APS , XPM , MYOB ) . Ο στόχος της μετάβασης στο 

Cloud είναι η μείωση των κινδύνων και η πρόσβαση σε πληροφορίες οπουδήποτε .  
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Εικόνα 4 2, Πλατφόρμα Etani 

 

Πηγή : https://www.etani.com.au/ 

Οι παροχές της πλατφόρμας Etani είναι :  

 Ενσωματώνει πίνακες ελέγχου και αναφορών σε προσαρμοσμένη εφαρμογή 

για κινητά .  

 Συνδέεται με μια λίστα υπηρεσιών SaaS του Cloud  χρησιμοποιώντας SSIS 

(SQL Server Integration Services) .  

 Προετοιμάζει τα δεδομένα της επιχείρησης για οπτικοποιημένη προβολή και 

δημοσιοποίηση . 

 Η βάση δεδομένων (SQL Azure Database)  που βρίσκεται στην 

Νοτιοανατολική Αυστραλία εγγυάται τη διατήρηση των δεδομένων της 

επιχείρησης και την ανανέωση αυτών ανά ώρα .  



23 
 

 Φιλοξενεί στο Cloud το σύνολο των δεδομένων του πελάτη προσφέροντας 

συγχρόνως μηχανή ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων (PressCable 2017). 

Η περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας 

Το Cloud μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες όχι μόνο των ΜΜΕ αλλά και των 

μεγάλων επιχειρήσεων που χρειάζονται τους πόρους της τεχνολογίας σε σύντομο 

χρονικό διάστημα . Οι οικονομίες κλίμακας δημιουργούνται όταν οι διάφοροι 

οργανισμοί μοιράζονται την υποδομή και το κόστος . Η τάση να μοιράζονται τους 

πόρους δημιουργεί μεγαλύτερη δυνατότητα καινοτομίας και ένα συνεργατικό κλίμα .  

Όσον αφορά τη Σαουδική Αραβία σε μελέτη που έκανε ο Alharbi το 2012 βρέθηκε 

ότι στη χώρα το cloud computing συναντά υψηλά επίπεδα αποδοχής τόσο από τους 

άντρες όσο και από τις γυναίκες εργαζόμενες . Στην ίδια μελέτη εκτιμήθηκε ότι η 

Σαουδική Αραβία θα προχωρούσε σε αύξηση των δαπανών για υπηρεσίες cloud κατά 

50% μεταξύ του 2012 – 2016 . Οι πιο δημοφιλείς εργασίες ήταν το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και ο παγκόσμιος ιστός , ενώ εργασίες όπως η διαχείριση ανθρώπινων 

πόρων και ERP κρατήθηκαν εκτός Cloud . Το ερώτημα που τέθηκε ήταν κατά πόσο η 

Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να επωφεληθεί από το Cloud με την ενσωμάτωση του 

στα ηλεκτρονικά προγράμματα λογιστικής όχι μόνο στις μεγάλες εταιρείες αλλά και 

στις μικρομεσαίες .  

Η Σαουδική Αραβία είναι η οικονομία με τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού 

πετρελαίου στον κόσμο με ποσοστό 57% των παγκόσμιων αποθεμάτων . Πρόκειται 

για τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα και εξαγωγέα πετρελαίου , κάνοντας την 

οικονομία της να τετραπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια ανεβαίνοντας στη 

παγκόσμια κατάταξη μεταξύ των χωρών στη 19
η
 θέση με το υψηλότερο ΑΕΠ . Η 

αγορά τεχνολογίας πληροφορικής υπολογίστηκε στα 318 δις δολάρια μέχρι το 2015 

λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από δημόσιους φορείς για υγειονομική περίθαλψη , 

κατασκευές  και τηλεπικοινωνίες . Όσον αφορά τα μέχρι τότε συστήματα 

πληροφορικής , αυτά ήταν απαρχαιωμένα , χρησιμοποιώντας τεχνολογικά συστήματα 

που βασίζονταν σε διπλές καταχωρήσεις με τεράστιες ποσότητες χαρτιού , μεγάλο 

αριθμό εργαζομένων , χρόνου εργασίας και προσπάθειας . Πολλές εταιρείες 

εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη συντήρησης που απαιτούσαν 

τα λογιστικά συστήματα και την πιθανότητα κατακερματισμού τους . Ωστόσο , όταν 
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θυγατρική της SABIC ( Saudi Basic Industrial Corporation ) αποφάσισε να 

ενσωματώσει συστήματα ERP ανέφερε ότι ενώ τα έξοδα της καταγράφηκαν κανονικά 

, τα έσοδα από τις πωλήσεις δεν καταγράφηκαν με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο 

παλιό σύστημα μετά από διάστημα 6 μηνών . Η SABIC ήταν η εταιρεία που ανέλαβε 

να ενσωματώσει τα συστήματα ERP στη χώρα . Το παράδειγμα ανέδειξε ότι υπήρξε 

έλλειψη ενός ρυθμιστικού πλαισίου στα περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής σε 

θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας μέσω του Cloud computing , κάτι που 

αποτέλεσε εμπόδιο για την ευρεία εφαρμογή του στις επιχειρήσεις . Για να μπορέσει 

η ενσωμάτωση ενός συμβατικού συστήματος  ERP με υπηρεσίες Cloud  να δώσει τα 

μέγιστα , είναι σημαντικό να εκμεταλλευτεί τις υπηρεσίες του Cloud με χαμηλότερες 

τιμές επενδύσεων .   

Η επιτυχία της Σαουδικής Αραβίας να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες με τη βοήθεια 

ενός ειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα έχει ως αποτέλεσμα την οικοδόμηση μιας 

σταθερής υποδομής βασισμένη στη γνώση και την σταδιακή μετάβαση από την 

πετρελαϊκή οικονομία σε μια πιο διαφοροποιημένη τεχνολογικά οικονομία όπως 

αρμόζει σε ένα κράτος αυτής της δυναμικής (Zarban 2018).  
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   5  Κεφάλαιο 

5. Μεθοδολογία έρευνας 

5.1 Εισαγωγή  

Στη διάρκεια της μελέτης αυτής υιοθετήθηκε ως ερευνητική προσέγγιση η ποσοτική 

μέθοδος . Το κύριο αντικείμενο της έρευνας είναι ο σχηματισμός ενός ερευνητικού 

εργαλείου το οποίο σε συνδυασμό με το θεωρητικό μοντέλο έρχονται να 

καταγράψουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ευελιξία και την ασφάλεια των 

λογιστικών προγραμμάτων μέσω Cloud σε σχέση με τη μείωση των λειτουργικών 

εξόδων της επιχείρησης και τη δυνατότητα τεχνολογικής επέκτασής της στο μέλλον . 

Το θεωρητικό μοντέλο απεικονίζει τους παράγοντες που δημιουργήθηκαν από τη 

σχετική βιβλιογραφία .  

Το ερευνητικό μοντέλο αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο το οποίο πηγάζει από 

ερωτήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας και αποτυπώνει το σκοπό της διερεύνησης 

της επίδρασης των παραγόντων που σχετίζονται με τη χρήση λογιστικών 

προγραμμάτων μέσω Cloud . Συνολικά στάλθηκαν 75 ερωτηματολόγια σε ελληνικές 

επιχειρήσεις που είτε χρησιμοποιούν , είτε προτίθενται να χρησιμοποιήσουν στο 

μέλλον εφαρμογές λογιστικών προγραμμάτων μέσω Cloud . Τα ερωτηματολόγια 

στάλθηκαν στις επιχειρήσεις μέσω Google Forms και ανταποκρίθηκαν 20 από αυτές . 

Τα ερωτηματολόγια απευθύνονταν στους εργαζόμενους που διαχειρίζονταν τα 

πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης, είτε ήταν υπεύθυνοι λογιστηρίου , είτε 

εργαζόμενοι σε κάποιο άλλο τμήμα της επιχείρησης . Η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν μικρές ή μεσαίου μεγέθους και οι 

περισσότερες δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο για περισσότερα από 20 

χρόνια . Λόγω του μεγέθους τους στις περισσότερες , ο αριθμός των συνολικών 

υπαλλήλων που απασχολούν είναι μέχρι 10 άτομα , ενώ οι περισσότερες ανήκουν 

στον κλάδο των υπηρεσιών και της μεταποίησης .  

5.2 Ερευνητικά παραδείγματα 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας είναι πολύ σημαντική για τη διατύπωση των 

κατάλληλων ερωτημάτων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή γνώσης . Ο 

θετικισμός (positivism) και ο ερμηνευτικισμός  (interpretivism) είναι οι δύο σχολές 

μεθοδολογίας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών (Bryman & Bell,2011). Ο 

θετικισμός ερευνά προβλήματα κοινωνικών φαινομένων μέσα από αντικειμενική 

προσέγγιση (Bryman & Bell,2011) . Αναζητάει συγκεκριμένα αποτελέσματα και οι 

υποθέσεις που κάνει μέσω της έρευνας ελέγχονται εμπειρικά (Guba & Lincoln, 1994, 

Creswell, 2003) . Το υποθετικό μοντέλο (hypothetico-deductive model) που 

χρησιμοποιείται έχει μεταβλητές που υιοθετούνται κατά την έναρξη της έρευνας και 

παραμένουν σταθερές στη διάρκεια της (Creswell, 1994, Bryman, 2001) .  Για τη 

σχολή του θετικισμού η ποσοτική μέθοδος θεωρείται η πιο κατάλληλη μέθοδος γιατί 
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μπορεί να προβλέψει και να εξηγήσει καλύτερα τα φαινόμενα που μελετούνται 

(Creswell, 1994) .  

Η θετικιστική έρευνα χρησιμοποιεί ποσοτικά δεδομένα για να εξηγήσει τις αιτίες που 

επηρεάζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα . Για την ανάπτυξη αυτής της σχέσης , οι 

επιστήμονες χρησιμοποίησαν τη «συνεπαγωγική λογική για την ανακάλυψη και την 

επιβεβαίωση ενός συνόλου πιθανολογικών αιτιοκρατικών νόμων , για την πρόβλεψη 

γενικών προτύπων της ανθρώπινης δραστηριότητας» (Neuman,2003, σελ.71) . Ο 

θετικισμός βασίζεται στη φιλοσοφία αιτίας-αποτελέσματος ενώ αργότερα οι μετα-

θετικιστές ερευνητές ξεκινάνε με τη θεωρία και συνεχίζουν με στοιχεία που τυχόν 

αντικρούουν την αρχική θεωρία έως ότου καταλήξουν στα τελικά αποτελέσματα ή 

στην ανάγκη διεξαγωγής πρόσθετης έρευνας (Creswell, 2014) . 

Η σχολή του ερμηνευτικισμού εμφανίστηκε μετέπειτα και συνδέεται κυρίως με την 

ποιοτική έρευνα επιδιώκοντας μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ του ερευνητή και 

του υποκειμένου της έρευνας (Bryman & Bell, 2011) . Ενώ η ποσοτική έρευνα δίνει 

μεγάλη έμφαση στις μεταβλητές , η ποιοτική προσπαθεί να κατανοήσει υποκειμενικά 

τα κοινωνικά φαινόμενα γι’ αυτό και χρησιμοποιεί μικρότερο αριθμό ατόμων 

(Harrison, 2013) .  

Τέλος υπάρχει και η μικτή μέθοδος προσέγγισης η οποία συνδυάζει διαφορετικούς 

τρόπους συλλογής δεδομένων και διαφορετικά είδη ανάλυσης προσφέροντας 

μεγαλύτερη ευελιξία στην αναζήτηση ερευνητικών υποθέσεων και την παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων τους (Creswell,2009 , Creswell & Plano Clark,2011) . Ποσοτικές 

και ποιοτικές μελέτες χρησιμοποιούνται στη μικτή μέθοδο προσφέροντας έτσι μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα της έρευνας (Creswell, 2009) . Η μικτή ερευνητική μέθοδος 

χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία αυξάνει την αξιοπιστία της έρευνας και 

μειώνει τις όποιες αδυναμίες της (McKercher, 2010, Creswell & Plano Clark,2011).  

5.3 Δημιουργία και ανάπτυξη των στοιχείων του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο και η μορφή του είναι σημαντικά στοιχεία στην δειγματοληπτική 

έρευνα και η βιβλιογραφία προτείνει μια σειρά από στάδια για την ανάπτυξή του 

(Churchill, 1979, DeVellis,2003, Hinkin, 1995, Hnkinet al, 1997, Llusar and 

Zornoza,2002) . Η κατάλληλη επιλογή της μορφής των ερωτήσεων και ο σαφής 

προσδιορισμός των παρμέτρων που αυτές αντανακλούν είναι πολύ σημαντικά στο 

σχεδιασμό και τον έλεγχο του ερωτηματολογίου (Churchill, 1979, DeVellis, 2003) . 

Στην παρούσα εργασία οι παράγοντες που αναδείχτηκαν, προήλθαν τόσο από το 

ερευνητικό μοντέλο όσο και από τη σχετική βιβλιογραφία .  

5.3.1 Συνεπαγωγική παραγωγή στοιχείων ερωτηματολογίου  

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των στοιχείων του 

ερωτηματολογίου είναι η συνεπαγωγική. Η διεθνής βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν πολύ σημαντική στην κωδικοποίηση όλων εκείνων των 

χαρακτηριστικών που παρουσίαζαν ενδιαφέρον για την έρευνα . Το υπάρχον 
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θεωρητικό πλαίσιο λειτούργησε  ως σωστή πηγή πληροφοριών αξιολόγησης για τα 

θεωρητικά ζητήματα που προέκυψαν . 

Τα θεωρητικά πεδία που προέκυψαν από τη βιβλιογραφία αφορούν : 

 Τη χρησιμότητα που αποκόμισε η επιχείρηση από υιοθέτηση των 

λογιστικών προγραμμάτων μέσω Cloud . 

 Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η επιχείρηση που σχετίζονται με τα εν 

λόγω προγράμματα . 

 Τη δυνατότητα περαιτέρω τεχνολογικής ανάπτυξης της επιχείρησης στο 

μέλλον .  

Τα παραπάνω θεωρητικά πεδία ανέδειξαν τα βασικά στοιχεία του ερωτηματολογίου . 

5.3.2  Σύνθεση ερωτηματολογίου  

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας χωρίζεται σε δύο τμήματα και το συνθέτουν 

συνολικά 39 ερωτήσεις που προέκυψαν από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας . 

Το πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου αποτελείται από δέκα δημογραφικές 

ερωτήσεις οι οποίες μας συστήνουν τη μορφή και το ρόλο της επιχείρησης . Επίσης 

αφορούν τα χρόνια λειτουργίας και τα άτομα που απασχολεί .  

5.3.3  Συλλογή δεδομένων  

Η πληθυσμιακή ομάδα αποτελείται από ένα δείγμα 75 επιχειρήσεων . Η επιλογή τους 

έγινε από το δικτυακό ιστότοπο τριών από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών 

Cloud στην Ελλάδα , την Epsilon Net , Softone και  DC Communication . Οι 75 

εταιρείες σύμφωμα με τους παρόχους είναι πελάτες τους . Η άντληση δείγματος 

μεγέθους 20 ερωτηματολογίων μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων . Ας σημειωθεί ότι στην πιλοτική αυτή έρευνα όλα τα 

ερωτηματολόγια χαρακτηρίστηκαν ως χρήσιμα για περαιτέρω ανάλυση .  

Η κανονικότητα της κατατομής των δεδομένων ελέγχθηκε με τους ελέγχους της 

ασυμμετρίας (skewness) και της κύρτωσης (Kurtosis) στο πρόγραμμα SPSS . Τα 

δεδομένα κυμάνθηκαν μέσα στα όρια αποδοχής (+/-3) (Gaur and Gaur, 2006, Lind et 

al, 2008) . Η επιθεώρηση του ιστογράμματος βασίστηκε στο τεστ Kolmogorow-

Smirnov , το οποίο αξιολογεί την κανονικότητα της κατανομής των δεδομένων . Ένα 

στατιστικώς μη σημαντικό αποτέλεσμα , δηλαδή , μια τιμή μεγαλύτερη από 0,05 

δείχνει ομαλότητα . 

5.4  Αξιολόγηση αξιοπιστίας και εγκυρότητας  

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μελέτες αναφορικά με την εγκυρότητα έχουν να 

κάνουν με τις αμφιβολίες που υπάρχουν σχετικά με την αλήθεια των απαντήσεων που 

δίνονται στα ερωτηματολόγια (Ticehurst & Veal, 2000) . Όταν τα δεδομένα που 

συλλέγονται αντανακλούν το θέμα που ερευνάται, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για 

εγκυρότητα .  
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Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η δομική εγκυρότητα (construct validity) 

η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει το εργαλείο της έρευνας αξιοποιώντας τη θεωρία . Η 

πιστοποίηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν διαπιστώθηκε με τη διεξαγωγή της 

διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης . Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την 

εξέταση των μεταβλητών και βασίζεται στις σχέσεις που έχουν οι μεταβλητές μεταξύ 

τους , ενώ δημιουργεί και παράγοντες που περιλαμβάνουν μεταβλητές με κοινή 

πληροφόρηση (Hair et al., 1998, Tabachnick and Fidell,2001). 

Οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν πριν την διεξαγωγή της παραγοντικής 

ανάλυσης είναι οι εξής: 1) Ποιο μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί για να βρεθούν οι 

παράγοντες που εκπροσωπούν τα δεδομένα, 2) Ποια μέθοδο περιστροφής θα 

χρησιμοποιηθεί, 3) Ποια είναι τα κριτήρια για τον αριθμό των παραγόντων που θα 

εξαχθούν, 4) Ποια είναι τα όρια αποκοπής των μεταβλητών από τους παράγοντες. Τα 

βασικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των παραγόντων είναι: 

1. Η κοινή παραγοντική ανάλυση (principal axis factoring ) και 

2. Η μέθοδος ανάλυσης των συνιστωσών (principal component analysis (Hair 

et al., 1998). 

Με την κοινή παραγοντική ανάλυση γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι παράγοντες οι οποίοι βοηθάνε να ερμηνεύσουμε τις συσχετίσεις μεταξύ 

των μεταβλητών . Σε αντίθεση με τη μέθοδο της ανάλυσης των συνιστωσών, η οποία 

θεωρείται ότι «συλλαμβάνει» τις επιδράσεις και όχι τις αιτιακές σχέσεις των 

συσχετίσεων των μεταβλητών, στη παραγοντική ανάλυση οι παράγοντες θεωρούνται 

ότι ευθύνονται για τις συσχετίσεις μεταξύ των στοιχείων (Reise et al., 2000) . Γι’ 

αυτό και στη συγκεκριμένη έρευνα θεωρήθηκε η καταλληλότερη μέθοδος .  

Όσον αφορά την τεχνική περιστροφής που χρησιμοποιείται, εξαρτάται από τον 

ερευνητή . Υπάρχουν αυτές που χρησιμοποιούν ασύνδετους παράγοντες και αυτές 

που επιτρέπουν στους παράγοντες να συσχετιστούν μεταξύ τους (nonorthogonal) . 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική Varimax rotation η οποία 

δημιουργεί ανεξάρτητους μεταξύ τους παράγοντες και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 

δύο μεταβλητές να αλληλοκαλύπτονται .  

Σχετικά με τα όρια αποκοπής των μεταβλητών από τους παράγοντες , όσο 

μεγαλύτερες είναι οι τιμές παραγοντικών φορτίων, τόσο μεγαλύτερος βαθμός 

αξιοπιστίας υπάρχει για ένα παράγοντα .  

Για τον αριθμό των παραγόντων που θα εξαχθούν εφαρμόζεται ο κανόνας Kaiser 

σύμφωνα με τον οποίο τιμές μεγαλύτερες από τη μονάδα κρίνονται ως σημαντικές 

ενώ τιμές μικρότερες από τη μονάδα κρίνονται ασήμαντες και ως εκ τούτου δεν 

λαμβάνονται υπόψη (Hair et al., 1998) . Επίσης στην παραγοντική ανάλυση 

χρησιμοποιείται ο έλεγχος ολίσθησης (scree test) ο οποίος με διάγραμμα αναδεικνύει 

το σημείο της καμπύλης των ιδιοτιμών στο οποίο αρχίζει και μειώνεται η κλίση . 
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Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου έγινε με βάση το συντελεστή 

Cronbach alpha . Σύμφωνα με το συντελεστή αυτό τιμές ίσες ή μεγαλύτερες του 0,70 

θεωρούνται αποδεκτές και φανερώνουν υψηλό βαθμό ομοιογένειας των μεταβλητών 

μέσα σε ένα παράγοντα , τον οποίο και αντανακλούν (Churchill, 1979, DeVellis, 

2003, Hair et al.,1998, Tabachnick and Fidell,2001) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

   6  Κεφάλαιο 

6. Ερευνητικά αποτελέσματα 

6.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι παράγοντες που βρέθηκαν μέσω της 

διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και δίνεται η στατιστική ανάλυση του 

δείγματος και των δημογραφικών στοιχείων τους . 

6.2 Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση 

Στην αρχή της ανάλυσης γίνεται παρουσίαση των δεδομένων της περιγραφικής 

στατιστικής για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. . Παρατηρούμε ότι το 45% των 

επιχειρήσεων του δείγματος απασχολεί μέχρι 10 άτομα ενώ μόλις ένα 10% απασχολεί 

πάνω από 100 άτομα (Σχήμα 6.1) . 

 

 

Σχήμα 6.1 

Η νομική μορφή των επιχειρήσεων σε ποσοστό 48% αφορά μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις ενώ οι ΑΕ αποτελούν το 26% του δείγματος  . Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι το 26% ανήκουν σε άλλη νομική μορφή όπως ΙΚΕ ή ατομική (Σχήμα 6.2) 

. 

45% 
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Σχήμα 6.2 

 

Στο Σχήμα 6.3 που ακολουθεί απεικονίζονται τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης . 

Οι μισές επιχειρήσεις (50%) λειτουργούν πάνω από 20 χρόνια ενώ το 20% αυτών 

είναι νέες επιχειρήσεις μέχρι 5 ετών . 

 

Σχήμα 6.3 

Στο Σχήμα 6.4 παρατίθενται τα ποσοστά για τον κλάδο στον οποίο ανήκουν οι 

ερωτηθέντες επιχειρήσεις . Το 35% ανήκει στον κλάδο της μεταποίησης, το 30% 

στον κλάδο των υπηρεσιών ενώ μόνο το 5% στον κλάδο της ενέργειας .   
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Σχήμα 6.4 

 

Το 45% των ατόμων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο εργάζονται στο λογιστήριο 

της επιχείρησης , το 30% στη γραμματεία ενώ ένα μικρό ποσοστό 5% στις πωλήσεις 

(Σχήμα 6.5) .  

. 

 

Σχήμα 6.5 

Το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών (65%) γνωρίζουν την ύπαρξη λογιστικών 

προγραμμάτων μέσω Cloud και το χρησιμοποιούν έναντι του ποσοστού 35% που 

απάντησαν όχι (Σχήμα 6.6 και 6.7) . 
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Σχήμα 6.6 

 

 

Σχήμα 6.7 

Το 60% των επιχειρήσεων απάντησε ότι χρησιμοποιεί εφαρμογές μέσω Cloud τα 

τελευταία δύο χρόνια ενώ μόνο το 10% το χρησιμοποιεί από 6 έως 10 χρόνια (Σχήμα 

6.8) . 
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Σχήμα 6.8 

Στο Σχήμα 6.9 φαίνεται ότι ο τομέας της επιχείρησης που υποστηρίζεται περισσότερο 

από πληροφοριακά συστήματα μέσω Cloud είναι το λογιστήριο με ποσοστό 50%  ενώ 

οι πωλήσεις ακολουθούν με ποσοστό 30% .  

 

 

Σχήμα 6.9 

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω Cloud είναι περισσότερο διαδεδομένες ανάμεσα 

στις εργασίες που διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 45% . Ακολουθούν η 

διαχείριση πελατολογίου και η εμπορική τιμολόγηση σε ποσοστό 20% (Σχήμα 6.10) . 
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Σχήμα 6.10 

Οι επιχειρήσεις φαίνεται να είναι εξοικειωμένες με τις on line πληρωμές αφού ένα 

50% τις χρησιμοποιεί πολύ συχνά , ενώ ένα 25%  συχνά στη διάρκεια του μήνα . Τα 

τελευταία χρόνια σε αυτό συνέβαλε και η επιβολή των capital controls , μετά από τα 

οποία άλλαξε εντελώς ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων(Σχήμα 6.11) .  

 

 

 

Σχήμα 6.11 

Στη συνέχεια έχουμε ερωτήσεις που  αφορούν τη χρησιμότητα που αποκόμισε η 

επιχείρηση από την υιοθέτηση των λογιστικών προγραμμάτων , τα προβλήματα που 

αντιμετώπισε και τη δυνατότητα περαιτέρω τεχνολογικής ανάπτυξης της επιχείρησης 

στο μέλλον . Η γενική τάση που παρατηρείται είναι ότι οι απαντήσεις των 
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ερωτηθέντων τείνουν να συγκεντρώνονται στη θετική αξιολόγηση (Πολύ = 4) και 

στην αμέσως προηγούμενη (Αρκετά = 3). 

Στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων  η οποία αφορά τη χρησιμότητα των λογιστικών 

προγραμμάτων , το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (50%) συμφωνεί ότι η 

χρήση του Cloud είναι χρήσιμη για την επιχείρηση (Σχήμα 6.12)  ενώ σε ποσοστό 

40% οι εργαζόμενοι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τη χρήση του Cloud . Μάλιστα 

ένα ποσοστό 5% είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συγκεκριμένη λειτουργία 

(Σχήμα 6.13) . Το 45% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι συνεργάτες επηρεάστηκαν 

πολύ θετικά (Σχήμα 6.14), οι αλλαγές που έφεραν τα προγράμματα στην διαδικασία 

ελέγχου μεγάλες (Σχήμα 6.15) και η ευελιξία που δημιούργησαν ήταν εξίσου μεγάλη 

(Σχήμα 6.16) . 

 

Σχήμα 6.12 

 

Σχήμα 6.13 
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Σχήμα 6.14 

 

 

Σχήμα 6.15 
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Σχήμα 6.16 

Ακολουθούν ερωτήσεις  αναφορικά με τα προβλήματα κόστους και εκπαίδευσης που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν λογιστικά προγράμματα μέσω Cloud 

. Και σε αυτή την ομάδα ερωτήσεων τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι 

απαντήσεις (Πολύ = 4) και (Αρκετά = 3) . Αναλυτικότερα στην ερώτηση κατά πόσο 

το Cloud έφερε μείωση του κόστους λειτουργίας, το 45% απάντησε «πολύ» και το 

30% «αρκετά» (Σχήμα 6.17). Το ίδιο απάντησαν και στην ερώτηση «σε τι βαθμό τα 

λογιστικά συστήματα μέσω Cloud προσφέρουν χαμηλότερο κόστος (Σχήμα 6.18) . 

Αντίθετα στην ερώτηση «σε τι βαθμό έχει επιτευχθεί η εκπαίδευση του προσωπικού» 

το 35% απάντησε «λίγο» και μόνο το ¼ απάντησε «πολύ» (Σχήμα 6.19). Τέλος το 

35% θεωρεί ότι δεν το πρόβλημα του υψηλού κόστος αγοράς ενός προγράμματος 

μέσω Cloud έχει αντιμετωπιστεί λίγο μέχρι στιγμής και μόνο το 5% απάντησε ότι 

αντιμετωπίστηκε απόλυτα Σχήμα 6,20) . 

 

Σχήμα 6.17 

5% 

10% 

20% 

45% 

20% 

Σε τι βαθμό πιστεύετε πως τα 
λογιστικά συστήματα μέσω Cloud 

προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία; 

Καθόλου  

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Απόλυτα 

10% 

15% 

30% 

45% 

Η χρήση των προγραμμάτων μέσω 
Cloud επέφερε μείωση του κόστους 

λειτουργίας της επιχείρησης; 

Καθόλου  

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Απόλυτα 
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Σχήμα 6.18 

 

Σχήμα 6.19 

5% 

15% 

30% 
45% 

5% 

Σε τι βαθμό πιστεύετε πως τα 
λογιστικά συστήματα μέσω Cloud 
προσφέρουν χαμηλότερο κόστος; 

Καθόλου  

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Απόλυτα 

10% 

35% 

30% 

25% 

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει 
επιτευχθεί η εκπαίδευση του 
προσωπικού σε σχέση με την 

εφαρμογή του Cloud; 

Καθόλου  

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Απόλυτα 
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Σχήμα 6.20 

Τέλος στην κατηγορία της δυνατότητας περαιτέρω τεχνολογικής ανάπτυξης της 

επιχείρησης στο μέλλον το 45% είναι διατεθειμένο να επενδύσει «αρκετά» 

τεχνολογικά τα επόμενα 2 χρόνια αναγνωρίζοντας έτσι τον πρωταρχικό ρόλο των 

προγραμμάτων αυτών . Μόνο το 15% θεωρεί ότι η επένδυση που θα γίνει στον 

συγκεκριμένο τομέα θα είναι μικρή (Σχήμα 6.21). Επίσης το 45% θεωρεί ότι έχουν 

αντιμετωπιστεί (αρκετά = 3) καλά τα τεχνικά ζητήματα του server κατά τη χρήση των 

υπηρεσιών Cloud (Σχήμα 6.22) . Τέλος 1 στους 2 θεωρεί πολύ ικανοποιητική την 

διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη που τους παρέχεται (Σχήμα 6.23) . 

 

Σχήμα 6.21 

15% 

35% 
20% 

25% 

5% 

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
υψηλού κόστους αγοράς της 

υπηρεσίας του Cloud; 

Καθόλου  

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Απόλυτα 

15% 

45% 

35% 

5% 

Σε τι βαθμό σκοπεύει η επιχείρηση 
σας να επενδύσει τεχνολογικά μέσα 

στα επόμενα 2 χρόνια; 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Απόλυτα 
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Σχήμα 6.22 

 

Σχήμα 6.23 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση, από την οποία προέκυψαν τα 

εξής: 

Από το πίνακα των Communalities φαίνεται ότι κανένα communality δεν είναι 

χαμηλό και συνεπώς όλες οι μεταβλητές συσχετίζονται με κάποιο παράγοντα. 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

VAR00012 1,000 ,930 

VAR00013 1,000 ,823 

5% 

20% 

45% 

30% 

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχουν 
αντιμετωπιστεί τα τεχνικά ζητήματα 

του Server κατά τη χρήση της 
υπηρεσίας Cloud; 

Καθόλου  

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Απόλυτα 

5% 

15% 

30% 

50% 

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως η 
διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη Cloud 

που σας παρέχεται είναι 
ικανοποιητική; 

Καθόλου  

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Απόλυτα 
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VAR00014 1,000 ,885 

VAR00015 1,000 ,797 

VAR00016 1,000 ,944 

VAR00017 1,000 ,949 

VAR00018 1,000 ,902 

VAR00019 1,000 ,766 

VAR00020 1,000 ,964 

VAR00021 1,000 ,931 

VAR00022 1,000 ,919 

VAR00023 1,000 ,935 

VAR00024 1,000 ,937 

VAR00025 1,000 ,981 

VAR00026 1,000 ,859 

VAR00027 1,000 ,932 

VAR00028 1,000 ,882 

VAR00029 1,000 ,925 

VAR00030 1,000 ,930 

VAR00031 1,000 ,930 

VAR00032 1,000 ,934 

VAR00033 1,000 ,838 

VAR00034 1,000 ,951 

VAR00035 1,000 ,956 

VAR00036 1,000 ,847 

VAR00037 1,000 ,902 

VAR00038 1,000 ,880 

VAR00039 1,000 ,762 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
Πίνακας 1 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης με τη 

μέθοδο της Principal Component Analysis. Από τον επόμενο πίνακα  “Total Variance 

Explained”  προκύπτει  ότι καταρχήν οι τιμές των eigenvalues είναι υψηλές για 8 

παράγοντες (τιμή μεγαλύτερη από 1,0). Οι 8 αυτοί παράγοντες ερμηνεύουν το 

89,97% της συνολικής διακύμανσης (ποσοστό άνω του 50% θεωρείται 

ικανοποιητικό). Τελικά όμως προέκυψαν 4 παράγοντες με loadings μεγαλύτερα του 

0,3 από τον πίνακα Rotated Component Matrix . 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 10,796 38,559 38,559 10,796 38,559 38,559 4,965 17,731 17,731 

2 3,360 11,999 50,558 3,360 11,999 50,558 3,877 13,846 31,577 

3 3,204 11,441 61,999 3,204 11,441 61,999 3,696 13,201 44,778 

4 2,210 7,891 69,890 2,210 7,891 69,890 3,088 11,030 55,808 

5 1,706 6,091 75,981 1,706 6,091 75,981 2,869 10,247 66,055 

6 1,582 5,651 81,633 1,582 5,651 81,633 2,843 10,153 76,208 

7 1,291 4,610 86,243 1,291 4,610 86,243 2,114 7,548 83,756 

8 1,043 3,724 89,967 1,043 3,724 89,967 1,739 6,211 89,967 

9 ,754 2,691 92,658       

10 ,511 1,826 94,484       

11 ,478 1,707 96,191       

12 ,313 1,117 97,308       

13 ,243 ,867 98,175       

14 ,154 ,548 98,723       

15 ,117 ,418 99,141       

16 ,104 ,370 99,511       

17 ,076 ,273 99,784       

18 ,043 ,154 99,938       

19 ,017 ,062 100,000       

20 6,120E-

16 

2,186E-15 100,000 
      

21 3,891E-

16 

1,390E-15 100,000 
      

22 2,434E-

16 

8,691E-16 100,000 
      

23 7,118E-

17 

2,542E-16 100,000 
      

24 -

8,097E-

17 

-2,892E-16 100,000 

      

25 -

1,486E-

16 

-5,308E-16 100,000 
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26 -

3,587E-

16 

-1,281E-15 100,000 

      

27 -

5,996E-

16 

-2,141E-15 100,000 

      

28 -

1,976E-

15 

-7,057E-15 100,000 

      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Πίνακας 2 

 

 

Το διάγραμμα παρυφής (Scree plot) επιβεβαιώνει με σαφήνεια την ύπαρξη των 4 

παραγόντων .  

 

 
Πίνακας 3 

 

Component Matrixa 

 Component 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

VAR00037 ,847 -,143 ,156 ,057 -,021 -,164 -,255 -,209 

VAR00031 ,802 ,338 -,160 ,112 ,297 -,154 ,015 -,152 

VAR00019 ,798 -,024 ,292 -,064 ,066 -,141 ,119 ,024 

VAR00035 ,768 -,060 -,198 -,347 ,284 -,246 ,080 ,234 

VAR00026 ,763 -,282 ,111 -,008 -,417 -,091 ,050 ,020 

VAR00032 ,744 ,233 ,328 -,170 -,163 -,226 -,216 -,254 

VAR00030 ,736 -,106 -,050 ,325 ,149 -,122 -,021 ,481 

VAR00039 ,727 -,196 -,021 ,368 -,005 -,130 ,199 -,052 

VAR00024 ,713 ,242 -,298 -,338 -,206 ,308 ,170 -,039 

VAR00020 ,689 -,337 -,234 ,405 -,208 ,323 ,079 ,046 

VAR00038 ,678 -,205 -,272 ,305 -,088 -,424 ,134 ,075 

VAR00012 ,651 ,002 -,425 ,275 ,029 ,468 -,059 -,163 

VAR00014 ,649 ,410 ,073 ,115 ,193 ,286 -,182 -,354 

VAR00034 ,639 ,245 -,303 -,526 -,007 -,060 -,227 ,244 

VAR00025 ,610 ,038 -,333 -,405 -,317 ,204 -,320 ,298 

VAR00036 ,607 ,028 -,451 -,019 -,032 ,069 ,518 -,006 

VAR00029 ,578 ,231 ,328 -,293 ,170 -,489 ,260 -,097 

VAR00033 ,564 ,318 -,460 -,252 ,283 ,145 -,012 -,205 

VAR00018 ,560 ,550 ,295 -,156 -,388 ,077 ,123 -,053 

VAR00028 ,501 -,744 -,131 ,068 ,197 ,122 -,019 -,035 

VAR00016 ,336 ,663 ,400 ,355 ,043 ,065 -,007 ,316 

VAR00027 ,394 -,641 ,335 -,227 ,059 ,119 ,366 -,225 

VAR00017 -,258 ,627 ,334 ,092 ,337 ,271 ,416 ,094 

VAR00021 ,512 ,028 ,639 ,088 -,470 ,181 -,012 -,008 

VAR00013 ,542 -,077 ,631 ,278 -,026 ,139 -,093 ,141 

VAR00015 ,409 ,335 -,301 ,564 ,232 -,083 -,219 -,005 

VAR00022 ,423 -,364 ,465 -,123 ,467 ,064 -,386 -,073 

VAR00023 ,339 -,296 ,422 -,340 ,407 ,441 ,085 ,268 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 8 components extracted. 
Πίνακας 4 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

VAR00038 ,807 ,072 ,116 ,075 ,340 -,107 -,261 ,097 

VAR00020 ,796 ,274 ,179 ,290 -,300 ,118 -,154 -,113 

VAR00030 ,759 ,157 ,253 ,027 ,165 ,299 ,042 ,382 

VAR00039 ,751 ,257 -,020 ,241 ,234 ,099 -,091 -,036 

VAR00036 ,628 -,064 ,407 ,281 ,167 -,169 ,182 -,337 

VAR00028 ,580 -,097 ,050 ,111 -,067 ,538 -,401 -,259 
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VAR00021 ,134 ,937 ,028 -,009 ,026 ,160 ,015 -,088 

VAR00018 -,006 ,725 ,371 ,223 ,288 -,191 ,259 -,044 

VAR00013 ,289 ,683 -,115 ,045 ,069 ,470 ,086 ,157 

VAR00032 ,046 ,632 ,242 ,326 ,551 ,089 -,226 ,066 

VAR00026 ,539 ,556 ,285 -,009 ,186 ,088 -,319 -,186 

VAR00037 ,388 ,450 ,151 ,365 ,378 ,288 -,402 ,069 

VAR00025 ,158 ,222 ,903 ,099 -,084 ,067 -,256 ,070 

VAR00034 ,070 ,050 ,877 ,173 ,323 ,084 -,110 ,146 

VAR00024 ,248 ,251 ,736 ,409 ,091 -,074 ,101 -,283 

VAR00035 ,434 -,088 ,586 ,103 ,554 ,310 -,050 ,009 

VAR00014 ,072 ,361 ,155 ,806 ,156 ,161 ,108 ,117 

VAR00012 ,516 ,087 ,306 ,692 -,274 ,069 -,052 -,038 

VAR00033 ,125 -,174 ,537 ,662 ,245 ,014 ,058 -,048 

VAR00031 ,414 ,105 ,253 ,618 ,505 ,052 ,079 ,195 

VAR00029 ,118 ,264 ,138 ,067 ,886 ,108 ,122 -,077 

VAR00019 ,406 ,430 ,207 ,153 ,494 ,321 ,014 -,051 

VAR00023 ,035 ,123 ,226 -,048 ,009 ,863 ,258 -,233 

VAR00022 -,008 ,172 -,064 ,178 ,226 ,855 -,255 ,076 

VAR00017 -,275 ,029 -,200 ,111 ,048 -,012 ,903 ,053 

VAR00016 ,102 ,520 ,025 ,161 ,141 ,007 ,575 ,535 

VAR00027 ,293 ,197 -,082 -,056 ,183 ,516 -,144 -,691 

VAR00015 ,418 -,031 -,018 ,537 ,056 -,120 ,043 ,560 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 12 iterations. 
Πίνακας 5 

Με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο που προσδίδουν οι μεταβλητές σε κάθε παράγοντα 

ακολούθησε η ονομασία των παραγόντων .  Τα 6 πρώτα στοιχεία του πίνακα 6 

συνδέονται με τον πρώτο παράγοντα που αφορά την «Παρεχόμενη Λογιστική 

Ασφάλεια-Ευελιξία» (Provided Accounting Flexicurity (PAF)) . Στόχος του είναι 

να εξετάσει σε τι βαθμό τα λογιστικά συστήματα μέσω Cloud παρέχουν αξιοπιστία 

και ευελιξία . Επίσης μετράει τις θετικές αλλαγές στους συνεργάτες της επιχείρησης 

και το βαθμό δυσκολίας εγκατάστασης ενός τέτοιου προγράμματος . 

Στο δεύτερο παράγοντα δόθηκε ο τίτλος «Μετριασμός Λειτουργικών Εξόδων 

(Personnel Mitigated Operational Expenses (PMOE)) . Ο παράγοντας αυτός 

αποτελείται από 6 στοιχεία (ερωτήσεις) και δείχνει κατά πόσο επιτυγχάνεται 

κερδοφορία λόγω της μείωσης του κόστους λειτουργίας των προγραμμάτων και 
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μείωση επιπλέον σπατάλης . Επίσης αναφέρεται στην ανθρώπινη υποστήριξη του 

Cloud με σκοπό την ελάττωση των λειτουργικών εξόδων .  

Ο τρίτος παράγοντας περιλαμβάνει 4 από τα στοιχεία του ερωτηματολογίου τα οποία 

δείχνουν πόσο εύκολα μπορεί η επιχείρηση να προσαρμοστεί στα καινούργια 

δεδομένα έχοντας να αντιμετωπίσει την προστασία των ευαίσθητων οικονομικών 

δεδομένων και την αργή ταχύτητα πρόσβασης . Ονομάστηκε «Δεξιότητες Ασφαλούς 

Προσαρμοστικότητας (Safe Adaptability Skills (SAS)) .  

Τέλος ο τέταρτος παράγοντας ονομάστηκε «Δυνατότητα Επέκτασης Τεχνολογικής 

Επένδυσης» (Technological Investment Scalability(TIS)) και δείχνει  πόσο έτοιμη 

είναι η επιχείρηση να επενδύσει τεχνολογικά στο μέλλον και πως έχει αντιμετωπίσει 

έως τώρα τα τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύπτουν . 

  

Στοιχεία ερωτηματολογίου (μεταβλητές) 1 2 3 4 

Σε τι βαθμό θεωρείτε ως πλεονέκτημα τη δυνατότητα         

χρησιμοποιησης προγρ Cloud μέσω κιν.τηλεφώνου 
(PAF)(π.1) 0,807 

  
  

Οι συνεργάτες της επιχ. Επηρεάστηκαν θετικά από τις 
αλλαγές 

   
  

που είχε η υιοθέτηση από την επιχ ενός λογιστικού 
προγράμ. 

   
  

μέσω Cloud (PAF)(π.1) 0,796 
  

  

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει αντιμετωπιστεί η δυσκολία 
   

  

εγκατάστασης ενός προγράμματος Cloud (PAF)(π.1) 0,759 
  

  

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι τα λογιστικά πργράμματα μέσω 
   

  

Cloud έφεραν αλλαγές στη διαδικασια ελέγχου (PAF)(π.1) 0,751 
  

  

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει αντιμετωπιστεί η 
αβεβαιότητα 

   
  

αποθήκευσης των δεδομένων του Cloud (PAF) (π.1) 0,628 
  

  

Σε τι βαθμό πιστεύετε πως τα λογιστικά συστήματα μέσω 
   

  

Cloud προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία (PAF) (π.1) 0,580 
  

  

Η χρήση λογιστικών προγραμμάτων μέσω Cloud έκανε την 
   

  

επιχείρηση περισσότερο κερδοφόρα (PMOE) (π.2) 
 

0,937 
 

  

Η χρήση των προγραμμάτων μέσω Cloud επέφερε μείωση 
του  

   
  

κόστους λειτουργίας της επιχείρησης (ΡΜΟΕ) (π.2) 
 

0,725 
 

  

Η χρήση των εφαρμογών μέσω Cloud αύξησε την 
εργασιακή 

   
  

ικανοποίηση των εργαζομένων (ΡΜΟΕ) (π.2) 
 

0,683 
 

  

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει επιτευχθεί η εκπαίδευση του  
   

  

προσωπικού σε σχέση με την εφαρμογή Cloud (RMOE) (p.2) 
 

0,632 
 

  

Σε τι βαθμό πιστεύετε πως τα λογιστικά συστήματα μέσω 
   

  

Cloud προσφέρουν χαμηλότερο κόστος (ΡΜΟΕ) (π.2) 
 

0,556 
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Σε τι βαθμό θεωρείτε πως η διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη  
   

  

Cloud που σας παρέχετε είναι ικανοποιητική (ΡΜΟΕ) (π.2) 
 

0,450 
 

  

Σε τι βαθμό πιστεύετε πως τα λογιστικά συστήματα μέσω 
   

  

Cloud προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια (SAS) (π.3) 
  

0,903   

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει αντιμετωπιστεί η αργή  
   

  

ταχύτητα πρόσβασης ή χρήσης του Cloud (SAS) (π.3) 
  

0,877   

Πόσο καλά προστατευμένα πιστεύετε ότι είναι τα 
ευαίσθητα 

   
  

οικονομικά δεδομένα της επιχ. στο Cloud (SAS) (π.3) 
  

0,736   

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει αντιμετωπιστεί η 
δυνατότητα 

   
  

ενσωμάτωσης του Cloud με άλλα πληρ.συστ.(SAS) (π.3) 
  

0,586   

Σε τι βαθμό σκοπεύει η επιχείρηση σας να επενδύσει 
   

  

τεχνολογικά μέσα στα επόμενα 2 χρόνια (TIS) (π.4) 
   

0,80
6 

Κατά πόσο πιστεύετε ότι η χρήση του Cloud είναι χρήσιμη 
για 

   
  

την επιχείρηση (TIS) (π.4) 
   

0,69
2 

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει επιτευχθεί η μη 
εξουσιοδοτημένη 

   
  

χρήση προσωπ.πληρ.από τον πάροχο της υπηρεσ. (TIS) (π.4) 
   

0,66
2 

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχουν αντιμετωπιστεί τα τεχνικά  
   

  

ζητήματα του server κατά τη χρήση του cloud (TIS) (π.4)  
   

0,61
8 

                                                                                                 Eigen 
Value: 

1079
6 3360 3204 2210 

                                                                      % of Variance 
explained: 

3855
9 

1199
9 

1144
1 7891 

Πίνακας 6 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται σε διάγραμμα οι παράγοντες και οι μεταβλητές τους 

σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που διατέθηκε στις επιχειρήσεις . 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

1 38, 20, 30, 39, 36, 28 

2 21, 18, 13, 32, 26, 37 

3 25, 34, 24, 35 

4 14, 12, 33, 31 
Πίνακας 7 

Σε γενικές γραμμές η παραγοντική ανάλυση παρουσίασε ισχυρούς παράγοντες με 

υψηλά φορτία και με αρκετά συγκροτημένη πληροφόρηση . Το 20 ομαδοποιημένα 
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στοιχεία στα 3 θεωρητικά πεδία που δημιουργήθηκαν μέσα από τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση και την έρευνα διατηρήθηκαν σε σημαντικό βαθμό μαζί στις ομάδες που 

προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση.  

Καθώς έχει επιβεβαιωθεί η δομική εγκυρότητα (construct validity) του μοντέλου 

μέτρησης (measurement model) και η αξιόπιστη σύνθεση των παραγόντων , 

μπορούμε να αναπτύξουμε το μοντέλο των δομικών εξισώσεων . 

Παράγοντες Αρ. Μεταβλητών Cronbach's Alpha 

PAF 6 0,876 

PMOE 6 0,888 

SAS 4 0,901 

TIS 4 0,865 
Πίνακας 8 

Με βάση τα αποτελέσματα των παραγοντικών αναλύσεων και της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης του 3 κεφαλαίου δημιουργήθηκε το εννοιολογικό μοντέλο , το οποίο 

προτείνει τις αιτιοκρατικές σχέσεις μεταξύ των αφανών μεταβλητών . Οι σχέσεις 

αυτές διατυπώνονται σε μορφή υποθέσεων και απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9 

Από την έρευνα προέκυψε ότι η παρεχόμενη λογιστική ασφάλεια και ευελιξία σε 

συνδυασμό με την μείωση των λειτουργικών εξόδων δίνουν στην επιχείρηση τη 

δεξιότητα να προσαρμοστεί στη νέα τεχνολογία . Επίσης όσο μεγαλύτερη είναι η 

προσαρμοστικότητα της επιχείρησης τόσο μεγαλύτερη εξέλιξη και πρόοδο θα έχουμε 

στην τεχνολογία αλλά και αντιστρόφως όσο μεγαλύτερη θα είναι η τεχνολογική 

ανάπτυξη τόσο περισσότερο θα πιέζεται η επιχείρηση να προλάβει τις εξελίξεις. 

 

 

 

 

 

PAF 

PMOE SAS TIS 
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   7  Κεφάλαιο 

7. Ανάλυση και Συμπεράσματα 

7.1 Ανάλυση  

Αναφορικά με τους παράγοντες βλέπουμε ότι υπάρχει αλληλοσυσχέτιση μεταξύ τους. 

Έτσι ο πρώτος παράγοντας PAF, η παρεχόμενη ασφάλεια και ευελιξία που προσφέρει 

η λογιστική επιστήμη και ο δεύτερος παράγοντας που καταμετρά τον μετριασμό των 

λειτουργικών εξόδων (PMOE) επηρεάζουν άμεσα τον τρίτο παράγοντα SAS. Άρα η 

επιδεξιότητα την οποία θα επιδείξει η επιχείρηση σε ότι αφορά την 

προσαρμοστικότητα αλλά χωρίς να διακινδυνέψει τα επίπεδα της ασφάλειας σε 

σχέση με τη λειτουργία και διαχείριση των δεδομένων επηρεάζεται άμεσα, όπως είναι 

αναμενόμενο από παράγοντες κόστους και καλής διαχείρισης των λογιστικών της 

δεδομένων. Γίνεται αντιληπτό ότι τα λογιστικά αρχεία και η σωστή αποθήκευση, 

διαχείριση και καταγραφή είναι άμεσης χρησιμότητας στην ασφαλή προσαρμογή της 

επιχείρησης αλλά δεν επαρκούν χωρίς ένα ικανοποιητικό επίπεδο ευελιξίας 

υπαλλήλων και επιχείρησης σε θέματα τεχνολογίας. Αναφέρεται ο όρος επαρκής 

θέλοντας να επεξηγηθεί το γεγονός ότι η ευχέρεια που θα επιδείξουν τα μέλη της 

εκάστοτε εταιρίας ή οργανισμού θα μπορέσουν να αποτρέψουν λειτουργικά λάθη και 

μείωση της ασφαλείας των δεδομένων. Με τη σειρά του ο τρίτος παράγοντας SAS 

φαίνεται να επηρεάζει τον τέταρτο TIS, δηλαδή την επεκτασιμότητα της 

τεχνολογικής επένδυσης και ταυτόχρονα να δέχεται και την δικιά του επίδραση πάνω 

του. Την επίδραση αυτή βλέπουμε και σχηματικά στο πίνακα 9.  

Στην περίπτωση των τελευταίων δύο παραγόντων γίνεται αντιληπτή η διττή και 

αλληλοσυμπληρούμενη σχέση τους σε ότι αφορά την στρατηγική μίας επιχείρησης ή 

οργασμού. Πιο συγκεκριμένα όσο καλύτερα τα επίπεδα της ευελιξίας και 

προσαρμοστικότητας σε θέματα τεχνολογίας, τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα 

επίπεδα ή οι πιθανότητες μελλοντικής ανάπτυξής της. Αυτό μπορεί να επηρεάσει και 

την δεινότητα των επιχειρήσεων στην εκ νέου ανάπτυξη της τεχνολογίας ως 

στρατηγική. Από την άλλη θέληση και ικανότητα ανάπτυξης της εταιρίας βάσει του 

τεχνολογικού της και πληροφοριακού της παράγοντα μπορεί να καλύψει μελλοντικά 

τυχόν ελλείψεις στις διαδικασίες και δυνατότητές της ως εξελικτικός παράγοντας του 

μοντέλου. Δεδομένου ότι τα δεδομένα προέρχονται από την Ελληνική 

πραγματικότητα και άρα ένα περιβάλλον στο οποίο ο ανταγωνισμός τόσο μεταξύ των 

εγχώριων αλλά και διεθνών επιχειρήσεων είναι ισχυρός, γίνεται αντιληπτές πιθανές 

ελλείψεις στον σχεδιασμό. Μελλοντικά θα ήταν ενδιαφέρουσα η μελέτη των 

ελλείψεων αυτών ώστε να διευκρινιστεί αν προέρχονται από το χώρο της ψηφιακής 

διαχείρισης της επιχείρησης ή στο ίδιο το προϊόν που προσφέρεται. Παρόλα αυτά δεν 

πρέπει να αγνοήσουμε ότι κάθε επιχείρηση ή τομέας έχει δυνατότητες εξέλιξης και 

βελτίωσης. Οι διττή άρα φύση των δύο αυτών παραγόντων θα μπορούσε απλά να 

επιδεικνύει την αντίληψη που έχει ο κλάδος σε ότι αφορά τις δυνατότητές του και 

φυσικά τα περιθώρια ανάπτυξης. Δεδομένου ότι μιλάμε για έναν κλάδο τεχνολογίας 

και οι ρυθμοί ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, πληροφοριακών συστημάτων αλλά και 
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μετάδοσης της γνώσης και της πληροφορίας είναι υψηλοί. Με βάση αυτά τα στοιχεία 

θα μπορούσε μελλοντικά να γίνει μία συγκριτική ανάλυση τόσο με χώρες 

παραπλήσιες τεχνολογικά με την Ελλάδα, όσο και καλύτερα αναπτυγμένες, ώστε οι 

διαφορές να δείξουν τα στοιχεία εκείνα στα οποία φαίνεται να αναφέρονται οι 

παράγοντες και οι απαντούντες.    

Επίσης διαφαίνεται ότι τα έξοδα δεν θεωρούνται τόσο σημαντικά ώστε να 

σταματήσουν την τεχνολογική εξέλιξη. Φαίνεται να υπάρχει αλλαγή του 

τεχνολογικού περιβάλλοντος και αν οι επιχειρήσεις δεν φροντίσουν να 

προσαρμοστούν κατάλληλα στο μέλλον θα βρεθούνε προ τετελεσμένων γεγονότων. 

Επίσης όσο πιο πολύ χρησιμοποιεί η επιχείρηση το Cloud , τόσο πιθανότερο είναι ότι 

θα συνεχίζει να το χρησιμοποιεί στο μέλλον. Από την μελέτη των αποτελεσμάτων 

φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν την ένταξη της 

καινούργιας τεχνολογίας. Η επέκταση αυτή δεν θα επηρεαστεί από το κόστος αλλά 

αποκλειστικά από τις αποφάσεις της διοίκησης . Σε μια εποχή όπου οι δαπάνες για τη 

χρήση νέων τεχνολογιών ολοένα και αυξάνονται , η γρήγορη ανατροφοδότηση είναι 

ένα από σημαντικότερα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει ένα λογιστικό σύστημα .  

Παράλληλα η ασφάλεια των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης φαίνεται να 

αποτελεί τον κύριο λόγο επιφυλακτικότητας από τους περισσότερους ερωτηθέντες 

κατά τη χρήση των λογιστικών προγραμμάτων. Μόνο το 30% θεωρεί ότι το 

υπολογιστικό νέφος προσφέρει μεγάλη ασφάλεια στους χρήστες του. Οι υπόλοιποι 

συνεχίζουν να είναι δύσπιστοι παρόλο που πιστεύουν ότι τα τελευταία χρόνια τα 

τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν στο server αντιμετωπίζονται αρκετά 

ικανοποιητικά. Επίσης το 50% θεωρεί ότι μεγάλο πρόβλημα αποτελεί το υψηλό 

κόστος αγοράς της υπηρεσίας και η δυσκολία εγκατάστασης του προγράμματος. Η 

δυσπιστία τους φαίνεται να προέρχεται και από το γεγονός ότι η εκπαίδευση του 

προσωπικού σε σχέση με την εφαρμογή του Cloud είναι μικρή. Αυτό εγκυμονεί 

πάντα κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια του προγράμματος. 

Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όμως οι επιχειρήσεις, φαίνεται ότι είναι 

έτοιμες να επενδύσουν τα επόμενα 2 χρόνια στη νέα τεχνολογία μέσω Cloud κατά 

70%, γνωρίζοντας ότι αποτελεί μονόδρομο για τη συνολική εικόνα της επιχείρησής 

τους. Άλλωστε είναι σίγουροι ότι θέματα ασφάλειας και αβεβαιότητας αποθήκευσης 

των δεδομένων θα αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά στο μέλλον .  

Ένα ακόμη θέμα που αναδεικνύεται είναι η σημαντικότητα της εκπαίδευσης . Η 

επιχείρηση θα ξόδευε λιγότερα χρήματα αν είχε επενδύσει περισσότερο στην 

κατάρτιση του προσωπικού της. Τέλος φάνηκε ότι η ασφάλεια από μόνη της αποτελεί 

μια σημαντική «επιχείρηση» για τα λογιστικά προγράμματα μέσω Cloud . Και όσο 

πιο ισχυρή είναι η ασφάλεια στη διαδικασία υλοποίησής ενός προγράμματος τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι η προώθηση του και η εξέλιξή του στο μέλλον .  
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7.2 Συμπεράσματα  

Σκοπός της έρευνας που διεξήχθη σε εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν κάποιο από 

τα έτοιμα πληροφοριακά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά , ήταν να 

συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο ένα σύστημα λογιστικής μέσω 

υπολογιστικού νέφους βελτίωσε την παραγωγικότητα των τμημάτων των εν λόγω 

επιχειρήσεων . Οι απαντήσεις που δόθηκαν στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο στην 

αντίληψη αυτών που χρησιμοποιούν το σύστημα κα τις μελλοντικές προσδοκίες τους 

για την εξέλιξη του προγράμματος . Για τη συγκέντρωση των στοιχείων στάλθηκαν 

ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στο πελατολόγιο 3 εκ των 

μεγαλύτερων εταιρειών παροχής λογισμικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, η Epsilon, 

η Softone και η  DC Communications . 

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας ήταν η παραδοχή ότι με την υιοθέτηση ενός 

λογιστικού προγράμματος μέσω Cloud η επιχείρηση αναβαθμίζεται και γίνεται πιο 

παραγωγική και αποτελεσματική. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 40% πιστεύουν ότι 

στους πελάτες τους είχε θετικό αντίκτυπο η νέα εικόνα της επιχείρησης μέσω της 

αυτοματοποίησης των λογιστικών τους προγραμμάτων και το ίδιο και στους 

συνεργάτες τους. Αυτό δείχνει ότι στα επόμενα χρόνια η χρήση τους τείνει να γίνει 

απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.  

Η θετική εικόνα που έχουν για τα λογιστικά προγράμματα μέσω Cloud φαίνεται και 

από χειροπιαστά στοιχεία σε κάθε επιχείρηση αφού στο 40% των επιχειρήσεων 

επέφερε μείωση του κόστους λειτουργίας της και μπόρεσαν να ενσωματωθούν 

σχετικά εύκολα με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης. Ένα 

ακόμη πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα χρησιμοποίησης των προγραμμάτων αυτών 

μέσω κινητού τηλεφώνου, κάτι που αποτελεί επιτακτική ανάγκη στη σύγχρονη εποχή. 

Το κινητό τηλέφωνο είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη 

του να παρακολουθήσει ή να διαχειριστεί την εργασία του οποιαδήποτε ώρα της 

ημέρας και από οποιοδήποτε μέρος.  

 

7.3 Δυσκολίες κατά την έρευνα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Όσον αφορά τους περιορισμούς της παρούσας μελέτης κυρίως σχετίζονται με τη μη 

συλλογή αρκετών ερωτηματολογίων . Αυτό είχε να κάνει κυρίως με τη μη γνώση 

όλων των δυνατοτήτων των Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούσαν οι 

ερωτηθέντες στην επιχείρησή τους. Οι υπάλληλοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη 

τεχνολογία αγνοούν ότι τα Πληροφοριακά Συστήματα μέσω Cloud περιλαμβάνουν 

πλήθος λειτουργιών που καλύπτει πολλές και διαφορετικές ανάγκες της επιχείρησης . 

Έτσι είτε αποφεύγουν τη χρήση τους είτε χάνους πολλές ώρες εργασίας προκειμένου 

να ανακαλύψουν αυτές τις λειτουργίες . Είναι αναγκαίο να γίνει επαναξιολόγηση των 

αναγκών της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό και βάση αυτών των αναγκών να 

υπάρχουν κατάλληλα προγράμματα επιμόρφωσης . Με τη σωστή προετοιμασία και 

παιδεία θα έχουμε την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των υπηρεσιών του 
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υπολογιστικού νέφους και την αποφυγή πιθανών λαθών στο μέλλον. Λόγω αυτού του 

παράγοντα, η προσπάθεια να φανεί πλήρως η στάση της επιχείρησης δεν 

ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας . Ωστόσο έχουν τεθεί οι βάσεις για 

μελλοντική έρευνα πάνω στο ίδιο πλαίσιο .  

Σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να αναλυθεί σε μελλοντική έρευνα είναι κατά πόσο η 

προσήλωση της εταιρείας στις νέες τεχνολογίες αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα της 

λειτουργίας της . Το ερωτηματολόγιο θα μπορούσε μελλοντικά να εξελιχθεί ώστε να 

προσμετρήσει και άλλους παράγοντες . Μια άλλη πρόταση για μελλοντική έρευνα 

μπορεί να βασιστεί στις στρατηγικές αποφάσεις τις επιχείρησης . Πως θα μπορέσει να 

προγραμματίσει τις επενδύσεις της δεδομένου των απαιτήσεων από πλευράς 

τεχνολογικής συνδεσιμότητας με την αγορά. Τέλος , όλα τα δεδομένα που προέκυψαν 

και αναλύθηκαν παραπάνω δύναται να χρησιμοποιηθούν για μελλοντική έρευνα με 

βάση τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της 

χρήσης λογιστικών προγραμμάτων μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud) στις ελληνικές 

επιχειρήσεις  που ήδη έχουν ενσωματώσει τα  εν λόγω προγράμματα στο Πληροφοριακό 

τους Σύστημα. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

1. Πόσα άτομα απασχολεί η επιχείρηση; 

1 έως 10 
□ 

11 έως 50 
□ 

51 έως 100 
□ 

Άνω των 100 
□ 

     

2. Ποια είναι η νομική μορφή της επιχείρησης;      

Α.Ε. 
□ 

Ο.Ε. 
□ 

Ε.Ε. 
□ 

Ε.Π.Ε. 
□ 

Άλλο: 

 

3. Πόσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρηση; 

0 έως 5 
□ 

6 έως 10 
□ 

11 έως 20 
□ 

Άνω των 20 
□ 

        

4. Σε ποιο κλάδο επιχειρήσεων ανήκει; 

Κατασκευών 
□ 

Ενέργειας 
□ 

Μεταποίηση 
□ 

Υπηρεσιών 
□ 

Άλλο:  

 

5. Σε ποιο τμήμα της επιχείρησης εργάζεστε; 

Γραμματεία 
□ 

Λογιστήριο 
□ 

Πωλήσεις 
□ 

Παραγωγή 
□ 

Άλλο: 

 

6. Γνωρίζετε την ύπαρξη λογιστικών προγραμμάτων μέσω Cloud; 

ΝΑΙ  
□ 

ΟΧΙ  
□ 

    

7. Χρησιμοποιεί η επιχείρηση κάποιο πρόγραμμα λογιστικής μέσω Cloud; 

ΝΑΙ  
□ 

ΟΧΙ  
□ 
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8. Πόσα χρόνια η επιχείρηση χρησιμοποιεί εφαρμογές μέσω Cloud; 

0 έως 2 
□ 

3 έως 5 
□ 

6 έως 10 
□ 

Άνω των 10 
□ 

9. Ποιος  τομέας της επιχείρησης υποστηρίζεται από πληροφοριακά συστήματα μέσω 

Cloud; 

 Παραγωγή 
□ 

Πωλήσεις 
□ 

Λογιστήριο 
□ 

Ανθρώπινο Δυναμικό 
□ 

  

 

10. Ποιες εργασίες διαχειρίζεται η επιχείρηση μέσω του Cloud; 

Ηλεκτρονικές 
πληρωμές 

□ 

Διαχείριση 
πελατολογίου 

□ 

Τιμολόγηση 
εμπορική/υπηρεσιών 

□ 

Έλεγχος 
αποθήκης 

□ 

Διαχείριση 
παραγωγής 

□ 

Μισθοδοσία 
προσωπικού 

□ 

 

11. Σε τι ποσοστό η επιχείρηση χρησιμοποιεί on line πληρωμές έναντι των συνολικών 

μηνιαίων πληρωμών;  

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 
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 Αν η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί το cloud απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις 

ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης του cloud. 

 Αν η επιχείρησή σας ΔΕΝ χρησιμοποιεί το cloud απαντήστε ανάλογα με τον 

βαθμό που θα θέλατε να εφαρμόσετε τεχνολογίες cloud μελλοντικά.  

 

Καθόλου: 1, Λίγο: 2, Συχνά: 3, Πολύ συχνά: 4, Απόλυτα: 5 

 

12. Κατά πόσο πιστεύετε ότι η χρήση του Cloud είναι χρήσιμη για την επιχείρηση; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

13. Η χρήση των εφαρμογών μέσω Cloud αύξησε την εργασιακή ικανοποίηση των 

εργαζομένων της επιχείρησης;               

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

14. Σε τι βαθμό σκοπεύει η επιχείρησή σας να επενδύσει τεχνολογικά μέσα στα 

επόμενα 2 χρόνια; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

15. Το προσωπικό της επιχείρησης  ήταν  γνώστες των λογιστικών προγραμμάτων μέσω 

Cloud; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

16. Οι εργαζόμενοι είχαν τις τεχνολογικές γνώσεις για να διαχειριστούν τα 

προγράμματα; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 
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 Αν η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί το cloud απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις 

ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης του cloud. 

 Αν η επιχείρησή σας ΔΕΝ χρησιμοποιεί το cloud απαντήστε ανάλογα με τον 

βαθμό που θα θέλατε να εφαρμόσετε τεχνολογίες cloud μελλοντικά.  

 

Καθόλου: 1, Λίγο: 2, Συχνά: 3, Πολύ συχνά: 4, Απόλυτα: 5 

 

17. Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες λογιστικών προγραμμάτων μέσω Cloud οδηγούν σε 

μείωση των θέσεων απασχόλησης σε έναν οργανισμό; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

18. Η χρήση των προγραμμάτων μέσω Cloud επέφερε μείωση του κόστους λειτουργίας 

της επιχείρησης; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

19. Οι πελάτες της επιχείρησης ήταν θετικοί στη νέα εικόνα της 

επιχείρησης/αυτοματοποίηση; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

20. Οι συνεργάτες της επιχείρησης επηρεάστηκαν θετικά από τις αλλαγές που είχε η 

υιοθέτηση από την επιχείρηση ενός λογιστικού προγράμματος μέσω Cloud; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

21. Η χρήση λογιστικών προγραμμάτων μέσω Cloud έκανε την επιχείρηση περισσότερο 

κερδοφόρα; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

22. Η επιχείρηση έγινε περισσότερο ευέλικτη με τη χρήση των προγραμμάτων αυτών; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

23. Η επιχείρηση αύξησε την απόδοση της μετά τη χρήση των προγραμμάτων αυτών; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

24. Πόσο καλά προστατευμένα πιστεύετε ότι είναι τα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα 

της επιχείρησης στο Cloud; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

25. Σε τι βαθμό πιστεύετε πως τα λογιστικά συστήματα μέσω cloud προσφέρουν 

μεγαλύτερη ασφάλεια; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

26. Σε τι βαθμό πιστεύετε πως τα λογιστικά συστήματα μέσω cloud προσφέρουν 

χαμηλότερο κόστος; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 
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 Αν η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί το cloud απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις 

ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης του cloud. 

 Αν η επιχείρησή σας ΔΕΝ χρησιμοποιεί το cloud απαντήστε ανάλογα με τον 

βαθμό που θα θέλατε να εφαρμόσετε τεχνολογίες cloud μελλοντικά.  

 

Καθόλου: 1, Λίγο: 2, Συχνά: 3, Πολύ συχνά: 4, Απόλυτα: 5 

 

27. Σε τι βαθμό πιστεύετε πως τα λογιστικά συστήματα μέσω cloud προσφέρουν 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

28.  Σε τι βαθμό πιστεύετε πως τα λογιστικά συστήματα μέσω cloud προσφέρουν 

μεγαλύτερη ευελιξία; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

   

29. Σε τι βαθμό θεωρείτε πώς έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υψηλού κόστους 

αγοράς της υπηρεσίας του cloud; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

  

30. Σε τι βαθμό θεωρείτε πώς έχει αντιμετωπιστεί η δυσκολία εγκατάστασης ενός 

προγράμματος cloud; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

31. Σε τι βαθμό θεωρείτε πώς έχουν αντιμετωπιστεί τα τεχνικά ζητήματα του server 

κατά την χρήση της υπηρεσίας cloud; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

32.  Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει επιτευχθεί η εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση 

με την εφαρμογή του cloud; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

33. Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει επιτευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση 

προσωπικών πληροφοριών από τον πάροχο της υπηρεσίας του cloud; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

34. Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει αντιμετωπιστεί η αργή ταχύτητα πρόσβασης ή 

χρήσης του cloud; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

35. Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει αντιμετωπιστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης του 

cloud με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 
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 Αν η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί το cloud απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις 

ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης του cloud. 

 Αν η επιχείρησή σας ΔΕΝ χρησιμοποιεί το cloud απαντήστε ανάλογα με τον 

βαθμό που θα θέλατε να εφαρμόσετε τεχνολογίες cloud μελλοντικά.  

 

Καθόλου: 1, Λίγο: 2, Συχνά: 3, Πολύ συχνά: 4, Απόλυτα: 5 

 

36. Σε τι βαθμό θεωρείτε πως έχει αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα  αποθήκευσης των 

δεδομένων του cloud; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

37. Σε τι βαθμό θεωρείτε πως η διαθέσιμη  τεχνική υποστήριξη cloud που σας 

παρέχεται είναι ικανοποιητική; 

1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

38. Σε τι βαθμό θεωρείτε ως πλεονέκτημα τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 

προγραμμάτων Cloud μέσω κινητού τηλεφώνου; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

39. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι τα λογιστικά προγράμματα μέσω Cloud έφεραν αλλαγές 

στη διαδικασία ελέγχου της επιχείρησης; 

 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


