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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γνωστό ότι στις μέρες μας η πληροφόρηση είναι πολύ σημαντική για την 

επιβίωση των εταιρειών. Όλες οι οικονομικές μονάδες προσπαθούν να έχουν άμεση 

πρόσβαση σε έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για να αποκτήσουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και να ξεχωρίσουν στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Η 

πληροφόρηση είναι αυτή που θα δώσει στην επιχείρηση τα απαραίτητα δεδομένα έτσι 

ώστε να δράσει σωστά μέσα στο οικονομικό περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι η 

Λογιστική είναι αυτή η οποία παρακολουθεί όλα τα οικονομικά γεγονότα που 

συμβαίνουν σε ένα οργανισμό. Δηλαδή η Λογιστική είναι αυτή η οποία καταγράφει 

όλα τα δεδομένα τα οποία απορρέουν από την δραστηριότητα του οικονομικού 

οργανισμού.  

 

Για το λόγο αυτό ήρθε η μηχανογράφηση ή η μηχανογραφημένη λογιστική να 

συνεισφέρει καταλυτικά στην ανάπτυξη και στην επιβίωση των επιχειρήσεων 

εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη συλλογή και  την επεξεργασία πληροφοριών , καθώς 

και την άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές. Όλη αυτή η διαχείριση των 

πληροφοριών συμβάλει θετικά στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και στην 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Εκτός από την επιχείρηση η 

μηχανοργάνωση βοήθησε και τους τρίτους προς την επιχείρηση παράγοντες 

(μέτοχους, τράπεζες, ελεγκτές υπηρεσιών κτλ) στην εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων, για την πορεία της επιχείρησης αλλά και για τα οικονομικά της 

δεδομένα. Βεβαίως σε όλα αυτά καταλυτικό ρόλο έπαιξε η νέα τεχνολογία. Η 

επανάσταση της μικροηλεκτρονικής και η εκπληκτική της εξέλιξη σε συνδυασμό με 

την μείωση του κόστους υιοθέτησης της, έφεραν την νέα τεχνολογία πιο κοντά τόσο 

στις επιχειρήσεις όσο και στους ιδιώτες. Η δυνατότητα αποθήκευσης και 

επεξεργασίας μεγάλου όγκου πληροφοριών και η ακρίβεια των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογίας τα οποία 

εκμεταλλεύτηκαν οι οικονομικές μονάδες. 

 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η μηχανογραφημένη λογιστική τόσο από θεωρητικής 

όσο και από πρακτικής απόψεως. Αρχικά αναφέρονται κάποιες γενικές αρχές και 
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βασικές έννοιες λογιστικής μαζί με τον ορισμό της λογιστικής επιστήμης. Στην 

συνέχεια εξετάζονται τα συστήματα πληροφόρησης που λειτουργούν μέσα στις 

οικονομικές μονάδες και πως αυτά τα συστήματα πληροφόρησης μπορούν να 

βελτιωθούν και να επιταχυνθούν μέσα από την μηχανογράφηση. Αναφέρεται ορισμός 

της μηχανογραφημένης λογιστικής, τους ελάχιστους σκοπούς που αυτή πρέπει να 

εξυπηρετεί καθώς και τα στάδια μηχανογράφησης των επιχειρήσεων. Έπειτα  

παρουσιάζονται αναλυτικά δυο νέα και αρκετά δημοφιλή προγράμματα λογιστικής τα 

οποία κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά μόλις μερικούς μήνες. Πρόκειται για 

εφαρμογές η οποίες λειτουργούν σε περιβάλλον windows και εκμεταλλεύονται 

σημαντικά τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και 

τεχνολογιών. Τέλος γίνονται κάποια σχόλια και κριτικές επί των εφαρμογών αυτών 

και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας. 
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2 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Η Λογιστική ‘γεννήθηκε’ από την ανάγκη παρακολούθησης των οικονομικών 

γεγονότων που συμβαίνουν σε ένα οικονομικό οργανισμό. Η διατύπωση ορισμού για 

την Λογιστική, παρουσιάζει τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο ορισμός οποιουδήποτε 

κλάδου της ανθρώπινης γνώσεως, όταν μάλιστα ο κλάδος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη 

και αναπροσανατολισμό. Για τον λόγο αυτό σε πολλά συγγράμματα αποφεύγεται η 

διατύπωση ορισμού, δεδομένου  ότι αν αυτός είναι πολύ γενικός και πλατύς 

κινδυνεύει να μην εξυπηρετεί τον σκοπό του, επειδή είναι ενδεχόμενο να επιφέρει 

σύγχυση ως προς το γνωσιολογικό περιεχόμενο του οικείου κλάδου, αν δε είναι 

υπερβολικά στενός και λεπτομερής ενδέχεται να περιορίζει υπέρμετρα το πεδίο του1. 

 

Παρόλα αυτά όμως είναι σωστό όταν έρχεται κάποιος για πρώτη φορά σε επαφή με 

τον κλάδο αυτό να δίνονται, έστω και αδρομερώς, απαντήσεις στα ερωτήματα του για 

το περιεχόμενο του κλάδου, για τις σχέσεις του με άλλους συναφείς ή συγγενείς 

κλάδους κ.α. Μια ενδεικτική εννοιολογική προσέγγιση είναι αυτή της ορολογίας του 

Αμερικανικού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών που απεικονίζει την παραδοσιακή 

αντιμετώπιση της Λογιστικής : “Λογιστική είναι η τέχνη της καταχώρησης, της 

συστηματικής κατάταξης, ταξινόμησης και της συνοπτικής απόδοσης, κατά εύληπτο 

τρόπο, των συναλλαγών και γεγονότων που είναι εν μέρει τουλάχιστον οικονομικού 

χαρακτήρα και της επεξήγησης των αποτελεσμάτων από αυτά”  

 

Στο παρελθόν το βάρος έπεφτε στην τεχνική πλευρά, δηλαδή δινόταν έμφαση στην 

ανάλυση του μηχανισμού της διπλογραφικής μεθόδου, του τρόπου λειτουργίας, 

συλλειτουργίας και συνδεσμολογίας των διάφορων λογαριασμών, της θέσεως τους 

στο όλο λογιστικό κύκλωμα, στη διαδικασία και τεχνική της καταρτίσεως των 

οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, 

καταστάσεως πηγών και χρήσεως κεφαλαίων, ισοζυγιών κτλ). Έτσι μεγάλο χρονικό 
                                                 
1  Paton A., accounting theory,scholars book Co1973 επίσης Goldberg L., an inquiry into the natural of 

accounting
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διάστημα η Λογιστική παρέμεινε σχετικά στάσιμη, όταν άλλοι τομείς παρουσίαζαν 

αλματώδη πρόοδο. 

 

Η αλματώδης εξέλιξη των μέσων, όπως η εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στα 

λογιστήρια των οικονομικών οργανισμών, καθώς επίσης και ο έντονος ανταγωνισμός 

στην επιχειρηματική δράση έδωσαν νέα ώθηση στη Λογιστική που αναπτύχθηκε με 

σκοπό να εξυπηρετήσει τις αυξημένες πλέον απαιτήσεις. Η εισαγωγή των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών απάλλαξε τον λογιστή από μεγάλο όγκο δουλειάς 

ρουτίνας, συμπίεσε το κόστος της λογιστικής παρακολούθησης, αύξησε την 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και διεύρυνε τους ορίζοντες επεξεργασίας στοιχείων. 

Έγινε πλέον στροφή προς τη διατύπωση γενικών αρχών, όρων και μεθόδων που 

χρησιμοποιεί η Λογιστική στη μελέτη των επιδράσεων του Κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Δόθηκε, λοιπόν, έμφαση στο ρόλο της ως συστήματος παροχής 

πληροφοριών και υποβοήθησης λήψης αποφάσεων. 

 

Από τους ορισμούς που αναφέρονται στο σύγχρονο περιεχόμενο της Λογιστικής, 

άλλοι τη θεωρούν επιστημονικό κλάδο2 και προσδιορίζουν τη σχέση της προς άλλες 

επιστήμες, άλλοι τονίζουν ότι αποτελεί μέρος των συστημάτων πληροφοριών 

(management information systems) που εκφραζόμενες ποσοτικά χρησιμοποιούνται 

στη λήψη αποφάσεων3, τόσο σε επίπεδο οικονομικών μονάδων, όσο και σε επίπεδο 

κοινωνικής οικονομίας. Με αυτή την προοπτική η Λογιστική μπορεί να ορισθεί ως «ο 

κλάδος που ασχολείται με την αναγνώριση, μέτρηση, συστηματική καταχώρηση, 

συσχέτιση και παρουσίαση χρηματοοικονομικών κυρίως πληροφοριών που αφορούν 

τις οικονομικές μονάδες, με σκοπό την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων για αυτές, 

στην κατεύθυνση λήψεως ορθών αποφάσεων».  

 

Η αντιμετώπιση αυτή όμως περιορίζει τη δυνατότητα παροχής από το λογιστικό 

σύστημα κάποιων πληροφοριών ποιοτικού κυρίως χαρακτήρα, όπως το επίπεδο 

εκπαίδευσης των εργαζόμενων, την ταύτιση τους με την επιχείρηση κ.α. Επειδή η 

συμμετοχή του συντελεστή εργασία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στην επίτευξη των 

                                                 
2 Council of the A.I.C.P.A., A Description of the Professional Practice of CPAs, Journal of 

Accountancy, vol 122 
3 Feltham G., Information Evaluation, Amer.Acc.Assoc. Studies in Acc Research No5(p.4) 
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στόχων του οικονομικού οργανισμού, υπάρχει ένα κλάδος που ασχολείται με το 

πρόβλημα αυτό και ονομάζεται “Λογιστική του ανθρώπινου δυναμικού” (Human 

Resources Accounting) και αποτελεί τμήμα του κλάδου της ονομαζόμενης 

Κοινωνικής Λογιστικής (Social Accounting). 

 

Σε αντίθεση, επίσης, με την άποψη της χρηματοοικονομικής Λογιστικής, η οποία 

επιμένει στον απολογιστικό χαρακτήρα της Λογιστικής (ιστορική προσέγγιση), 

διατυπώνεται η άποψη της Διοικητικής Λογιστικής. Η άποψη αυτή εισάγει 

πληροφορίες και εκτιμήσεις για το πώς θα διαμορφωθούν μελλοντικά μεγέθη, όπως 

πωλήσεις, κόστος πωληθέντων κ.α. Θεωρεί δε ότι αυτές οι εκτιμήσεις έχουν 

μεγαλύτερη σημασία για τους διοικούντες από τα ιστορικά στοιχεία. 

 

Υπάρχει πραγματικά μεγάλη δυσκολία σε ό,τι αφορά τη διατύπωση ενός ορισμού 

αυστηρά περιοριστικού, λόγω της ταχύτητας αλλαγής των οικονομικών δεδομένων 

και των αναγκών προσαρμογής της Λογιστικής στις νέες απαιτήσεις-ανάγκες των 

οικονομικών οργανισμών. 

2.1 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις η Λογιστική έρχεται να εξυπηρετήσει την ανάγκη 

παροχής πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν 

πολύτιμο υλικό για την λήψη ορθών αποφάσεων σε θέματα όπως : 

 

• Διαπίστωση της οικονομικής κατάστασης κρατών, κλάδων ή οικονομικών 

μονάδων-οικονομικών οργανισμών 

• Αξιολόγηση των επιλογών που έχουν γίνει και προγραμματισμού 

(βραχυπρόθεσμου-μακροπρόθεσμου) 

• Κατανομή των διαθέσιμων πόρων4. H κατανομή αυτή μπορεί να αναφέρεται 

σε επίπεδο κράτους (φορολογική πολιτική, δημόσιες επενδύσεις κτλ.) ή 

ομάδας κρατών (π.χ αναπτυξιακή πολιτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) 
                                                 
4 Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Τεύχος 1, Θεσσαλονίκη 1990 
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Μπορεί επίσης να ενδιαφέρει Οργανισμούς όπως π.χ Τράπεζες, με σκοπό να κριθεί η 

σκοπιμότητα της χρηματοδότησης κλάδων ή και μεμονωμένων οικονομικών 

οργανισμών. Σε επίπεδο οικονομικής μονάδας για την αριστοποίηση της κατανομής 

των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των λειτουργιών του οργανισμού. Στη λήψη τέτοιων 

αποφάσεων βοηθά η Διοικητική Λογιστική (Managerial Accounting)5. 

  

Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση έλεγχου6 (συνεχούς-περιοδικού) για την ομαλή 

διαχείριση και την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το νομοθετικό 

πλαίσιο καθώς και τις αποφάσεις του οικονομικού αυτού οργανισμού. Κατά κύριο 

λόγο ο έλεγχος αυτός είναι εσωτερικός (internal control)7. Υπάρχουν όμως και 

πληροφορίες που παρέχονται από τη Λογιστική και απευθύνονται σε 

ενδιαφερόμενους έξω από τον οικονομικό οργανισμό. Οι ενδιαφερόμενοι αυτοί 

μπορεί να είναι ιδιοκτήτες, προμηθευτές, πελάτες, χρηματοδότες, κρατικές υπηρεσίες, 

το προσωπικό, επιμελητήρια ή ερευνητικά κέντρα κτλ. 

2.2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ –ΣΤΑΔΙΑ 

Για την επίτευξη των σκοπών που προαναφέρθηκαν η Λογιστική χρησιμοποιεί 

τεχνικές και διαδικασίες, που από πολλούς συγγραφείς αναφέρονται και ως σκοποί 

και ως τέτοιες (διαδικασίες) μπορούμε να αναφέρουμε : 

 

• Προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης της οικονομικής μονάδας με τη 

λεπτομερή καταγραφή κατ’ είδος, ποσότητα και αξία όλων των στοιχείων της 

περιουσίας της και των πηγών προέλευσης των στοιχείων (σύνταξη 

απογραφής, ισολογισμού) 

• Συνεχής παρακολούθηση των μεταβολών των στοιχείων8  της οικονομικής 

κατάστασης9 της οικονομικής μονάδας με χρήση λογαριασμών. 

                                                 
5 Ronald Thacker,Acoounting Principles 2and edition 1979 p5 
6 Ιωάννη Χρυσοκέρη, αρχές γενικής λογιστικής τόμος α σελ 144-145 1966 
7 ronald thacker,accountin principles second edition 1979 p4-5 
8 Βύρωνος Ζάπα , λογιστική 1 σελ 5 1977 
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• Αντιπαραβολή εσόδων προς τις δαπάνες και εξαγωγή οικονομικού 

αποτελέσματος 

• Διενέργεια ελέγχων τυπικών και ουσιαστικών  

• Συλλογή- επεξεργασία- παροχή πληροφοριών που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι10  

 

Στάδια11 των διαδικασιών αυτών είναι : 

 

1. καταγραφή και καταχώρηση οικονομικών συναλλαγών (recording) 

2. κατάταξη και ταξινόμησή τους (classifying) 

3. αναφορά (έκθεση τους) στους ενδιαφερόμενους (reporting) 

4. ανάλυση-ερμηνεία των στοιχείων (analyzing and interpreting) 

5. διενέργεια προβλέψεων με βάση τα στοιχεία (forecasting and budgeting) 

6. λήψη αποφάσεων (decision making) 

2.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Τα βασικά λογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι δυο, η Απλογραφία και 

η Διπλογραφία ή Διπλογραφική Μέθοδος. 

 

Α. Η Απλογραφική μέθοδος ή Απλογραφία (Single-Entry Accounting) στηρίζεται στη 

μοναδική καταχώριση σε ένα βιβλίο και ένα λογαριασμό του λογιστικού γεγονότος. 

Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι, το γεγονός ότι δεν παρακολουθούνται όλα τα 

λογιστικά γεγονότα (π.χ λογαριασμός πελάτες) και ότι δεν παρακολουθούνται με 

λογιστικές εγγραφές τα αποτελέσματα που προκύπτουν, έτσι δεν εξυπηρετείται ο 

βασικός σκοπός της Λογιστικής, η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών. Απευθύνεται σε 

οικονομικές μονάδες μικρού μεγέθους (π.χ ελεύθερους επαγγελματίες, 

μικροέμπορους). Πλεονεκτήματα της είναι το χαμηλό κόστος και η ευκολία της 

χρήσης της. 

 

                                                                                                                                            
9 Γεωργίου Κάφουση, οικονομικός λογισμός –αρχές γενικής λογιστικής, τόμος α σελ31 1976 
10 Δημήτριου Παπαδόπουλου, εισαγωγή στην οικονομική των επιχειρήσεων τόμος α σελ 88 1982 
11 Αγγελου Τσακλαγκάνου χρηματοοικονομική λογιστική σελ 5 1980 
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Β. Η Διπλογραφία ή Διπλογραφική μέθοδος (Double-Entry Accounting). H ονομασία 

της προέρχεται από το γεγονός ότι κάθε Λογιστικό γεγονός προκαλεί μεταβολή σε 

δυο τουλάχιστον λογαριασμούς (π.χ η είσπραξη χρημάτων από πελάτη αυξάνει-

χρεώνει το λογαριασμό Ταμείο και μειώνει-πιστώνει το λογαριασμό Πελάτες). 

Πλεονεκτήματα σε σχέση με τη μέθοδο της Απλογραφίας είναι : 

 

• η δυνατότητα συγκέντρωσης παροχής και επεξεργασίας πληροφοριών. 

• η διευκόλυνση του έλεγχου της ακρίβειας των συναλλαγών, της διαπίστωσης 

σφαλμάτων καταχωρήσεων. 

• η δυνατότητα προσδιορισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων με λογιστικές 

εγγραφές. 

2.4 KΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Την λογιστική μπορούμε την διαιρέσουμε σε κλάδους, χρησιμοποιώντας διάφορα 

κριτήρια όπως π.χ τον τομέα της οικονομίας, τον κλάδο της δραστηριότητας, τη 

νομική μορφή της οικονομικής μονάδας, τα πρόσωπα για τα οποία προετοιμάζει και 

παρέχει τις πληροφορίες της κ.ο.κ. Μερικοί από τους γνωστότερους κλάδους της 

λογιστικής είναι οι παρακάτω. 

 

H λογιστική η οποία έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση και την παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ονομάζεται χρηματοοικονομική λογιστική 

(financial accounting) ή Γενική Λογιστική. Ένας κλάδος της λογιστικής έχει ως 

αντικείμενο τις διαδικασίες και τις τεχνικές προσδιορισμού του κόστους παραγωγής. 

Αυτός ο κλάδος είναι η Λογιστική Κόστους (cost acoounting) ή η αναλυτική 

λογιστική εκμεταλλεύσεως, όπως ονομάζεται η εσωτερική κοστολόγηση, δηλαδή η 

κοστολόγηση η οποία πραγματοποιείται με την τήρηση λογαριασμών λογιστικής. Η 

λογιστική που έχει ειδικό αντικείμενο τον φορολογικό σχεδιασμό, τον καθορισμό της 

ακολουθητέας δηλαδή πολιτικής της εταιρείας για φορολογικούς λόγους, και τις 

διαδικασίες εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της βάσει των 

αποτελεσμάτων της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της λογιστικής κόστους, 

καλείται φορολογική λογιστική (tax accounting). Ελεγκτική καλείται o κλάδος 
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εκείνος, ο οποίος ασχολείται τόσο με τη διαμόρφωση μηχανισμών προληπτικού 

έλεγχου που αφορούν την ακρίβεια των λογιστικών καταχωρήσεων και την ορθότητα 

της οικονομικής διαχείρισης (εσωτερικός έλεγχος) όσο και με διαδικασίες της εκ των 

υστέρων επαλήθευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων από 

διάφορες εποπτικές αρχές (εξωτερικός έλεγχος). 

 

Η λογιστική δεν ασχολείται μόνο με την καταγραφή, ταξινόμηση και ανάλυση των 

ιστορικών συναλλαγών της επιχείρησης και γενικότερα των οικονομικών πράξεων 

που την επηρεάζουν. Ένα σημαντικό  της τμήμα  ασχολείται με τον έλεγχο της 

πορείας της επιχειρηματικής δράσης, τη διαμόρφωση πρότυπων που αφορούν το 

κόστος παραγωγής, τον καθορισμό οικονομικών στόχων, την πρόβλεψη μελλοντικών 

μεγεθών και την κατάρτιση των κάθε είδους προϋπολογισμών , τη λήψη αποφάσεων 

σχετικώς με τη χρηματοδότηση, την επέκταση ή μη σε νέες αγορές ή νέες 

δραστηριότητες και την επένδυση ή όχι σε νέες τεχνολογίες12. 

 

Οι πληροφορίες για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες ενδιαφέρουν κυρίως τα 

στελέχη τα οποία δρουν στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, τους manager 

παραγωγής, πωλήσεων και marketing, τον οικονομικό διευθυντή και τα ανώτερα 

στελέχη του management, τα οποία λαμβάνουν σημαντικές για την πορεία της 

επιχείρησης αποφάσεις. Η λογιστική, η οποία ασχολείται με την παροχή των 

απαραίτητων πληροφοριών για την λήψη στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων 

καλείται Διοικητική Λογιστική (management accounting) και βασίζεται στα 

αποτελέσματα που παράγει η χρηματοοικονομική λογιστική. Πιο συγκεκριμένα, η 

Διοικητική Λογιστική ορίζεται ως η διαδικασία η οποία ασχολείται με την 

αναγνώριση, μέτρηση, συγκέντρωση, παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τη 

διοίκηση για τον σχεδιασμό, εκτίμηση και έλεγχο της επιχειρηματικής δράσης με 

σκοπό την αποτελεσματική εκμετάλλευση και την αξιοποίηση των πόρων της 

εταιρείας ώστε να επιτύχουν οι στόχοι της13. 

                                                 
12 John Sizer, Readings in Management Accounting, Penguib 2ND Edition 1979 & Penguin Modern 

Management Readings 1980 
13Μ.W Allen, D.R Myddelton, Essential Management Accounting 2ND Edition, Prentice-Hall 1992  
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Εκτός από τους παραπάνω κλάδους της λογιστικής μπορούμε να αναφέρουμε και 

άλλους πολλούς όπως είναι η εμπορική λογιστική, η βιομηχανική, η αγροτική, η 

τραπεζική κ.α διάκριση που βασίζεται στον τομέα της οικονομίας και τον κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας. Με βάση την ίδια διάκριση μπορούμε να αναφέρουμε 

την ιδιωτική και την δημόσια λογιστική. Η δημόσια λογιστική μπορεί να υποδιαιρεθεί 

σε λογιστική του κράτους, ταμείων, αυτόνομων οργανισμών κ.α. Ακόμη μπορούμε να 

διακρίνουμε τους κλάδους της λογιστικής με βάση την νομική μορφή της 

οικονομικής μονάδας. Έτσι μπορούμε να έχουμε την λογιστική ατομικών 

επιχειρήσεων, την λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων, λογιστική σωματείων-

ιδρυμάτων και την λογιστική ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων που αφορά 

συνασπισμούς επιχειρήσεων.  
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3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

3.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Η επιχείρηση αποτελεί από λογιστικής πλευράς μια οικονομική οντότητα, η οποία 

χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Σε μια 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η κυριότητα των περιουσιακών της στοιχείων ανήκει 

είτε στους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι διέθεσαν τα κεφαλαία τους για τη δημιουργία και 

λειτουργία της, είτε σε τρίτους, οι οποίοι τη χρηματοδότησαν κατά καιρούς. Είναι 

συνεπώς προφανές ότι ισχύει πάντοτε η σχέση : 

 

Περιούσια επιχείρησης = Κεφάλαιο + Υποχρεώσεις 

 

Αυτή η σχέση αποτελεί τη βασική λογιστική ταυτότητα και το θεμέλιο λίθο της 

λογιστικής θεωρίας. 

3.2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Η παρακολούθηση της συμπεριφοράς και των μεταβολών όλων των επί μέρους 

στοιχείων της λογιστικής ταυτότητας, δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων της επιχείρησης (προς τους ιδιοκτήτες της και προς τρίτους), 

πραγματοποιείται μέσω πινάκων, οι οποίοι ονομάζονται λογαριασμοί. Οι 

λογαριασμοί αποτελούν μια σημαντική λογιστική επινόηση καταγραφής, σε 

χρηματικές τιμές, των οικονομικών πράξεων και συναλλαγών. Χωρίζονται σε δυο 

μέρη, όπου κατά παράδοση, στη λογιστική θεωρία, το αριστερό τμήμα καλείται 

χρέωση και το δεξιό πίστωση. 
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3.3 ΧΡΕΩΣΗ-ΠΙΣΤΩΣΗ 

Όταν  δημιουργούνται περιουσιακά στοιχεία ή όταν αυξάνεται η αξία τους, οι 

λογαριασμοί που παρακολουθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία χρεώνονται, δηλαδή 

η αξία τους αυξάνεται. Με κάθε μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

προκύπτει και ανάλογη μείωση της αξίας των λογαριασμών που τα παρακολουθούν, 

δηλαδή οι λογαριασμοί πιστώνονται. Οι λογαριασμοί του δεύτερου μέρους της 

ταυτότητας, δηλαδή της καθαρής περιούσια (κεφαλαίου) και των υποχρεώσεων, 

λειτουργούν ακριβώς αντίστροφα. Με κάθε δημιουργία ή αύξηση τους πιστώνονται 

ενώ με κάθε μείωση τους, χρεώνονται. 

3.4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο πίνακας ή η κατάσταση ή ο λογαριασμός, ο οποίος παρουσιάζει τα στοιχεία της 

περιουσίας και των υποχρεώσεων μιας επιχειρηματικής μονάδας σε κάποια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συνήθως στο τέλος της λογιστικής περιόδου, αποτελεί 

μια αναλυτικότερη περιγραφή της λογιστικής ταυτότητας και ονομάζεται 

Ισολογισμός. Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αποτελούν το Ενεργητικό και 

χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγόριες : α) στα πάγια (π.χ. κτίρια, μηχανήματα) β) 

στα αποθέματα (π.χ. πρώτες ύλες, εμπορεύματα, προϊόντα) και γ) στις απαιτήσεις και 

διαθέσιμα (π.χ. πελάτες, επιταγές εισπρακτέες, μετρητά). Το Παθητικό αποτελείται 

από : α) τα ίδια κεφαλαία της επιχείρησης, δηλαδή τις υποχρεώσεις της προς τους 

ιδιοκτήτες (π.χ. αρχικό κεφάλαιο, μη διανεμηθέντα κέρδη χρήσεων) και β) τις 

υποχρεώσεις, κυρίως προς τρίτους (π.χ. προμηθευτές, δάνεια τραπεζών, υποχρεώσεις 

από φόρους- τέλη, αλλά και μερίσματα πληρωτέα προς μέτοχους κτλ) 

 

Τα έσοδα και το έξοδα δεν καταγράφονται στον ισολογισμό. Στην πραγματικότητα, 

τα έξοδα μειώνουν το κεφάλαιο και τα έσοδα το αυξάνουν, αποτελούν δηλαδή μια 

υποδιαίρεση του κεφαλαίου. Παρακολουθούνται, όμως, ξεχωριστά από το κεφάλαιο 

για βασικούς λογιστικούς, φορολογικούς και διαχειριστικούς λόγους. Τα έξοδα 

ακολουθούν τους κανόνες χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών του ενεργητικού 

και τα έσοδα αυτών του παθητικού. 
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3.5 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Τα περισσότερα έσοδα και έξοδα στο τέλος της περιόδου συγκεντρώνονται σε ένα 

λογαριασμό ή κατάσταση, ο οποίος καλείται Γενική Εκμετάλλευση. Αυτός ο 

λογαριασμός συσχετίζει τα οργανικά έσοδα και έξοδα που έχει η επιχείρηση μέσα σε 

μια χρονική περίοδο, τα έσοδα δηλαδή και τα έξοδα τα οποία προέρχονται από την 

παραγωγική δραστηριότητα της ή από την εκμετάλλευση της, ώστε να προκύψει το 

καθαρό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης της περιόδου. 

3.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Υπάρχουν, όμως, διάφορα έσοδα και έξοδα τα οποία οφείλονται σε εξωγενείς 

παράγοντες που δεν μπορεί να επηρεάσει η επιχείρηση ή σε τυχαία γεγονότα, όπως 

είναι μια καταστροφή εγκαταστάσεων λόγω πυρκαγιάς ή κλοπή των περιουσιακών 

της στοιχείων. Αυτά τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα λαμβάνονται υπόψη, 

μαζί με τα οργανικά, στον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, για να προκύψει το 

τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της λογιστικής περιόδου. Ο συνδυασμός 

των καταστάσεων της γενικής εκμετάλλευσης και τον αποτελεσμάτων χρήσης 

ονομάζεται κατάσταση εισοδήματος. 

3.7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Το καθαρό αποτέλεσμα, όπως αυτό προκύπτει από το λογαριασμό αποτελεσμάτων 

χρήσης, διανέμεται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Η διανομή αυτή παρουσιάζεται στον Πίνακα 

Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Μέχρι να πραγματοποιηθεί η τακτοποίηση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διανομή των τυχόν κερδών, οι αντίστοιχοι 

λογαριασμοί που παρακολουθούν αυτές τις υποχρεώσεις καταγράφονται στο 

παθητικό του λογαριασμού. Αν το αποτέλεσμα είναι ζημία, αυτή καταγράφεται 

αρνητικά στο παθητικό και συμψηφίζεται στην επόμενη χρήση με τυχόν κέρδη της 

επιχείρησης. 
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4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Η Λογιστική ως ένα σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και παροχής πληροφοριών 

διέπεται από αρχές που αναπτύχθηκαν, εξελίχθηκαν και δοκιμάσθηκαν από τη 

μακρόχρονη εφαρμογή τους. Οι εξελίξεις και αλλαγές που παρατηρήθηκαν στο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον επηρέασαν και επηρεάζουν τη Λογιστική Επιστήμη. 

Σήμερα, μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες βασικές αρχές-παραδοχές στις οποίες 

βασίζεται η Λογιστική. 

4.1 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΜΟΝΑΔΑΣ  (ACCOUNTING ENTITY PRINCIPLE) 

Έχουμε αναφέρει ότι η χρηματοοικονομική λογιστική ενδιαφέρεται και μελετά 

κυρίως τις επιχειρηματικές μονάδες. Τις μονάδες αυτές ανεξάρτητα από τη νομική 

μορφή την οποία περιβάλλονται, όπως ατομική επιχείρηση, ομόρρυθμη εταιρεία, 

ανώνυμη εταιρεία κλπ., τις θεωρεί ότι αποτελούν οικονομικές οντότητες ανεξάρτητες 

από τον φορέα ή τους φορείς τους. Κάθε επιχειρηματική μονάδα θεωρείται ότι έχει τα 

δικά της μέσα δράσεως και τις δικές της υποχρεώσεις, τόσο έναντι τρίτων, όσο και 

έναντι των φορέων της και ότι αποτελεί ξεχωριστή και αυτοτελή οντότητα. Η 

αυτοτελής αυτή οντότητα καλείται λογιστική μονάδα ή λογιστική οντότητα 

(accounting entity). 

 

Το ενδιαφέρον της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής επικεντρώνεται στη λογιστική 

μονάδα, και όχι στους φορείς της, και κατά συνέπεια το σύστημα των λογιστικών 

πληροφοριών που δημιουργείται έχει ως επίκεντρο αυτή τη μονάδα. Οι φορείς των 

οικονομικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι της δημιούργησαν και τις διοικούν είτε 

αυτοπρόσωπος είτε δια αντιπρόσωπων τους, θεωρούνται από άποψης λογιστικής σαν 

τρίτοι. Οι λογιστικές καταστάσεις που καταρτίζονται αναφέρονται αποκλειστικά  και 

μόνο στη λογιστική μονάδα. Η αναγνώριση της υπάρξεως αυτοτελούς λογιστικής 

μονάδας αποτελεί σήμερα βασική λογιστική αρχή.  
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4.2 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (THE CONTINUITY OR GOING 
CONCERN) 

Η χρηματοοικονομική λογιστική δέχεται ότι η αυτοτελής λογιστική οντότητα, δηλαδή 

η λογιστική μονάδα, θα συνεχίσει τη δραστηριότητα της για αόριστο χρονικό 

διάστημα. Η αποδοχή της συνέχειας της δραστηριότητας των λογιστικών μονάδων 

αποτελεί λογιστική αρχή, η οποία καλείται η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας 

της λογιστικής μονάδας. 

 

Η έννοια αυτής της αρχής δεν είναι ότι η λογιστική μονάδα θα έχει διαρκή ύπαρξη, 

δηλαδή ότι θα έχει ζωή απεριόριστης διάρκειας, αλλά ότι θα συνεχιστεί η 

δραστηριότητα της για αρκετό χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσει να 

πραγματοποιήσει το σημερινό της πρόγραμμα και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

που έχει αναλάβει. Η σπουδαιότητα της συνίσταται στο ότι οι λογιστικές αρχές, 

μέθοδοι και διαδικασίες της χρηματοοικονομικής λογιστικής διαμορφώνονται και 

αναπτύσσονται έχοντας ως βάση, κυρίως, τις λογιστικές μονάδες οι οποίες 

συνεχίζουν της δραστηριότητα τους και αφορούν, κατ’ ουσία, αυτές και μόνο. Εάν 

από τα στοιχεία που υπάρχουν συνάγεται ότι σύντομα μια λογιστική μονάδα θα 

διακόψει τη δραστηριότητα της, είτε λόγω πτωχεύσεως είτε για άλλους λόγους, τότε 

αντί των συνήθων διαδικασιών εφαρμόζονται ειδικές προς τούτο λογιστικές 

διαδικασίες. 

4.3 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (PERIODICITY 
PRINCIPLE) 

Το αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία, των εργασιών μια επιχειρηματικής μονάδας δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς παρά μόνο όταν η μονάδα αυτή τερματίσει τις 

εργασίες της. Στο σημείο αυτό, η σύγκριση της τελικής καθαρής θέσεως με το 

καθαρό ποσό που έχει εισφέρει (αρχικό πόσο εισφοράς συν νέες εισφορές μείον 

αναλήψεις) δίνει το ακριβές αποτέλεσμα που επέτυχε η μονάδα αυτή κατά τη 

διάρκεια της ζωής της. Είναι φανερό όμως ότι οι φορείς μια επιχειρηματικής μονάδας 

καθώς και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι (προμηθευτές, πιστωτική οργανισμοί, κράτος 
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κλπ.) χρειάζονται πληροφορίες πριν από το τέλος ζωής της μονάδας αυτής, έστω και 

αν οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι απόλυτα ακριβείς. 

 

Η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης επέβαλε τη συμβατική- τεχνητή διαίρεση της ζωής 

των επιχειρηματικών μονάδων σε ίσα χρονικά διαστήματα και τον περιοδικό 

προσδιορισμό, τόσο των αποτελεσμάτων, όσο και της χρηματοοικονομικής 

καταστάσεως αυτών των μονάδων. Ο περιοδικός προσδιορισμός αυτών των 

λογιστικών μεγεθών αποτελεί βασική λογιστική αρχή, η οποία καλείται αρχή της 

περιοδικότητας. Κάθε χρονικό διάστημα το οποίο αποτελεί τη βάση για τον περιοδικό 

προσδιορισμό των παραπάνω ή και άλλων λογιστικών μεγεθών καλείται λογιστική 

περίοδος (accounting period) και συνήθως είναι το ένα έτος. 

4.4 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (STABILITY OF MOMETARY UNIT 
ASSUMPTION) 

Για να μπορέσει η χρηματοοικονομική Λογιστική να προβεί στη μέτρηση, την 

καταγραφή, την ταξινόμηση και τον συσχετισμό των επιδράσεων- αποτελεσμάτων 

των διάφορων γεγονότων που αφορούν τη λογιστική μονάδα και στη συνεχεία να 

προχώρηση στην κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων, έχει ανάγκη κάποιας μονάδας 

μετρήσεως. Η μονάδα αυτή που έχει επιλέγει να γίνει αποδεκτή η πιο κατάλληλη για 

τους σκοπούς αυτούς, είναι η νομισματική μονάδα, η ίδια δηλαδή μονάδα που 

χρησιμοποιείται στις οικονομικές συναλλαγές των σύγχρονων οικονομιών. Έτσι η 

νομισματική- χρηματική μονάδα αποτελεί τον κοινό παρανομαστή ολόκληρης της 

λογιστικής διαδικασίας. Γεγονότα των οποίων οι επιδράσεις επί των στοιχείων της 

λογιστικής μονάδας δεν μπορούν να αποδοθούν, κατά αντικειμενικοί τρόπο, σε 

χρηματικές μονάδες, θεωρούνται ότι δεν εμπίπτουν απόλυτα στα ενδιαφέροντα της 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Η μη χρησιμοποίηση όμως ποσοτικών και 

ποιοτικών στοιχείων που αφορούν μια εταιρεία (π.χ δείκτες παραγωγικότητας, 

αριθμός προσωπικού, επιστημονική και τεχνική κατάρτιση προσωπικού) δημιουργεί 

πολλά προβλήματα. Για άλλα έχει βρεθεί τρόπος να ξεπεραστούν για άλλα όμως όχι. 
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Εκτός όμως από την αποδοχή της νομισματικής μονάδας ως καταλληλότερης 

μονάδας μετρήσεως των διάφορων μεγεθών, η χρηματοοικονομική λογιστική θεωρεί 

ότι η μονάδα αυτή δεν μεταβάλλεται, δηλαδή ότι η αγοραστική της δύναμη 

παραμένει σταθερή. Τυχόν μεταβολές της θεωρούνται επουσιώδης και μη ικανές να 

αλλοιώσουν σημαντικά τα λογιστικά μεγέθη και ως εκ τούτου δύνανται να 

αγνοηθούν. Και αυτή η θεώρηση δημιουργεί προβλήματα ειδικά σε περιόδους κατά 

τις οποίες ο ρυθμός μεταβολών των τιμών είναι μεγάλος. Τα δύο αυτά στοιχεία της 

νομισματικής μονάδας, δηλαδή η καταλληλότητα και η σταθερότητα, αποτελούν το 

περιεχόμενο της αρχής της νομισματικής μονάδας. 

4.5 ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (THE HISTORICAL 
COST CONCEPT) 

Η απόδοση σε χρηματικές μονάδες, τόσο των στοιχείων  του ενεργητικού, του 

παθητικού και της καθαρής θέσης, όσο και των εσόδων και εξόδων μιας 

επιχειρηματικής μονάδας απαιτεί τη χρησιμοποίηση κάποιας τιμής ή μεθόδου ή 

βάσεως αποτιμήσεως (valuation basis). H Χρηματοοικονομική Λογιστική δέχεται ότι 

το κόστος ή το ιστορικό κόστος αποτελεί την καταλληλότερη βάση αποτιμήσεως 

όλων αυτών των στοιχείων, όχι μόνο κατά τη στιγμή της αποκτήσεως ή δημιουργία 

τους, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτά εξακολουθούν να αποτελούν στοιχεία 

της λογιστικής μονάδας. 

 

Η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων μιας λογιστικής μονάδας με βάση το 

κόστος αποτελεί γενικά παραδεκτή λογιστική αρχή, η οποία καλείται αρχή του 

ιστορικού κόστους (cost principle). Η καθιέρωση της αρχής του κόστους οφείλεται σε 

ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το ιστορικό κόστος σε σχέση με 

άλλες βάσεις αποτιμήσεως (κόστος αντικαταστάσεως, καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

κλπ.). Μερικά από αυτά είναι το ότι το ιστορικό κόστος είναι καθορισμένο, 

αντικειμενικό καθώς επίσης και επαληθεύσιμο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και 

μειονεκτήματα  της μεθόδου αποτιμήσεως ιστορικού κόστους με κυριότερο το 

γεγονός ότι το ιστορικό κόστος δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική τρέχουσα αξία. 

 22



Πληροφοριακά συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής 

4.6 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ 
(REVENUE REALIZATION PRINCIPLE) 

Σύμφωνα με την  αρχή πραγματοποιήσεως εσόδων, ένα έσοδο θεωρείται ότι έχει 

πραγματοποιηθεί και μπορεί να αναγνωριστεί, όταν ικανοποιούνται οι εξής δύο 

προϋποθέσεις : α. ο κύκλος των σχετικών διαδικασιών δημιουργίας εσόδων έχει 

περατωθεί ή σχεδόν περατωθεί  και β. έχει λάβει χώρα η συναλλαγή- ανταλλαγή.  

 

Διευκρινίζεται ότι ο κύκλος διαδικασιών δημιουργίας εσόδων είναι το σύνολο των 

διαδικασιών που πρέπει να εκτελέσει μια επιχειρηματική μονάδα, προκειμένου να 

πραγματοποιήσει το σκοπό της, δηλαδή την επίτευξη κάποιου κέρδους, το οποίο 

προκύπτει από την υπεροχή των εσόδων έναντι των εξόδων. Οι διαδικασίες αυτές 

ποικίλουν ανάλογα με την μορφή της επιχειρηματικής μονάδας. Η δεύτερη από τις 

παραπάνω προϋπόθεσης επιβάλλει την αναγνώριση του εσόδου τη στιγμή που γίνεται 

η συναλλαγή. Ως συναλλαγή θεωρείται η πώληση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών. 

Χρόνος πωλήσεως θεωρείται ο χρόνος παραδόσεως των αγαθών στον αγοραστή ή 

εάν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών, ο χρόνος κατά τον οποίο δημιουργείται η 

σχετική απαίτηση από τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί. Κατά την πώληση 

αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ικανοποιείται και η πρώτη προϋπόθεση, διότι τότε ο 

κύκλος των σχετικών διαδικασιών περατωμένος ή σχεδόν περατωμένος. 

4.7 ΑΡΧΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
(THE MATCHING PRINCIPLE) 

Σχετικά με το ερώτημα του χρονικού σημείου αναγνωρίσεως ενός εξόδου, την 

απάντηση δίνει η αρχή συσχετίσεως των εξόδων με τα έσοδα. Σύμφωνα με την 

επικρατέστερη ερμηνεία αυτής της αρχής, τα έξοδα θεωρούνται ότι 

πραγματοποιούνται, και συνεπώς αναγνωρίζονται, κατά την ίδια λογιστική χρήση που 

αναγνωρίζονται και τα έσοδα που συνδέονται- σχετίζονται με αυτά. Επομένως, η 

αναγνώριση των εσόδων προηγείται και έπεται εκείνη των εξόδων. Η σειρά, όμως, 

αυτή δεν αποκλείει την αναγνώριση εξόδων στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

έσοδα. 
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Η συσχέτιση- σύνδεση των εξόδων με τα έσοδα που επιβάλλεται από την αρχή αυτή 

μπορεί να είναι, είτε άμεση είτε έμμεση. Στην άμεση συσχέτιση τα έξοδα 

συσχετίζονται με συγκεκριμένα έσοδα και στη συνεχεία η αναγνώριση τους γίνεται 

κατά τη στιγμή που αναγνωρίζονται τα έσοδα αυτά. Στην έμμεση συσχέτιση τα έξοδα 

συσχετίζονται, κατά κανόνα, με τα συνολικά έσοδα χρήσεως. Δηλαδή, τα έξοδα που 

δεν μπορούν να συσχετισθούν με συγκεκριμένο έσοδο, θεωρούνται ότι οφείλονται 

στα συνολικά έσοδα της περιόδου, και για το λόγο αυτό αναγνωρίζονται κατά την 

περίοδο που δημιουργούνται. Τα έξοδα αυτά καλούνται έξοδα περιόδου (period 

expenses). 

4.8 ΑΡΧΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (PERIODICITY 
PRINCIPLE) 

Από την ανάλυση των δύο προηγούμενων αρχών συνάγεται ότι το λογιστικό 

αποτέλεσμα της χρήσεως προκύπτει ως η διάφορα μεταξύ των εσόδων που 

αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων, και των 

εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται με βάση την αρχή της συσχετίσεως των εξόδων με 

τα έσοδα. Αυτός ο τρόπος ή μέθοδος προσδιορισμού του λογιστικού αποτελέσματος 

καλείται Λογιστική των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων (Λ.Δ.Ε.Ε) ή Λογιστική 

δεδουλευμένης βάσεως. Σημειώνεται ότι οι λογιστικές καταστάσεις που δεν 

προκύπτουν από την εφαρμογή της Λ.Δ.Ε.Ε, θεωρούνται ότι δεν έχουν καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. 

 

Η ορθή εφαρμογή τόσο της Λ.Δ.Ε.Ε, όσο και της αρχής περιοδικότητας επιβάλει 

όπως κατά τον προσδιορισμό του αποτελέσματος της χρήσεως  λαμβάνονται υπόψη 

μόνο τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. Έσοδα ή έξοδα 

προηγούμενων ή επόμενων χρήσεων δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Έτσι, κάθε 

χρήση πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητη από τις άλλες. Η αναγνώριση αυτής της 

ανεξαρτησίας των χρήσεων αποτελεί λογιστική αρχή, η οποία καλείται αρχή της 

αυτοτέλειας των χρήσεων. Επισημαίνεται ότι στην υιοθέτηση της αρχής αυτής έχει 

συμβάλει και η φορολογική νομοθεσία, με το να φορολογεί τα αποτελέσματα κάθε 

χρήσεως αυτοτελώς. Θα πρέπει όμως να τονισθεί ότι πολλές φορές η αρχή αυτή 

παραβιάζεται, οι δε παραβιάσεις προέρχονται είτε από νομοθετικές ρυθμίσεις τις 
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οποίες επιβάλει η πολιτεία για λόγους γενικότερης οικονομικής πολιτικής είτε από 

την αδυναμία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής να προσδιορίσει επακριβώς τα 

έσοδα και τα έξοδα κάθε χρήσεως. 

4.9 ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
(CONSISTENCY PRINCIPLE) 

Τα διάφορα λογιστικά στοιχεία και μεγέθη που παρουσιάζουν οι λογιστικές 

καταστάσεις μιας επιχειρηματικής μονάδας αποτελούν χρήσιμες, κατά κανόνα, 

πληροφορίες για την λήψη ορθών αποφάσεων. Η χρησιμότητα αυτή, όμως, αυτών 

των στοιχείων και μεγεθών αυξάνει όταν αυτά μπορούν να συγκριθούν με όμοια 

άλλων περιόδων. Μια τέτοια όμως διαχρονική σύγκριση έχει αξία, μόνο, όταν τα 

λογιστικά στοιχεία και μεγέθη απορρέουν από την εφαρμογή των ίδιων λογιστικών 

αρχών, μεθόδων και διαδικασιών, διαφορετικά τυχόν μεταβολές που διαπιστώνονται 

μεταξύ αυτών μπορεί να μην οφείλονται σε πραγματικές μεταβολές της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά σε καθαρά λογιστικές αλλαγές. Στην 

περίπτωση αυτή, η σύγκριση μπορεί να οδηγήσει στη συναγωγή εσφαλμένων 

συμπερασμάτων και στη συνεχεία στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων. 

 

Η συνεπής εφαρμογή των λογιστικών αρχών, μεθόδων και διαδικασιών αποτελεί 

βασική λογιστική αρχή, η οποία καλείται αρχή της συνέπειας. Έτσι, οι 

επιχειρηματικές μονάδες οφείλουν να χρησιμοποιούν τις ίδιες λογιστικές μεθόδους 

και διαδικασίες από περίοδο σε περίοδο, ώστε να αποκλείονται οι αλλοιώσεις των 

λογιστικών μεγεθών από τις λογιστικές αλλαγές. Η αρχή αυτή δεν αποκλείει την 

αλλαγή μιας μεθόδου ή διαδικασίας, αλλά μια τέτοια αλλαγή επιτρέπεται, μόνο όταν 

η νέα μέθοδος ή διαδικασία εκφράζει καλύτερα την οικονομική πραγματικότητα. 

Επιπροσθέτως, η αλλαγή αυτή πρέπει να γνωστοποιείται και σύγχρονος να 

αποκαλύπτονται οι επιδράσεις, δηλαδή τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από την 

υιοθέτηση της νέας μεθόδου ή διαδικασίας. 
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4.10 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  (OBJECTIVITY 
PRINCIPLE) 

Στην προσπάθεια της για παροχή αξιόπιστων, κατά το δυνατόν, πληροφοριών, η 

Χρηματοοικονομική Λογιστική υιοθέτησε την αρχή της αντικειμενικότητας. H αρχή 

αυτή έχει ερμηνευτεί κατά διάφορους τρόπους, αλλά η περισσότερο αποδεκτή 

ερμηνεία είναι εκείνη κατά την οποία οι διάφορες λογιστικές μετρήσεις και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές πρέπει να είναι αμερόληπτα και 

επαληθεύσιμα. 

 

Αμερόληπτες μετρήσεις είναι εκείνες οι οποίες δεν επηρεάζονται από υποκειμενικές 

εκτιμήσεις και κρίσεις. Πλήρης αμεροληψία δεν μπορεί να επιτευχθεί, διότι η 

λογιστική διαδικασία επιβάλει συχνά τη χρησιμοποίηση υποκειμενικών εκτιμήσεων 

και κρίσεων για τον προσδιορισμό σημαντικών λογιστικών μεγεθών (π.χ αποσβέσεις, 

επισφαλείς απαιτήσεις κ.α). Επαληθεύσιμες είναι οι μετρήσεις που μπορούν να 

υποστηριχθούν με αποδεικτικά ή δικαιολογητικά έγγραφα.. 

4.11 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (CONSERVATISM 
PRINCIPLE) 

Πολλές φορές ένα λογιστικό θέμα μπορεί να αντιμετωπισθεί με διάφορους τρόπους ή 

μεθόδους. Όταν όλοι οι τρόποι ή οι μέθοδοι εκφράζουν το ίδιο πιστά την οικονομική 

πραγματικότητα, τότε, όπως είναι φυσικό, γεννάται το ερώτημα του πως θα γίνει 

τελικά η επιλογή του τρόπου ή της μεθόδου που θα εφαρμοστεί. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές η απάντηση δίνεται από την αρχή της συντηρητικότητας, η 

οποία υπαγορεύει την υιοθέτηση εκείνης της μεθόδου ή εκείνου του τρόπου που έχει 

τη μικρότερη θετική επίδραση στην καθαρή θέση της επιχειρηματικής μονάδας. Πιο 

συγκεκριμένα, η αρχή αυτή απαιτεί την χρησιμοποίηση εκείνης της μεθόδου που 

αποτιμά στο χαμηλότερο- μικρότερο ποσό τα έσοδα και τα στοιχεία του ενεργητικού 

και στο υψηλότερο – μεγαλύτερο πόσο τα έξοδα και τα στοιχεία του παθητικού. 

Τονίζεται ότι η μέθοδος αυτή πρέπει να εφαρμόζεται, μόνο, όταν υπάρχει αμφιβολία 

για το ποια μέθοδος είναι η πιο κατάλληλη και όχι να γίνεται σκόπιμη υποτίμηση της 
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καθαρής θέσεως της επιχειρηματικής μονάδας. Έτσι, η αρχή της συντηρητικότητας 

διευκολύνει το έργο επιλογής της κατάλληλης μεθόδου και συγχρόνως με την 

εφαρμογής της, μόνο στις περιπτώσεις υπάρξεως αμφιβολίας, αντιμετωπίζεται με 

σύνεση η αμφιβολία αυτή. 

4.12 ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
(MATERIALITTY CONCEPT) 

Eνα ερώτημα που τίθεται συχνά, ιδιαίτερα από εκείνους που πρωτοασχολούνται με τα 

θέματα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, και του οποίου η απάντηση ενδιαφέρει 

όλους όσους ασχολούνται με τη Λογιστική, είναι το εξής: οι διάφορες λογιστικές 

αρχές, μέθοδοι και διαδικασίες, και γενικά οι τρόποι χειρισμού των διάφορων 

λογιστικών θεμάτων που υπαγορεύει η Χρηματοοικονομική Λογιστική πρέπει να 

εφαρμόζονται πιστά σε όλες τις περιπτώσεις και για όλα τα θέματα ανεξάρτητα από 

την σπουδαιότητα τους; 

 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι η Χρηματοοικονομική Λογιστική δέχεται ότι 

ο θεωρητικά ορθός χειρισμός πρέπει να υιοθετείται, μόνο, όταν τα υπό εξέταση 

θέματα ή στοιχεία και μεγέθη θεωρούνται ουσιώδη. Επουσιώδη θέματα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται κατά τον πιο εύκολο και οικονομικό τρόπο. Μια τέτοια 

αντιμετώπιση θεωρείται ρεαλιστική, διότι λαμβάνει υπόψη το κόστος και την 

ωφέλεια που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση. Η αποδοχή αυτού του τρόπου 

αντιμετωπίσεως αποτελεί λογιστική αρχή, η οποία καλείται αρχή του ουσιώδους των 

λογιστικών πληροφοριών.  

4.13 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ Ή ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ 
(ADEQUATE OR FULL DISCLOSURE PRINCIPLE) 

Η σωστή πληροφόρηση όλων εκείνων που ενδιαφέρονται για τις επιχειρηματικές 

μονάδες επιβάλει την αποκάλυψη επαρκών πληροφοριών για την οικονομική 

δραστηριότητα αυτών των μονάδων. Η αναγνώριση της ανάγκης για αποκάλυψη 

επαρκών πληροφοριών οδήγησε στην καθιέρωση μια βασική λογιστικής αρχής, η 
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οποία καλείται αρχή της επαρκούς αποκαλύψεως. Σύμφωνα με την αρχή αυτή οι 

λογιστικές καταστάσεις μιας επιχειρηματικής μονάδας πρέπει να περιλαμβάνουν όλες 

εκείνες τις πληροφορίες που θεωρούνται αναγκαίες, ώστε οι καταστάσεις αυτές να μη 

καθίστανται παραπλανητικές. 
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5 Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Η λογιστική καταγραφή των γεγονότων για την τελική κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων διακρίνεται από μια σειρά ενεργειών, οι οποίες 

επαναλαμβάνονται σε κάθε διαχειριστική περίοδο, αποτελώντας ένα λογιστικό 

κύκλο. Ο λογιστικός κύκλος περιλαμβάνει τα παρακάτω διαδοχικά στάδια. 

5.1 ΆΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Στην αρχή της διαχειριστικής περιόδου καταχωρίζεται στο ημερολόγιο η εγγραφή 

ανοίγματος των λογαριασμών. Οι λογαριασμοί Ενεργητικού χρεώνονται σε πίστωση 

του λογαριασμού «89.00 Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως» και οι λογαριασμοί 

Παθητικού πιστώνονται σε χρέωση του ίδιου λογαριασμού, με τα ποσά του 

Ισολογισμού της περιόδου που έληξε. Στη συνεχεία ενημερώνονται τα καθολικά. 

5.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ 

Κατά την διάρκεια της χρήσης συγκεντρώνονται και ταξινομούνται τα παραστατικά 

στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λ.π.), τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για 

την καταγραφή των συναλλαγών στο Ημερολόγιο κατά χρονολογική σειρά. Μετά την 

ενημέρωση του Ημερολόγιου, η οποία, σημειωτέων, πρέπει να γίνεται μέσα σε 

καθορισμένα χρονικά περιθώρια από τη διενέργεια κάθε συναλλαγής και τη έκδοση 

των παραστατικών, οι εγγραφές (τα ποσά της χρέωσης και της πίστωσης των 

λογαριασμών) μεταφέρονται στο Γενικό και τα Αναλυτικά Καθολικά για την 

ενημέρωση των πρωτοβάθμιων και των αναλυτικών λογαριασμών. 
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5.3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου συντάσσεται το Προσωρινό Ισοζύγιο, δηλαδή 

αθροίζεται η στήλη της χρέωσης και της πίστωσης όλων των λογαριασμών και 

εξευρίσκεται η διάφορα τους, η οποία αποτελεί το υπόλοιπο των λογαριασμών. 

5.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

Ακολουθεί η διενέργεια Απογραφής, της λεπτομερούς δηλαδή φυσικής 

καταμέτρησης, καταγραφής και αποτίμησης κατά ποσότητα και αξία όλων των 

περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της επιχείρησης. 

Επειδή, για διάφορους λόγους (όπως π.χ παράλειψη καταχώρησης κάποιον 

παραστατικών, φυσικές ή μη φθορές αποθεμάτων κ.λπ.), τα πραγματικά δεδομένα της 

απογραφής είναι δυνατόν να διαφέρουν από τα λογιστικά υπόλοιπα των λογαριασμών 

του Καθολικού, απαιτείται η προσαρμογή των λογαριασμών στο πραγματικό τους 

ύψος με τη διενέργεια κατάλληλων λογιστικών εγγραφών. Επιπροσθέτως, 

επιβάλλεται η τακτοποίηση των εσόδων και εξόδων   που επιβαρύνουν την κλειώμενη 

χρήση με τη χρησιμοποίηση μεταβατικών λογαριασμών. Οι εγγραφές αυτές, οι οποίες 

έχουν ως σκοπό την προσαρμογή των υπόλοιπων των λογαριασμών στην 

πραγματικότητα, καλούνται εγγραφές προσαρμογής ή εγγραφές απογραφής. Μετά 

την καταχώρηση τους στο ημερολόγιο, ενημερώνεται το Καθολικό και συντάσσεται 

νέο Ισοζύγιο το οποίο καλείται Προσαρμοσμένο Προσωρινό Ισοζύγιο 

5.5 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τέλος,  απαιτείται να εξευρεθεί το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα της 

επιχείρησης για τη συγκεκριμένη λογιστική χρήση. Η διαδοχική σειρά των ενεργειών 

είναι η εξής : 
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• Με τις λεγόμενες εγγραφές κλεισίματος συγκεντρώνονται οι λογαριασμοί 

αποθεμάτων, οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων στο λογαριασμό 

Γενική Εκμετάλλευση. 

• Το αποτέλεσμα που θα προκύψει, μαζί με το υπόλοιπο των άλλων 

λογαριασμών έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων μεταφέρεται στο 

λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως 

• Ακολουθεί, πάλι με λογιστικές εγγραφές, η διανομή τυχόν κερδών που είχε η 

επιχείρηση και τέλος η σύνταξη του Οριστικού Ισοζυγίου, το οποίο 

περιλαμβάνει τώρα μόνο λογαριασμούς Ισολογισμού (δηλαδή Ενεργητικού 

και Παθητικού). Οι λογαριασμοί των εσόδων και εξόδων έχουν εξισωθεί, με 

τη μεταφορά των υπόλοιπων τους στους αποτελεσματικούς λογαριασμούς 

(της Γενικής Εκμεταλλεύσεως και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως) 

5.6 ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Το τελικό στάδιο του λογιστικού κύκλου περιλαμβάνει τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εγγραφή κλεισίματος των λογαριασμών 

στο Ημερολόγιο. Αυτή η εγγραφή κλείνει όλους τους λογαριασμούς του 

Ισολογισμού, εφόσον πιστώνονται οι λογαριασμοί Ενεργητικού (οι οποίοι έχουν 

χρεωστικό υπόλοιπο) και χρεώνονται οι λογαριασμοί Παθητικού και κεφαλαίου (οι 

οποίοι έχουν πιστωτικό υπόλοιπο). 
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6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Η επανάσταση της μικροηλεκτρονικής και η εκπληκτική της εξέλιξη επέφερε 

δραματική μείωση του κόστους κτήσης και χρησιμοποίησης των υπολογιστικών 

συστημάτων. Αυτό το γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα τη μαζική εισαγωγή της νέας 

τεχνολογίας, με τη μορφή των προσωπικών υπολογιστών, σε όλα τα τμήματα και 

κυρίως στα λογιστήρια, ακόμη και των μικρών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών. Είναι γεγονός, ότι, διεθνώς, τα τμήματα λογιστηρίου 

πρωτοστάτησαν στη εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις περισσότερες 

επιχειρήσεις. Το πρώτο ειδικό ενδιαφέρον που αναπτύχθηκε στο τομέα του 

λογισμικού (software) ήταν στο πεδίο των οικονομικών και εμπορικών εφαρμογών. 

Σήμερα αναφερόμαστε πλέον σε ένα Λογιστικό Σύστημα Πληροφόρησης 

Υποβοηθούμενο από Η/Υ ή CAAIS (Computer Assisted Information System). 

 

Ήταν αναπόφευκτη επόμενος η μεταβολή στις συνθήκες λειτουργίας των 

λογιστηρίων, στην οργάνωση τους, στις διαδικασίες καταγραφής και ανάλυσης των 

οικονομικών δεδομένων και στη γενικότερη διαχείριση των επιχειρηματικών 

πληροφοριών. Ακολούθησε η προσαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει 

τη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν. 

 

Η πλήρης μηχανοργάνωση δημιούργησε προσθετές ευθύνες για τα στελέχη των 

οικονομικών υπηρεσιών των εταιρειών, τα οποία έπρεπε να ικανοποιούν συνεχώς και 

ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών των πληροφοριών. Ταυτόχρονος, όμως, 

ισχυροποίησε και αναβάθμισε το ρόλο τους, προσφέροντας τους ένα σημαντικό 

εργαλείο για την ανάλυση και αξιοποίηση των συσσωρευμένων λογιστικών 

πληροφοριών. Η περαιτέρω ανάλυση και ερμηνεία των οικονομικών δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης που έχουν καταγράφει λογιστικώς, αποτελεί πλέον καθιερωμένη 

πρακτική των στελεχών του λογιστηρίου πέραν της ευθύνης που έχουν για τη 

σύνταξη διάφορων αναφορών προς τους δανειοδοτικούς οργανισμούς και 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλους ενδιαφερόμενους 

(τράπεζες, επιμελητήρια, στατιστικές υπηρεσίες κ.τ.λ.).  

 

Η υψηλή και ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα επεξεργασίας των δεδομένων, η ακρίβεια 

των παραγόμενων αποτελεσμάτων, η δυνατότητα αποθήκευσης ενός μεγάλου όγκου 

πληροφοριών και η δυνατότητα προγραμματισμού της διαδικασίας επεξεργασίας 

δεδομένων που προσφέρουν οι υπολογιστές είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της 

συντριπτικής υπέροχης των μηχανογραφημένων συστημάτων λογιστικής έναντι των 

χειρόγραφων που επικρατούσαν παλιότερα στις μικρές και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

 

Η κατανόηση, όμως, της λογιστικής πρακτικής με τη βοήθεια υπολογιστών ή με αλλά 

λόγια η κατανόηση της μηχανογραφημένης λογιστικής , προϋποθέτει γνώση του 

αντικειμένου που πραγματεύεται η λογιστική, μελέτη σε βάθος της θεωρίας της και 

σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων. Όλα αυτά δεν μπορούν να 

υποκατασταθούν από κανένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η αξιολογική 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται πάντα από τον άνθρωπο. Η κρίση, η 

γνώση, η παιδεία, η γνώμη, η ορθή σκέψη, η τριβή του με το θέμα και σε τελική 

ανάλυση η προσωπικότητα του είναι το δώρο της ανθρώπινης φύσης , το οποίο δεν 

μπορεί να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε “τεχνητή νοημοσύνη” και από 

οποιοδήποτε υπολογιστικό “έμπειρο” ή μη σύστημα. 
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7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Η επιχείρηση αποτελεί μια οντότητα, η οποία στην προσπάθεια της να παραμείνει 

ανταγωνιστική, διαχειρίζεται ένα μεγάλο όγκο επιχειρηματικών δεδομένων. Η 

συστηματική διαχείριση αυτών των δεδομένων από ένα σύστημα επεξεργασίας 

στοιχείων περιλαμβάνει τρία στάδια 

 

• Την εισροή των δεδομένων ή των πρωτογενών στοιχείων στο σύστημα 

• Την επεξεργασία των δεδομένων και 

• Την εκροή αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, υπό μορφή χρήσιμων 

πληροφοριών, στους διάφορους χρήστες 

 

H έννοια επομένως της επεξεργασίας στοιχείων αναφέρεται στο μετασχηματισμό 

αυτών των στοιχείων σε πληροφορίες μέσω κάποια επεξεργασίας στην οποία 

υπόκεινται. Η περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών, ώστε να μετατραπούν σε 

συμπεράσματα χρήσιμα για την ορθή λήψη αποφάσεων, αποτελεί το αντικείμενο των 

συστημάτων πληροφόρησης των επιχειρήσεων. 

 

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων ανεξαιρέτως των σύγχρονων Πληροφοριακών 

Συστημάτων είναι η εξάρτηση τους από την τεχνολογία της πληροφορικής, δηλαδή οι 

βασικές τους λειτουργίες πραγματοποιούνται από ένα αρμονικό συνδυασμό 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και διάφορων άλλων μηχανημάτων, συσκευών (hardware) 

και προγραμμάτων (software) κάτω από την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού.  

 

Σε μία επιχείρηση είναι δυνατόν να υπάρχουν τα εξής παρακάτω συστήματα : 

 

• Τα συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων  

• Το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (Management Information System-

MIS) 

• To Λογιστικό Σύστημα Πληροφόρησης (Accounting Information System) 

• Το Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support System) 
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• Τα Έμπειρα Συστήματα (Εxpert Systems) 

• Τα Συστήματα Πληροφόρησης Στελεχών (Executive Information System) 

 

Τα παραπάνω συστήματα δεν λειτουργούν εντελώς αυτόνομα αλλά συνεργάζονται 

μεταξύ τους, επικαλύπτονται κατά ένα μέρος και τα αποτελέσματα επεξεργασίας του 

ενός είναι δυνατόν να αποτελούν τμήμα εισροών κάποιου αλλού.  

 

 

 
Σχήμα 2 : Πληροφοριακά Συστήματα 

7.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πληροφορίες 

προερχόμενες από το εσωτερικό τους περιβάλλον (όγκος πωλήσεων, κόστος 

παραγωγής, κέρδη κ.τ.λ.) αλλά και από το εξωτερικό περιβάλλον (αποφάσεις 

οικονομικής πολιτικής, συνθήκες αγοράς, διεθνής ανταγωνισμός κ.τ.λ.). Αυτές οι 

πληροφορίες βοηθούν την επιχείρηση στη λήψη των προσφορότερων εκάστοτε 

αποφάσεων, ώστε να πετύχει την καλύτερη δυνατή κατανομή και αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων με σκοπό την επίτευξη  των αντικειμενικών της στόχων. Οι πιο 
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συνηθισμένοι στόχοι που τίθενται από τη διοίκηση μιας εταιρείας είναι η επιβίωση 

της στην αγορά και η ανάπτυξη της, στόχοι οι οποίοι επιτυγχάνονται με τη διενέργεια 

επικερδών δραστηριοτήτων. 

 

Είναι επομένως, φανερό, ότι οι διοικούντες της επιχείρησης έχουν ανάγκη από 

ακριβείς, λεπτομερείς και πρόσφατες πληροφορίες. Η πρόσβαση και η ταχύτητα στην 

ανάκτηση και την ανάλυση αυτών των πληροφοριών είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας, ο οποίος συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των συνθηκών αβεβαιότητας, 

που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, και στην αποτελεσματική εκμετάλλευση 

επιχειρηματικών ευκαιριών του τυχόν θα παρουσιασθούν. Ο έλεγχος των μηχανισμών 

παραγωγής αυτών των πληροφοριών, οι διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και 

ανάλυσης τους και η παρουσίαση αναφορών στη διοίκηση της εταιρείας αποτελούν 

το αντικείμενο του Συστήματος Πληροφόρησης της Διοίκησης. 

 

Ένα μεγάλο μέρος αυτών των πληροφοριών που χρησιμοποιεί η σύγχρονη επιχείρηση 

είναι χρηματοοικονομικής φύσης. Αυτό οδήγησε πολλούς να θεωρούν το Λογιστικό 

Σύστημα Πληροφορήσεως, το οποίο εξυπηρετεί την ενημέρωση όλων όσων ανήκουν 

στο εξωτερικό, κυρίως, περιβάλλον της επιχείρησης, σαν ένα υποσύνολο του 

Συστήματος Πληροφορήσεις της Διοίκησης (M.I.S). Μια άλλη άποψη θεωρεί ότι το 

Σύστημα Πληροφόρησης της Διοίκησης είναι ουσιαστικά υποσύνολο του Λογιστικού 

Συστήματος Πληροφόρησης, διότι σε τελική ανάλυση όλες οι πληροφορίες που 

παράγει, αντιπροσωπεύονται από καθαρώς λογιστικά στοιχεία ή από στοιχεία τα 

οποία μπορούν να λογιστικοποιηθούν. Μια τρίτη άποψη θεωρεί ότι κανένα σύστημα 

δεν είναι υποσύστημα του αλλού. Τα δυο συστήματα είναι αλληλοεξαρτώμενα και 

συμπίπτουν κατά ένα μεγάλο μέρος. 

 

Τέλος, υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι ο όρος Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης είναι γενικός και καλύπτει όλα τα επιμέρους υποσυστήματα που 

αναπτύσσονται σε μια επιχείρηση. Τα κυριότερα από αυτά είναι το υποσύστημα 

Πληροφορήσεις Παραγωγής (Production), Πωλήσεων και Marketing, Προσωπικού 

(Personnell) και το Λογιστικό υποσύστημα πληροφόρησης. 
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Σχήμα 3 : To Λογιστικό Σύστημα Πληροφόρησης ως Υποσύνολο του Πληροφοριακού Συστήματος 

Διοίκησης   

7.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Η λογιστική είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων, με τη βοήθεια της οποίας μετρούνται, 

αναλύονται, ερμηνεύονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των οικονομικών 

τους δραστηριοτήτων. 

 

Στην ουσία, η λογιστική είναι ένα σύστημα πληροφόρησης με τυπικούς κυρίως 

κανόνες εισόδου, επεξεργασίας και εξόδου των επιχειρηματικών δεδομένων. 

Ασχολείται με την καταγραφή, μέτρηση και επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων (raw 

data) τα οποία δημιουργούνται ή απορρέουν από τις οικονομικές πράξεις και 

συναλλαγές της επιχείρησης και παρουσιάζει χρήσιμες πληροφορίες υπό μορφή 

πινάκων ή αναφορών (reports). Αυτές οι αναφορές ονομάζονται χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις (financial statements) και συντάσσονται με βάση Γενικώς Παραδεκτές 

Λογιστικές Αρχές. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει το λογιστικό πληροφοριακό 

σύστημα. 
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Σχήμα 4 : Πληροφορικό Λογιστικό Σύστημα 

 

Ο σκοπός του συστήματος είναι η ικανοποίηση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος των 

πληροφοριακών αναγκών των στελεχών τις επιχείρησης που ελέγχουν και σχεδιάζουν 

την επιχειρηματική δράση και των χρηστών του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης. 

7.3 ΕΙΣΡΟΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι εισροές του συστήματος, οι οποίες μετρώνται σε τρέχουσες νομισματικές μονάδες, 

προέρχονται από δύο πηγές : πρώτων, από την πραγματοποιηθείσα οικονομική 

δραστηριότητα που αφορά την επιχείρηση και δεύτερον, από τις προβλέψεις για τα 

αποτελέσματα της ιδεατής ή δυνατής ή πιθανής να συμβεί επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Η δεύτερη εισροή πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη λειτουργία 

του μηχανισμού έλέγχου του συστήματος. 

 

Την πρωτογενή εισροή στο σύστημα αποτελούν δεδομένα τα οποία απορρέουν από 

τις διάφορες οικονομικές πράξεις και τις επιχειρηματικές συναλλαγές. Τα οικονομικά 

συμβάντα, γεγονότα και συναλλαγές, πιστοποιούνται με την έκδοση ενός εγγράφου, 

το οποίο ονομάζεται δικαιολογητικό στοιχείο ή παραστατικό. Η σημασία του 

παραστατικού είναι ουσιώδης. Καμία απολύτως πρωτογενής καταχώριση (εγγραφή) 
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δεν πραγματοποιείται στα λογιστικά αρχεία χωρίς την ύπαρξη του. Αυτό το έγγραφο 

εκδίδεται κατά περίπτωση είτε από την επιχείρηση είτε από τους συναλλασσόμενους 

της. Επειδή τα παραστατικά είναι απαραίτητα για την διενέργεια φορολογικού 

ελέγχου των επιχειρήσεων, η πολιτεία έχει θεσπίσει κανόνες σχετικά με το είδος, το 

περιεχόμενο, την έκδοση και το χρονικό διάστημα διαφύλαξης τους από την 

επιχείρηση. Μερικά από αυτά είναι τα δελτία αποστολής, τα τιμολόγια, τα πιστωτικά 

τιμολόγια, οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.τ.λ. 

7.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Η επεξεργασία των εισροών πραγματοποιείται από τα προγράμματα εφαρμογών του 

συστήματος. Οι οικονομικές πράξεις, οι οποίες είναι καταγραμμένες σε παραστατικά 

αναλύονται, ταξινομούνται και καταχωρίζονται είτε στα εμπορικά προγράμματα είτε 

στο πρόγραμμα γενικής λογιστικής που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, αν βέβαια είναι 

υποχρεωμένη από τις ισχύουσες διατάξεις στην τήρηση γενικής λογιστικής. Τα 

προγράμματα αυτά μπορούμε να διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγόριες, τα 

εμπορικά και τα λογιστικά προγράμματα.  

7.4.1 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η πολυπλοκότητα των οικονομικών συναλλαγών και οι σύγχρονες απαιτήσεις του 

management επιβάλλουν λεπτομερειακή παρακολούθηση όλων των οντοτήτων που 

συμμετέχουν στο εμπορικό κύκλωμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

αναπτύχθηκαν  προγράμματα, τα οποία στοχεύουν στην αποτελεσματική 

παρακολούθηση του εμπορικού κυκλώματος της επιχείρησης και προσφέρουν πλήθος 

χρήσιμων πληροφοριών. Αυτά τα ολοκληρωμένα πακέτα εμπορικής διαχείρισης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις κάθε είδους και μεγέθους, οι οποίες 

επιθυμούν την συστηματική παρακολούθηση των εμπορικών τους συναλλαγών, 

ανεξάρτητα από την κατηγόρια τήρησης των λογιστικών βιβλίων στην οποία 

ανήκουν. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει στο εσωτερικό τους 

περιβάλλον τις απαιτούμενες εμπορικές εφαρμογές αλλά σήμερα τα έτοιμα 

προγράμματα (πακέτα εφαρμογών) ικανοποιούν μεγάλο μέρος των αναγκών ακόμη 

και μεγάλων επιχειρήσεων. Τα εμπορικά προγράμματα περιλαμβάνουν συνήθως τις 
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εξής ομάδες εφαρμογών : α) πελάτες/ εισπράξεις/ τιμολόγηση πωλήσεων. Με τη 

βοήθεια αυτών των εφαρμογών εκδίδονται τα παραστατικά προς τους πελάτες 

(τιμολόγια πώλησης, δελτία αποστολής κ.τ.λ.) και παρακολουθούνται αναλυτικά, 

ξεχωριστά για κάθε πελάτη της επιχείρησης, οι πωλήσεις εμπορευμάτων ή 

προϊόντων, οι εισπράξεις μετρητών, οι απαιτήσεις της επιχείρησης, το ποσοστό 

μικτού κέρδους ανά πελάτη και αλλά σημαντικά οικονομικά και στατιστικά στοιχεία 

β)προμηθευτές/ πληρωμές/ κοστολόγηση αγορών. Η εφαρμογή ενημερώνει το 

λογαριασμό κάθε ενός προμηθευτή με βάση τα τιμολόγια και τις πληρωμές τις 

επιχείρησης προς αυτούς, τροποποιεί τις τιμές πώλησης των ειδών ανάλογα με τις 

τιμές αγοράς κατά ένα επιθυμητό ποσοστό, παρακολουθεί τις παραγγελιές προς τους 

προμηθευτές, τις υποχρεώσεις της επιχείρησης κ.τ.λ. γ)διαχείριση αποθήκης. Κάθε 

είδος ενημερώνεται κατά ποσότητα και αξία από τα παραστατικά που λαμβάνει η 

επιχείρηση από τους προμηθευτές της ή εκδίδει προς τους πελάτες της. Καταγράφεται 

επίσης κάθε εσωτερική διακίνηση αγαθών (π.χ αποστολή υλικών από την αποθήκης 

της επιχείρησης στο εργοστάσιο της) ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση (π.χ καταστροφή 

εμπορευμάτων), η οποία επιδρά στις ποσότητες και τις αξίες των αγαθών. Η 

εφαρμογή παρέχει ανά πάσα στιγμή σημαντικές πληροφορίες, όπως η αξία των 

αποθεμάτων τις αποθήκης, το μικτό καιρός ανά είδος, την κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των αποθεμάτων κ.α. 

 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί προγράμματα εμπορικής διαχείρισης, 

τα παραστατικά χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των συναλλαγών στα αρχεία 

αυτών των προγραμμάτων. Είναι προφανές, ότι  οι κινήσεις που έχουν καταγράφει 

στις παραπάνω εφαρμογές του εμπορικού κυκλώματος δεν είναι αναγκαίο να 

καταχωρηθούν από την αρχή, με τη χρησιμοποίηση των ίδιων παραστατικών, στο 

κύκλωμα της γενικής λογιστικής. Οι εκροές του εμπορικού κυκλώματος αποτελούν 

εισροή για την εφαρμογή της γενικής λογιστικής, μέσω ενός προγράμματος σύνδεσης 

αυτών των εφαρμογών. Αυτό το ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης αναλαμβάνει 

αυτόματα τη μεταφορά των δεδομένων των εμπορικών εφαρμογών στα αρχεία του 

προγράμματος γενικής λογιστικής. 
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7.4.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί αποκλειστικά κάποιο πρόγραμμα γενικής 

λογιστικής, τότε πραγματοποιεί τη λογιστική καταγραφή των οικονομικών της 

πράξεων κατευθείαν στα αρχεία αυτού του προγράμματος. Ακόμη και αν 

χρησιμοποιεί κάποιο εμπορικό πρόγραμμα, υπάρχουν οικονομικές πράξεις, οι οποίες 

δεν έχουν σχέση με το εμπορικό κύκλωμα (π.χ η πληρωμή διάφορων εξόδων) και οι 

οποίες καταγράφονται κατευθείαν στο σύστημα της Γενικής Λογιστικής. Πρώτα 

ενημερώνονται τα Ημερολόγια. Τα Ημερολόγια είναι λογιστικά αρχεία στα οποία 

καταγράφονται αναλυτικά όλες οι πράξεις λογιστικού περιεχομένου και οι 

συναλλαγές τις επιχείρησης, όπως είναι αυτές που είναι αποτυπωμένες στα διάφορα 

παραστατικά. Στη συνεχεία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερώνονται τα 

Καθολικά, τα οποία αποτελούν μια σύνοψη, μια συγκέντρωση δεδομένων που έχουν 

καταγράφει στα Ημερολόγια. Τα δεδομένα που περιέχονται στα Καθολικά, 

συνδυάζονται μεταξύ τους για να καταρτισθούν οι οικονομικές αναφορές σχετικά με 

την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Είναι σημαντικό 

να αναφέρουμε εδώ ότι μια πολύπλοκη περιοχή της λογιστικής εργασίας αποτελεί ο 

υπολογισμός της μισθοδοσίας των εργαζόμενων μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό 

έχουν αναπτυχθεί ειδικές εφαρμογές, οι οποίες υπολογίζουν τα απαραίτητα ποσά 

μισθών και κρατήσεων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το πρόγραμμα 

μισθοδοσίας εισάγονται στην συνεχεία στα αρχεία της γενικής λογιστικής. Τέλος 

πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και προγράμματα Αναλυτικής Λογιστικής. Οι 

βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς οικονομικές μονάδες, οι οποίες δεν 

εμπορεύονται μόνο αγαθά, αλλά κατασκευάζουν οι ίδιες προϊόντα, έχουν ανάγκη 

λεπτομερειακής παρακολούθησης της λειτουργίας παραγωγής. Το σύστημα της 

γενικής λογιστικής προσφέρει γενικές πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή 

προϊόντων. Η απαραίτητη όμως περαιτέρω συστηματική παρακολούθηση και 

ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας και η εξερεύνηση αναλυτικών αποτελεσμάτων 

ανά προϊών, απαιτεί τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κοστολόγησης 

και διαχειρίσεις της παραγωγής. Όταν η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω του 

λογιστικού συστήματος, με τον ειδικό τρόπο που αυτό προβλέπει και με τη 

χρησιμοποίηση λογαριασμών τότε τα προγράμματα αυτά καλούνται προγράμματα 

Αναλυτικής λογιστικής. 
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7.5 ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως είναι ο Λογαριασμός Γενικής 

Εκμεταλλεύσεως, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ο Πίνακας Διαθέσεως 

Κερδών, ο Πίνακας Μεταβολών της Χρηματοοικονομικής Θέσεως (Κεφαλαίου) και ο 

Ισολογισμός, παρουσιάζουν μεγάλη χρησιμότητα για τους αποδεκτές τους. Οι 

αποδέκτες ή χρήστες αυτών των καταστάσεων ανήκουν στο εξωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης. Εξωτερικοί χρήστες είναι οι μέτοχοι, οι επενδυτές, οι πιστωτικοί 

οργανισμοί, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Με τη 

δημοσίευση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η επιχείρηση εκπληρώνει 

την υποχρέωση που έχει για την ενημέρωση του κοινού, των πιστωτών και των 

δυνητικών επενδυτών, όσον αφορά τα οικονομικά της αποτελέσματα. 

 

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα στοιχεία αυτών των καταστάσεων δεν είναι χρήσιμα για τα 

στελέχη της ίδιας της εταιρείας. Αντιθέτως, η χρησιμότητα αυτών των λογιστικών και 

οικονομικών καταστάσεων είναι τεραστία, σε βαθμό που υπονομεύουν τη θέση της 

εταιρείας αν τυχόν δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική της οικονομική κατάσταση. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, η ανάλυση που θα διενεργηθεί θα είναι βασισμένη σε 

λανθασμένα στοιχεία και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα είναι 

παραπλανητικά. Τα στελέχη όμως που εργάζονται στο εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης έχουν άμεση εποπτεία των οικονομικών μεγεθών της, καθημερινή επαφή 

με τις δραστηριότητες της, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλές τεχνικές 

αξιολογήσεις των λογιστικών στοιχείων και καταρτίζουν τους δείκτες αξιολογήσεις 

της πορείας της σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η σύνταξη και η δημοσίευση 

επομένως χρηματοοικονομικών καταστάσεων διευκολύνει πρωτίστως εκείνους που 

δεν έχουν πρόσβαση στην εσωτερική πληροφόρηση. Η πολιτεία, για προφανείς 

λόγους, έχει θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες για τη διασφάλιση της ακρίβειας των 

δημοσιευμένων στοιχείων αλλά και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για 

την κατάρτιση τους. 
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7.6 ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την ιεραρχική δομή ολόκληρου του λογιστικού 

συστήματος. Δείχνει επίσης, τη ροή των πληροφοριών μεταξύ των διάφορων 

εφαρμογών του λογιστικού συστήματος. Επίσης γίνεται φανερός ο διαχωρισμός του 

εμπορικού κυκλώματος από τη γενική λογιστική καθώς επίσης και διαχωρισμός των 

εισπράξεων- πληρωμών, εσόδων- εξόδων και μισθοδοσίας (σε προγράμματα που 

παρακολουθούνται και οι ταμειακές κινήσεις ξεχωριστά και έπειτα ενημερώνουν το 

ημερολόγιο). Όπως βλέπουμε και στο σχήμα το εμπορικό κύκλωμα, το οποίο έχει 

άμεση σχέση και με τις ταμειακές κινήσεις, είναι αυτό που τροφοδοτεί τη γενική 

λογιστική και τις διάφορες καταστάσεις της. Επίσης το εμπορικό κύκλωμα μέσω των 

παραγγελιών από τους πελάτες είναι δυνατό να ενημερώνει τους διάφορους 

προϋπολογισμούς τους συστήματος. Οι προϋπολογισμοί ενημερώνονται και από το 

κύκλωμα γενικής λογιστικής. Η κατάρτιση των προϋπολογισμών βασίζεται κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό στην εκτίμηση της ζήτησης, στη πρόβλεψη δηλαδή των πωλήσεων. 

Πολλές από τις προβλέψεις αποτελούν προέκταση στο μέλλον των ιστορικών 

στοιχείων της επιχείρησης. Αυτά τα ιστορικά στοιχεία τα παρέχει το κύκλωμα της 

γενικής λογιστικής. 
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Σχήμα 5 :  Ροή Πληροφοριών και Διάρθρωση του Λογιστικού Συστήματος Πληροφόρησης 
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8 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

8.1 ΕΝΝΟΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  

Το λογιστήριο είναι η καρδιά της επιχείρησης. Είναι η πηγή των πληροφοριών. Εκεί 

αποτυπώνονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης και από τη λειτουργία του 

εξαρτάται η εξέλιξη της οικονομικής μονάδας. Η κλασική λογιστική είχε ως έργο την 

παρακολούθηση και καταχώρηση του παρόντος της οικονομικής ζωής των 

επιχειρήσεων. Η σύγχρονη μηχανογραφημένη λογιστική δίνει τη δυνατότητα να 

τοποθετείται μέσα στα ίδια χρονικά πλαίσια το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. 

 

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

όλων των γνωστών λογιστικών συστημάτων με μηχανογραφικά μέσα. Ουσιαστικά 

δεν μιλάμε για μια καινούρια λογιστική έννοια, αλλά για τη νέα σύγχρονη 

προσέγγιση της λογιστικής η οποία ανοίγει νέους δρόμους στη λογιστική επιστήμη, 

παρέχοντας νέες δυνατότητες και ευκαιρίες στις επιχειρήσεις που τη χρησιμοποιούν. 

Με ένα πιο διαφορετικό τρόπο θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη μηχανογραφημένη 

λογιστική ως «την καταγραφή, επεξεργασία και οργάνωση των λογιστικών πράξεων 

με τη βοήθεια συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών». Ένα σύστημα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών αποτελείται από έναν ή περισσότερους υπολογιστές, εκτυπωτές και 

προγράμματα που συνεργάζονται για τη μηχανογραφική τήρηση της Γενικής 

Λογιστικής. 

 

Μιλώντας για Μηχανογραφημένη Λογιστική, στην πράξη, εννοούμε το πρόγραμμα 

που μηχανογραφεί και διευκολύνει τη λειτουργία του λογιστηρίου. Εκτός από τα 

μηχανήματα (Η/Υ και αλλά) είναι απαραίτητη η ύπαρξη του λογιστικού 

προγράμματος (accounting application), δηλαδή του συνόλου των εντολών που 

εργάζονται προκαθορισμένα και παρακολουθούν το λογιστήριο. Η δομή του 

προγράμματος επιτρέπει τη δημιουργία των λογαριασμών και παρακολουθεί τις 

χρεοπιστώσεις του. Δεν μπορεί να κατανοήσει λογιστικές έννοιες αλλά εργάζεται 

 45



Πληροφοριακά συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής 

πάντοτε σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο τρόπο, όπως ακριβώς θέλησε ο 

κατασκευαστής του. 

 

Αυτό που επιτυγχάνουμε στην ουσία είναι να απαλλασσόμαστε από τις χρονοβόρες 

και κουραστικές εργασίες (αθροίσεις, μεταφορές λογαριασμών κτλ) και να 

αξιοποιούμε τις πραγματικές τεράστιες δυνατότητες του προγράμματος στην 

αποθήκευση και στη ανάκτηση των στοιχείων. Χωρίς να έχει αλλάξει η Λογιστική, 

άλλαξε ο τρόπος εργασίας του λογιστή. Με λιγότερο κόπο σε μικρότερο χρόνο 

εκτελεί τις εργασίες του, εκμεταλλευόμενος πάντα τις τεράστιες δυνατότητες του 

λογιστικού προγράμματος. Σε ένα μηχανογραφημένο λογιστήριο επιτυγχάνουμε : 

 

• Άμεση, πλήρης και σωστή πληροφόρηση 

• Αυτοματοποίηση λογιστικών διαδικασιών 

• Αυτοματοποίηση και τυποποίηση των λογιστικών καταστάσεων 

• Άμεση και διαρκής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης  

• Μείωση του χρόνου ανάκτησης της πληροφορίας 

• Περιορισμό των λαθών σε σχέση με τα χειρόγραφα συστήματα 

• Μείωση του κόστους επεξεργασίας πληροφοριών, μια και δε μεσολαβεί πλέον 

ο ανθρώπινος παράγοντας 

• Αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης 

 

Η κυρίαρχη διαφορά ενός χειρόγραφου λογιστικού συστήματος από ένα 

μηχανογραφικό είναι ότι ενώ στη χειρόγραφη Λογιστική, ξεκινώντας από την 

καταγραφή του γεγονότος στα ημερολόγια, ακολουθεί μια πολλαπλή μεταφορά του 

γεγονότος σε άλλα βιβλία, καρτέλες, έπεται ο έλεγχος της ορθής μεταφοράς και κάθε 

επιπλέον στοιχείο μεταφράζεται σε ώρες αθροίσεων μεταφορών κτλ., στη 

μηχανογραφημένη Λογιστική, μετά την καταχώρηση των πρωτογενών γεγονότων στο 

ημερολόγιο, υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή. Οι 

μεταφορές και οι αθροίσεις- συμφωνίες γίνονται αυτόματα και ο λογιστής είναι 

ελεύθερος να επικεντρώσει την προσοχή του στην ανάλυση των οικονομικών 

μεγεθών και εξαγωγή πληροφοριών. Οι χρονοβόρες εργασίες ρουτίνας κάθε 

λογιστηρίου διενεργούνται από το Η/Υ με ταχύτητα και ακρίβεια και τα στελέχη του 

είναι πλέον σε θέση να διευρύνουν τις δραστηριότητες τους. Μπορούν να δώσουν 
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έμφαση στην ελεγκτική και την παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών 

μεγεθών. 

8.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Βασικό και απαραίτητο στοιχείο στη Μηχανογραφημένη Λογιστική είναι το 

Λογιστικό Σχέδιο, δηλαδή το σχέδιο λογαριασμών με τη συγκεκριμένη κωδικοποίηση 

που η χρήση του είναι απαραίτητη για την κίνηση των λογαριασμών. Δε νοείται 

χρήση Μηχανογραφημένης Λογιστικής χωρίς Λογιστικό Σχέδιο. Ακόμη και στο 

χειρόγραφο σύστημα, σήμερα, επιβάλλεται η κωδικοποίηση και ονοματολογία του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Σε ένα πρόγραμμα 

Μηχανογραφημένης Λογιστικής υπάρχει ένα αρχείο λογαριασμών, όπου 

καταχωρίζονται οι λογαριασμοί του Λογιστικού Σχεδίου με όλες τις πληροφορίες 

τους σε ένα αρχείο κινήσεων, όπου καταχωρίζονται όλες οι κινήσεις (χρεοπιστώσεις) 

των λογαριασμών.  

8.3 ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πριν από την έλευση των Η/Υ ήταν κανόνας η ύπαρξη πολλών ημερολόγιων (και 

ενός συγκεντρωτικού) για δυο βασικούς λόγους : α) η ύπαρξη τους διευκόλυνε τους 

λογιστές στην αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου συναλλαγών. Με ένα ημερολόγιο 

μια μεσαία επιχείρηση δεν θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του λογιστηρίου για 

την καταχώριση των πρωτογενών γεγονότων. β) διευκόλυνε βασικές ανάγκες 

πληροφορήσεις που δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν από αλλού. Για παράδειγμα, το 

ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν, μπορούμε να το πληροφορηθούμε από 

το ημερολόγιο πωλήσεων πολύ πριν από την έκδοση του μηνιαίου ισοζυγίου, όταν η 

πληροφόρηση δεν θα είναι έγκαιρη. 

 

Με τη χρήση της μηχανογράφησης, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ύπαρξης 

πολλών ημερολόγιων. Η ύπαρξη ενός είναι αρκετή για να εξασφαλίσει τόσο την 

καταχώριση των συναλλαγών όσο και τις ανάγκες πληροφορήσεις. Μια οικονομική 
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μονάδα με αυξημένο όγκο συναλλακτικής κίνησης είναι βέβαιο ότι έχει προμηθευτεί 

περισσότερους από ένα Η/Υ. Με έναν αριθμό ανεξάρτητων σταθμών εργασίας κάθε 

χρήστης μπορεί να διενεργεί καταχωρήσεις ταυτόχρονα με πολλούς άλλους 

συνάδελφους του στο ένα και μοναδικό ημερολόγιο που υπάρχει. 

 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο περιβάλλων, όπου 

η τιμολόγηση γίνεται μηχανογραφικά, οι συναλλαγές αυτές μέσω μιας γέφυρας 

περνούν στη Γενική Λογιστική και δημιουργούν τα κατάλληλα άρθρα αυτόματα, 

χωρίς την παρεμβολή του λογιστή. Οι πληροφοριακές ανάγκες της επιχείρησης 

μπορούν να καλυφθούν πληρέστερα και με μεγαλύτερη ανάλυση από τα ισοζύγια 

πρώτιστος και τα καθολικά (που σε μηχανογραφημένο περιβάλλων έχουν το στοιχείο 

της έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης). Επίσης, τα περισσότερα προγράμματα 

παρέχουν και πολλά χρήσιμα εργαλεία ανάλυση και παρακολούθηση λογαριασμών, 

με απώτερο σκοπό την κάλυψη αυτών των αναγκών. Περιττεύει, λοιπόν, η 

προσπάθεια άντληση πληροφοριών από το ημερολόγιο, το οποίο τελικά αποκτά 

αποκλειστικό σκοπό καταχώρισης των οικονομικών πράξεων και όχι της ανάλυσης 

τους. 

8.4 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Η διαφορά στον όγκο εργασίας σε σχέση με τη χειρόγραφη Λογιστική είναι 

συντριπτική. Ένα ισοζύγιο για 500 πελάτες στο χειρόγραφο απαιτεί ώρες κοπιαστικής 

εργασίας, ενώ με την χρήση μηχανογράφησης απαιτούνται μερικά λεπτά, όσο δηλαδή  

χρόνο χρειάζεται ο εκτυπωτής. Μετά της καταχώρηση των άρθρων στο ημερολόγιο, 

το πρόγραμμα αυτόματα ενημερώνει γενικά- αναλυτικά καθολικά, κάνει αθροίσεις 

και εκδίδει ισοζυγία. Στο χειρόγραφο λογιστήριο τα ισοζυγία φτιάχνονται για την 

διαπίστωση της ορθής μεταφοράς των λογαριασμών στα καθολικά. Σήμερα η 

ενέργεια αυτή είναι περιττή και το ισοζύγιο αποκτά λόγο ύπαρξης καθαρά 

πληροφοριακό. 

 

Στα περισσότερα προγράμματα Λογιστικής, που κυκλοφορούν στην αγορά, εκδίδεται 

αυτόματα ο ισολογισμός, υπολογίζονται η οικονομική πορεία και οι αριθμοδείκτες, 
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υποστηρίζονται προϋπολογισμοί με μηνιαία ανάλυση πραγματοποιηθέντων- 

προϋπολογισθέντων, χρηματοροή των προβλεπόμενων εισπράξεων και πληρωμών 

(cash flow), κέντρα κόστους, γραφικές παραστάσεις. Εκδίδονται συγκεντρωτικές 

καταστάσεις τιμολογίων, υποστηρίζεται η περιοδική εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., 

εκτυπώνονται ημερολόγια, καθολικά, ισοζύγια. Υποστηρίζεται δωδεκάμηνη χρήση, 

καθώς και δύο χρήσης ταυτόχρονα με αυτόματο κλείσιμο της παλιάς και αυτόματη 

μεταφορά των εκκαθαρισμένων λογαριασμών στη νέα. Δίνεται η δυνατότητα για 

αυτόματους αντιλογισμούς και ισοσκελισμένα άρθρα. Γίνεται έλεγχος ορθότητας του 

Α.Φ.Μ., αριθμούνται αυτόματα οι ημερολογιακές εγγραφές, ελέγχεται το ταμείο για 

αρνητικό υπόλοιπο. Φυσικά υπάρχει πλήρης υποστήριξη του Ενιαίου Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου και ακολουθούνται τα νέα άρθρα του Κ.Β.Σ., με 

συνυπευθυνότητα του κατασκευαστή σε περίπτωση καταστρατήγησης τους.  
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9 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ  

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Ένα τυποποιημένο μηχανογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής για να καλύπτει τις 

ανάγκες μιας ελληνικής επιχείρησης πρέπει να έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά 

που κρίνονται αναγκαία. 

 

• Να λειτουργεί σε περιβάλλον on-line. Δηλαδή να παρέχει στιγμιαία 

πληροφόρηση και επομένως να μη χρειάζεται η χειρόγραφη τήρηση 

λογαριασμών.  

• Να εκδίδει σε πραγματικό χρόνο (real time) αποδείξεις είσπραξης και 

πληρωμής, ενδεχόμενα σε θεωρημένα έντυπα εφορίας. Επίσης να δέχεται 

δεδομένα (input data) για εισπράξεις, πληρωμές και συμψηφισμούς από 

στοιχεία που εκδόθηκαν με το χέρι. Να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα 

καταχωρήσεων και διορθώσεων με εξωγενή παρέμβαση στο σύστημα.  

 

Οι  δυνατότητες αυτές παρέχουν ευκαμψία σε οποιοδήποτε σύστημα οργάνωσης και 

έκδοσης των σχετικών λογιστικών παραστατικών 

 

• Να δέχεται εισερχόμενα στοιχεία (input data) γραμματίων και 

συναλλαγματικών με πλήρη στοιχεία, εφ’ όσον αυτό διευκολύνει 

συγκεκριμένη οργάνωση. Τα στοιχεία αυτά είναι : ημερομηνίες λήξης και 

έκδοσης, εκδότης, αποδέκτης, πελάτης – οφειλέτης ή προμηθευτής – 

πιστωτής, τράπεζα και αριθμός μητρώου συναλλαγματικής για τα στοιχεία 

αυτά απαιτείται πρόβλεψη ειδικών πεδίων (data fields). 

 

Σε αυτή την περίπτωση η γενική λογιστική τροφοδοτεί το υποσύστημα των 

συναλλαγματικών. Θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστροφη δυνατότητα να 

τροφοδοτείται δηλαδή η γενική λογιστική με συγκεντρωτικές εγγραφές από το 
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υποσύστημα των συναλλαγματικών. Η επιλογή εξαρτάται από τη συγκεκριμένη 

οργάνωση. 

 

• Να ενσωματώνει ειδική κωδικοποίηση ταμειακής ροής για την επεξεργασία 

πληροφοριών ρευστότητας (cash-flow) 

• Να επιτρέπει ειδική κωδικοποίηση, κέντρα κόστους, επί πλέον του κώδικα 

λογαριασμού για κοστολογικούς σκοπούς. 

• Να δέχεται εγγραφές σε πολλά νομίσματα εκτός του εγχωρίου. Να μετατρέπει 

τα οικονομικά στοιχεία για προσδιορισμό οικονομικών διαφορών κλπ. 

• Να εκδίδει οικονομικές εκθέσεις στη ελληνική και ταυτόχρονα σε ξένη 

γλώσσα για πληροφόρηση ξένων μετοχών, τραπεζών κλπ, εφ’ όσον υπάρχουν. 

• Να επεξεργάζεται στοιχεία πολλών εταιρειών ή και υποκαταστημάτων και να 

εκδίδει ενοποιημένες οικονομικές εκθέσεις (consolidating financial reporting) 

• Να ενσωματώνει πληροφορίες προϋπολογισμού π.χ κατά λογαριασμό εσόδων 

και εξόδων και να εκδίδει οικονομικές εκθέσεις με αποκλίσεις επιτεύξεων από 

το πρόγραμμα. 

• Το λογιστικό μηνιαίο κλείσιμο να γίνεται οποτεδήποτε στο τέλος της 

περιόδου (π.χ μήνα) ή και μετά από αυτή. Να παρέχεται η δυνατότητα το 

λογιστικό κλείσιμο να γίνεται πολλές φορές, συμπεριλαμβάνοντας κάθε φορά 

νέες εγγραφές κλεισίματος. 

• Ανακατανομές λογαριασμών. Ο λογιστής να παρέχει τις παραμέτρους 

ανακατανομής. Οι πληροφορίες αυτές καταχωρούνται μια φορά στο αρχείο 

λογιστικού σχεδίου (disk file ή data base) και κατά το κλείσιμο των 

λογαριασμών ο υπολογιστής δημιουργεί έγγραφες (automatic generated 

entries) που κατανέμουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών. 

• Ο κώδικας του λογαριασμού να είναι αρκετά μεγάλος ώστε να παρέχεται 

πρακτικά απεριόριστη ταξινόμηση και ένταξη λογαριασμών 

• Εξασφάλιση ελέγχου επί των εισερχόμενων εγγραφών (input). Το σύστημα 

πρέπει να έχει ένα σύνολο ελέγχων που να το εξασφαλίζει την ορθότητα των 

στοιχείων σε κάποιο βαθμό π.χ έλεγχος ισότητας ποσών χρέωσης και 

πίστωσης, έλεγχος κώδικα λογαριασμού κλπ 
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• Τήρηση υπολογαριασμού. Σε αντίθεση με τον κύριο λογαριασμό ο 

υπολογαριασμός είναι ένας κώδικας επιπλέον του λογαριασμού. Αφορά 

συνήθως άλλο υποσύστημα.. 

 

Παράδειγμα, σε περίπτωση αγορών ο κύριος λογαριασμός είναι οι πρώτες ύλες ενώ ο 

υπολογαριασμός είναι ύλη Α και ύλη Β. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να παρέχεται 

η δυνατότητα της καταχώρησης της ποσότητας, των πρώτων υλών και ο κώδικας 

αποθήκης. Ο κύριος λογαριασμός θα χρεωθεί συνολικά ενώ στο υποσύστημα υλικών 

θα χρεωθούν αναλυτικά οι μερίδες των υλικών κατά ποσότητα και αξία και κατά 

συγκεκριμένη αποθήκη (εάν υπάρχουν πολλές). Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει 

απόλυτη συμφωνία λογιστικής με υποσυστήματα και ολοκληρωμένο έλεγχο. Η 

δυνατότητα αυτή πρέπει να υπάρχει για συγκεκριμένη οργάνωση χωρίς να 

αποκλείεται και η αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή το υποσύστημα να τροφοδοτεί 

συνολικά με έγγραφες την γενική λογιστική. Παράδειγμα το υποσύστημα υλικών 

επεξεργάζεται τις αγορές και τροφοδοτεί αυτόματα τη γενική λογιστική με την 

εγγραφή  π.χ χρέωση των πρώτων υλών και πίστωση προμηθευτών. 

 

• Το ετήσιο κλείσιμο και άνοιγμα των λογαριασμών να γίνεται αυτόματα 

• Το όλο σύστημα λειτουργίας να είναι παραμετρικό. Ο λογιστής να δίνει τις 

παραμέτρους δομής διάφορων οικονομικών εκθέσεων και αυτές να 

προκύπτουν αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάνει αλλαγές ή απαιτήσει 

προσθετές πληροφορίες δεν θα συνεπάγεται αλλαγές προγραμμάτων 

υπολογιστή. 

• Η λογιστική διαδικασία να είναι απλή και να εκτελείται από τον λογιστή και 

τον αρμόδιο χρήση (user). Αυτό επιτυγχάνεται από την οθόνη της τερματικής 

μονάδας με τη χρήση πίνακα επιλογής και από το σύστημα ασφάλειας. 

• Εφόσον ο υπολογιστής διαθέτει πολλές τερματικές μονάδες, πάνω από μια, 

να γίνεται ταυτόχρονη εκτέλεση λογιστικών εργασιών από πολλούς χρήστες 

π.χ από μια τερματική μονάδα να εκδίδονται απόδειξης πληρωμής, 

ημερολόγιο πληρωμών και ενημερώνεται το αρχείο λογαριασμών ενώ 

ταυτόχρονα από μια άλλη οθόνη ζητείται εκτύπωση ισοζυγίου λογαριασμών. 

• Το σύστημα λειτουργίας γενικής λογιστικής πρέπει να παρέχει ανάκτηση 

δεδομένων (recovery) σε περίπτωση βλάβης του υπολογιστή ή διακοπής 
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ρεύματος κλπ αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία θα ξεκινάει από το σημείο που 

είχε σταματήσει, λόγω βλάβης του υπολογιστή. Έτσι δεν θα απαιτείται 

επανατροφοδότηση εγγραφών, που μπορεί να οδηγήσει σε λάθη, 

καθυστερήσεις και απώλεια έλεγχου π.χ διπλοενημερώσεις, ασυμφωνία 

χρέωσης πίστωσης κλπ. 

 

Εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, που πρέπει να έχει ένα μηχανογραφικό 

σύστημα λογιστικής, σαφώς υπάρχουν και αλλά πολλά. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων 

ολοένα και αυξάνονται και τα συστήματα οφείλουν να αυξάνουν τις δυνατότητες 

τους ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Σε αυτό βοηθάει και η 

νέα τεχνολογία. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές γίνονται γρηγορότεροι και πιο 

αξιόπιστοι και κατά συνέπεια μπορούν να ικανοποιούν τις αυξανόμενες απαιτήσεις 

των οργανισμών. Παρόλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν είναι μερικά 

από τα βασικότερα και αυτά που ασφαλώς θα πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα σύστημα 

μηχανογραφημένης λογιστικής. 
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10 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η επιχείρηση μπορεί να μεταβεί από το χειρόγραφο στο μηχανογραφημένο λογιστικό 

σύστημα ή να προβεί σε αναβάθμιση του υπάρχοντος μηχανογραφικού της 

συστήματος, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει σκόπιμο, ακόμη και στο μέσον 

της διαχειριστικής περιόδου. Στη πράξη, πολλές επιχειρήσεις προτιμούν να αρχίζουν 

τη μηχανογράφηση των λογιστικών τους εργασιών στην αρχή μιας λογιστικής 

χρήσης. Αυτό επιβάλλεται πολλές φορές εμμέσως και από τον Κ.Β.Σ., όταν για 

παράδειγμα μια επιχείρηση δεύτερης κατηγορίας, οφείλει, λόγω τζίρου, από την 

επόμενη διαχειριστική περίοδο να τηρήσει βιβλία τρίτης κατηγόριας. 

 

Σε κάθε περίπτωση, πριν τη χρησιμοποίηση του προγράμματος για την καταχώρηση 

των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών της επιχείρησης, απαιτείται η 

εγκατάσταση του και η προσαρμογή του στις απαιτήσεις του χρήστη. Οι βασικές 

φάσεις της διαδικασίας μηχανογράφησης μιας επιχείρησης είναι οι εξής : 

 

• Εγκατάσταση του προγράμματος. Η πρώτη φάση αναφέρεται στην 

εγκατάσταση του προγράμματος στο υπολογιστικό σύστημα και στη 

δημιουργία της εταιρείας που θα διαχειρισθεί το πρόγραμμα 

• Παραμετροποίηση του προγράμματος. Η δεύτερη φάση αναφέρεται στον 

ορισμό διάφορων σημαντικών παραμέτρων που αφορούν τόσο την εμπορική 

διαχείριση όσο και τη γενική λογιστική. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται ο 

καθορισμός παραμέτρων του εμπορικού κυκλώματος, όπως π.χ. της μορφής 

των κωδίκων των πελατών, προμηθευτών και ειδών αποθήκης, των 

συντελεστών Φ.Π.Α., των παραστατικών πωλήσεων και αγορών κ.λπ. Ο 

καθορισμός των παραμέτρων του προγράμματος γενικής λογιστικής, 

αναφέρεται κυρίως στον ορισμό της μορφής του κωδικού των λογαριασμών 

της γενικής λογιστικής, των ημερολόγιων που θα χρησιμοποιεί η επιχείρηση 

και των κωδίκων παραστατικών (τύποι κινήσεων) που θα χρησιμοποιούνται 
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κατά την καταχώριση των ημερολογιακών άρθρων στα αρχεία της γενικής 

λογιστικής. 

• Καταχώρηση των γενικών στοιχείων στα κύρια αρχεία του προγράμματος. 

Στην τρίτη φάση, πραγματοποιείται η καταχώρηση στα κύρια αρχεία του 

προγράμματος των γενικών στοιχείων πελατών, προμηθευτών και των ειδών 

της αποθήκης. Καταχωρίζεται επίσης το σχέδιο λογαριασμών της γενικής 

λογιστικής που θα χρησιμοποιεί η επιχείρηση 

• Καταχώριση των οικονομικών στοιχείων στα αρχεία κίνησης του 

προγράμματος. Στην τέταρτη φάση καταχωρίζονται τα υπόλοιπα εξ 

απογραφής των πελατών, προμηθευτών, ειδών των λογαριασμών της γενικής 

λογιστικής ή τα υπόλοιπα των αντίστοιχων ισοζυγίων τους, αν η 

μηχανογράφηση αρχίσει στο μέσον της λογιστικής περιόδου 

• Προεκτύπωση έντυπων. Η φάση αυτή αναφέρεται στην εκτύπωση μέσα από 

το πρόγραμμα των μηχανογραφικών έντυπων ( τίτλοι και αρίθμησή τους), τα 

οποία θα προσκομισθούν στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. για θεώρηση. Η επιχείρηση 

έχει επιλέξει στη δεύτερη φάση το λογιστικό σύστημα που θα ακολουθήσει 

και επομένως και τα βιβλία που πρέπει να είναι θεωρημένα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
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11 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCOUNTANT (SINGULAR) 

11.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η εταιρεία singular έχοντας στο ενεργητικό της πολλά επιτυχημένα εμπορικά και 

λογιστικά προγράμματα (π.χ το εμπορικό πακέτο eurofasma) πρόσφατα δημιούργησε 

μια ολοκληρωμένη εφαρμογή βασισμένη στην αρχιτεκτονική των windows. Το 

πρόγραμμα accountant ενσωματώνει με τρόπο ενιαίο τις λειτουργίες που είναι 

απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου λογιστικού γραφείου και 

των πελατών του. Έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται: το Λογιστικό Γραφείο, τα 

Βιβλία Α', Β' & Γ' κατηγορίας, τα Πάγια, τα Αξιόγραφα, τις Καταστάσεις ΚΕ.Π.Υ.Ο, 

τις Δηλώσεις ΦΠΑ, τη Δήλωση Εισοδήματος και τη Μισθοδοσία. Στα πλαίσια αυτής 

της εργασίας θα αναφερθούμε σε μερικά τμήματα του προγράμματος. Κυρίως θα 

δούμε πως γίνεται, με την βοήθεια της εφαρμογής,  η διαχείριση βιβλίων ΄Γ 

κατηγόριας και θα αναφερθούμε σε τμήματα όπως οι καταστάσεις ΚΕ.Π.Υ.Ο, τα 

Πάγια, δηλώσεις ΦΠΑ. Ίσως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του 

προγράμματος είναι η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στο internet και να 

εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από αυτό, 

όπως σύνδεση με την ηλεκτρονική σελίδα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ του 

Υπουργείου Οικονομικών, δωρεάν ενημέρωση σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής 

και χρηματιστηρίου. 

11.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ 

Το πρόγραμμα accountant της singular έχει όπως αναφέραμε και προηγουμένως 

πλήθος δυνατοτήτων. Για να μπορέσει κάποιος χρήστης να εκμεταλλευτεί αυτές τις 

δυνατότητες είναι απαραίτητη η σωστή παραμετροποίηση του προγράμματος. Πολλές 

επιλογές παραμετροποίησης πρέπει να γίνουν από τους χρήστες του προγράμματος. 

Αυτό συμβαίνει διότι το προϊόν αυτό απευθύνεται σε πολλών ειδών πελάτες με 

διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα μέσω 
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των επιλογών παραμετροποίησης να προσαρμόζεται το πρόγραμμα στις ανάγκες του 

κάθε ενδιαφερομένου. Στο ξεκίνημα του προγράμματος υπάρχει μια δοκιμαστική 

(demo) εταιρεία, με παραμετροποιήσεις γενικές και επιλογές που είναι η πιο 

συνηθισμένες στην πραγματικότητα, από την οποία ο χρήστης μπορεί να αντιγράψει 

πολλά σημεία στην δική του εταιρεία και έπειτα να τα προσαρμόσει στις απαιτήσεις 

του.  

 

Έχοντας δώσει τις γενικές παραμέτρους ο χρήστης (αργότερα μπορεί να διορθώσει ή 

να προσθέσει και άλλες για τη δική του ευκολία) μπαίνει στο κυρίως μενού επιλογών 

του προγράμματος.  

 

 
 

Όπως βλέπουμε και στην παραπάνω εικόνα με την εισαγωγή στην εταιρεία ο χρήστης 

έχει ένα πλήθος επιλογών. Ξεχωρίζουν οι επιλογές «Άρθρα Λογιστικής», που 

επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν τα καταχωρημένα άρθρα αλλά και αν 

προσθέτουν καινούρια, «Οικονομικές Εγγραφές», «Εισπράξεις- Πληρωμές», 

«Λογαριασμοί Λογιστικού Σχεδίου», υπάρχει η δυνατότητα να αναζητηθούν αλλά και 

να προστεθούν λογαριασμοί με γνώμονα τις ανάγκες τις εταιρείας, «Καταθέσεις 

Αναλήψεις» για την παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών, «Καταστάσεις», όπου 
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περιέχονται όλες οι αναγκαίες καταστάσεις- αναφορές που χρειάζεται μια εταιρεία, 

«Εξόφληση Αξιόγραφων» και «Μετάβαση στο internet». 

 

Επίσης στο πάνω μέρος της εφαρμογής πέρα από τις προαναφερθείσες επιλογές 

δίνονται και μια σειρά από άλλες, όπως τα «Πάγια Στοιχεία», «Υπενθυμίσεις», 

«Παράμετροι και Προτιμήσεις» και «Ειδικές Εργασίες». Τα «Πάγια Στοιχεία», όπως 

θα δούμε και παρακάτω, δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισεις των πάγιων της εταιρείας 

με τρόπο εύκολο και ευέλικτο. Οι «Υπενθυμίσεις» δίνουν τη δυνατότητα στον 

χρήστη να καταχωρεί στοιχεία- υπενθυμίσεις σε διάφορες φόρμες που υπάρχουν έτσι 

ώστε  το πρόγραμμα να τον ενημερώνει σε χρονικά σημεία που αυτός έχει ορίσει να 

πραγματοποιεί τις προγραμματισμένες εργασίες του.. Τα αλλά δύο μενού περιέχουν 

πολλά στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο αλλά και την παραμετροποίηση της 

εταιρείας καθώς επίσης και την συνδεσιμότητα της εφαρμογής με άλλα 

προγράμματα. 

11.3 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

Η καταχώρηση λογιστικών άρθρων αποτελεί την βασική εργασία για την διαχείριση 

βιβλίων Γ κατηγόριας. Επειδή αποτελεί μια συχνή και επαναλαμβανόμενη 

διαδικασία, οι κατασκευαστές του προγράμματος επιδίωξαν να την κάνουν όσο το 

δυνατόν απλούστερη και ευκολότερη γίνεται. Η εφαρμογή διαθέτει τους πιο 

διαδεδομένους τύπους λογιστικών άρθρων αλλά δύνεται η δυνατότητα να οριστούν 

νέοι τύποι ή να μεταβληθούν αυτοί που ήδη υπάρχουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

χρήστη. Στο μενού «Παράμετροι και Προτιμήσεις- Εργασίες Έναρξης- Τύποι- 

Λογιστικών Άρθρων» μπορούν να οριστούν νέοι τύποι λογιστικών άρθρων. Ο κάθε 

τύπος έχει τη δυνατότητα να προσδίδει σε κάθε λογιστικό άρθρο, στο οποίο 

χρησιμοποιείται, χαρακτηριστικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της 

κίνησης.(κατά τη δημιουργία του τύπο επιλέγονται μια σειρά από χαρακτηριστικά 

όπως, αν είναι κινήσεις κανονικές ή κλεισίματος ισολογισμού, απογραφή κτλ, αν 

είναι κίνηση γενικής λογιστικής ή τάξεως, συνδεόμενος τύπος λογιστικών εγγραφών 

για αυτόματη δημιουργία άρθρου, αν ενημερώνει ο τύπος της κίνησης την 

συγκεντρωτική κατάσταση ΚΕ.Π.Υ.Ο κ.α.) 
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Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης υπάρχουν άρθρα τα οποία 

επαναλαμβάνονται συχνά. Για την γρήγορη, εύκολη και σωστή καταχώρηση αυτών 

των άρθρων δίνεται η δυνατότητα δημιουργία πρότυπων λογιστικών άρθρων (από την 

επιλογή «Παράμετροι και Προτιμήσεις- Εργασίες Έναρξης- Πρότυπα Λογιστικά 

Άρθρα»). Πρόκειται για λογιστικά άρθρα που δημιουργούνται μια φορά με σκοπό να 

χρησιμοποιηθούν κατά την καταχώρηση των άρθρων. Τα λογιστικά άρθρα αυτά, 

ενημερώνουν συγκεκριμένους λογαριασμούς, με συγκεκριμένο τρόπο και συχνά με 

συγκεκριμένες αξίες (π.χ μισθοδοσία, απόδοση φόρου & χαρτοσήμου, πληρωμή 

ΙΚΑ). Όλα τα στοιχεία του πρότυπου άρθρου, τα έχει κάθε άρθρο στο οποίο καλείται 

το πρότυπο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, κατά την καταχώρηση του πρότυπου 

λογιστικών άρθρων, στη χρέωση ή στην πίστωση κάθε επιλεγμένου λογαριασμού να 

δηλωθεί είτε την αξία είτε το τύπο από τον οποίο υπολογίζεται αυτή. Σε περίπτωση 

που δεν δηλωθεί κανένα από τα δύο, ορίζονται η αξίες κίνησης των λογαριασμών την 

στιγμή που εισάγεται ένα άρθρο βάσει ενός πρότυπου. Ακόμα είναι δυνατό σε μια 

γραμμή πρότυπου άρθρου να δηλωθεί μάσκα λογαριασμού (π.χ 30.*) και να μη 

δηλωθεί συγκεκριμένος λογαριασμός. Κατά τη χρήση του πρότυπου θα είναι δυνατό 

να επιλέγει ένας από τους λογαριασμούς που ο κωδικός τους ξεκινάει από 30. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας άρθρων με την επιλογή 

επαναληπτικού άρθρου χωρίς να απαιτείται κανένας άλλος καθορισμός. Πρέπει όμως 

το επαναληπτικό άρθρο να έχει καθισμένα ορισμένα στοιχεία εξ’ αρχής όπως να έχει 

μη μηδενικές αξίες και να έχουν οριστεί συγκεκριμένοι λογαριασμοί και όχι ομάδες 

λογαριασμών (όχι δηλαδή γενικοί λογαριασμοί όπως π.χ 30.*). 

 

Επιλέγοντας από το κυρίως μενού την επιλογή «Άρθρα Λογιστικής» μπορεί να 

δημιουργηθεί ή να μεταβληθεί μια λογιστική εγγραφή. Όπως θα δούμε και παρακάτω 

η εφαρμογή διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας λογιστικών άρθρων απ’ ευθείας ή 

αυτόματα κατά την καταχώριση οικονομικών εγγραφών εσόδων & εξόδων. 
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Αφού έχει γίνει η επιλογή «Άρθρα Λογιστικής», όπως βλέπουμε και στην παραπάνω 

εικόνα εμφανίζεται μια σύνθετη μηχανή αναζήτησης καταχωρημένων άρθρων. Εκτός 

από τις επιλογές αναζήτησης, τις οποίες θα αναφέρουμε αναλυτικά παρακάτω, 

δίνονται μια σειρά από δυνατότητες οι οποίες εμφανίζονται με την μορφή κουμπιών 

στο κάτω μέρος της οθόνης. Οι εργασίες οι οποίες κάνουν αυτά τα κουμπιά είναι, η 

καταχώρηση νέου άρθρου, η διαγραφή παλαιοτέρου, η εμφάνιση στοιχείων άρθρων 

τα οποία έχουν αναζητηθεί σύμφωνα με του κανόνες αναζητήσεις που έχουν τεθεί. 

Επίσης μας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσουμε και να ταξινομήσουμε τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης (επιλογές που εμφανίζονται στο μέσο της οθόνης). 

 

Η μηχανή αναζήτησης είναι πολύ ευέλικτη και μας δίνει μια σειρά από επιλογές με 

τις οποίες μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς τα άρθρα που αναζητούμε. Εκτός 

από την αναζήτηση με την ημερομηνία και την αναζήτηση με τον αριθμό του άρθρου 

δίνεται από την πρώτη κιόλας κάρτα «Βασικά Στοιχεία» η δυνατότητα να 

αναζητήσουμε το άρθρο σύμφωνα με τον τύπο του αλλά και το ημερολόγιο το οποίο 

ανήκει. Στις επόμενες δυο κάρτες επιλογών «Ειδικά-Χείριστης» δίνονται μια σειρά 

από επιλογές που αφορούν την πιο σύνθετη αναζήτηση. Όπως φαίνεται και στην 
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παρακάτω εικόνα στην δεύτερη κάρτα εμφανίζονται μια σειρά από check boxes τα 

οποία σκοπό έχουν να μας βοηθήσουν στην αναζήτηση. Μπορεί αν επιλεχθεί αν τα 

άρθρα είναι οριστικά ή πρόχειρα και αν έχουν εισαχθεί μέσα από την εφαρμογή ή όχι. 

Στην τρίτη κάρτα επιλέγουμε αναζήτηση σύμφωνα με το ποιος χειριστής τα έχει 

καταχωρήσει στην περίπτωση που καταχωρούν πολλοί χειριστές άρθρα.  

 

 
 

Πατώντας το κουμπί «Νέο» το πρόγραμμα μεταφέρει τον χρήστη στις φόρμες 

καταχώρησης λογιστικών άρθρων. Όπως και η μηχανή αναζήτησης έτσι και οι 

φόρμες είναι αρκετά σύνθετες παρέχοντας στον χρήστη πολλές επιλογές πάντα με 

σκοπό να τον διευκολύνουν. Όλες οι κύριες επιλογές εμφανίζονται στην κάρτα 

«Σελίδα 1» και είναι η κάρτα που είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί για να γίνει μια 

νέα καταχώρηση. Στην κάρτα «Σελίδα 2» υπάρχουν μια σειρά από επιλογές που 

αφορούν το νόμισμα που χρησιμοποιείται, αν το άρθρο που πρόκειται να 

καταχωρηθεί είναι οριστικό ή πρόχειρο και άλλες δευτερεύουσας σημασίας επιλογές 

οι οποίες μπορεί να ρυθμιστούν μια φορά και να μη χρειάζεται να μεταβαίνει κάθε 

φορά ο χρήστης σε αυτές. Όπως φαίνεται στην κενή φόρμα καταχώρησης πρέπει να 

συμπληρωθούν ορισμένα στοιχεία που αφορούν το άρθρο, όπως είναι ο τύπος, η 

ημερομηνία, η σειρά και ο αριθμός, το σχετικό παραστατικό αν αυτό υπάρχει, ποιο 
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υποκατάστημα αφορά το άρθρο και την αιτιολογία αν θέλει ο χρήστης να 

καταχωρήσει μια. Τέλος πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία που αφορούν τους 

λογαριασμούς της καταχώρησης καθώς και τα ποσά της χρεοπιστώσεις τους. Στην 

παρακάτω εικόνα φαίνεται η φόρμα καταχώρησης άρθρου με τα πεδία που 

αναφέραμε. 

 

 
 

Σε όσα κενά πεδία εμφανίζεται τέρμα δεξιά ένα μικρό κίτρινο τετραγωνάκι δίνεται η 

δυνατότητα επιλέγοντας το να εμφανιστεί ένα άλλο πλαίσιο διάλογου σε διάφορες 

μορφές. Στο πεδίο τύπος επιλέγοντας το τετραγωνάκι αυτό μας εμφανίζεται μια σειρά 

από τύπους άρθρων που έχουμε δημιουργήσει ή και προϋπήρχαν. Είναι σημαντικό να 

έχουν δημιουργηθεί σωστά οι τύποι άρθρων ώστε να μπορέσει το πρόγραμμα 

καταχωρώντας ένα άρθρο να κάνει σωστά τους υπολογισμούς που θα χρειαστούν (π.χ 

να ενημερώνει σωστά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών 

ΚΕ.Π.Υ.Ο). Στο πεδίο ημερομηνία εμφανίζεται ένα ημερολόγιο για την σωστή 

μεταφορά στην ημερομηνία που επιθυμεί ο χρήστης (αν και είναι προεπιλεγμένη η 

ημερομηνία με την οποία έγινε η εισαγωγή στο πρόγραμμα) ή και για διάφορους 

άλλους ελέγχους. Τέλος σημαντική είναι η φόρμα αναζήτησης λογαριασμών, η οποία 

μπορεί να επιλέγει αφού ο χρήστης έχει μπει στη φόρμα καταχώρησης λογαριασμών 
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και χρεοπιστώσεων. Όλες οι φόρμες αναζήτησης παρουσιάζουν ένα αρκετά εύχρηστο 

μηχανισμό αναζήτησης με όσα γράμματα ή ψηφία επιθυμεί ο χρήστης καθώς και 

δυνατότητες ταξινόμησης των αποτελεσμάτων ή όλων των δεδομένων που υπάρχουν 

μέσα στις φόρμες κατά πολλούς τρόπους. Στις τρεις παρακάτω εικόνες φαίνονται οι 

φόρμες αναζήτησης που αναφέραμε όπως φαίνονται μέσα στην εφαρμογή. 
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Η εικόνα ενός άρθρου πριν την καταχώρηση φαίνεται παρακάτω. Εκτός από τις 

επιλογές «Καταχώρηση», «Διαγραφή», «Ακύρωση», «Νέο Άρθρο», που 

εμφανίζονται με την μορφή κουμπιών και ουσιαστικά είναι οι επιλογές που υπάρχουν 

σχετικά με το άρθρο που έχει δημιουργηθεί, υπάρχουν και μια σειρά από άλλες 

επιλογές στο αριστερό μέρος της οθόνης. Οι επιλογές αυτές είναι η εμφάνιση της 

μηχανής αναζήτησης άρθρων σε νέο παράθυρο, ώστε να μη χρειάζεται να βγει ο 

χρήστης από την φόρμα καταχώρισης αν θελήσει να αναζητήσει κάποιο άρθρο, με 

την επιλογή «Κατάλογος»,  τα «Στοιχεία ΚΕ.Π.Υ.Ο», που θα δούμε παρακάτω που 

οδηγεί, «Εισαγωγή άρθρου από πρότυπο», επιλογή που είναι δυνατή να γίνει πριν την 

δημιουργία του άρθρου και που επιτρέπει να δημιουργηθούν γρήγορα και εύκολα 

άρθρα από τα πρότυπα άρθρα που υπάρχουν, «Νέος Τύπος Λογιστικών Άρθρων», 

που μεταφέρει τον χρήστη αμέσως στην δημιουργία νέου τύπου λογιστικών άρθρων 

αν οι υπάρχοντες τύποι δεν τον εξυπηρετούν για το άρθρο που θέλει να καταχωρήσει, 

και τέλος η επιλογή «Νέος Λογαριασμός Λογιστικού Σχεδίου», η οποία  δίνει τη 

δυνατότητα να μεταφοράς στην κάρτα εισαγωγής νέων λογαριασμών αν κάποιος 

λογαριασμός του άρθρου  δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ή να δημιουργηθεί ένας νέος 

ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών καλύτερα. Επιλέγοντας τα 

«Στοιχεία ΚΕ.Π.Υ.Ο».  Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διάλογου το οποίο  αφού πρώτα 

εντοπίζει αν υπάρχουν στοιχεία που θα πάνε στην συγκεντρωτική κατάσταση 

πελατών- προμηθευτών (ΚΕ.Π.Υ.Ο) και μας παρουσιάζει τον αριθμό παραστατικών 

και την αξία  Δίνει παράλληλα την δυνατότητα να τα ελεγχθεί ή και να τα αλλαχτεί 

αν έχει γίνει  για κάποιο λόγο λάθος. 

 

 

 

 65



Πληροφοριακά συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής 
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11.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Όπως έχουμε αναφέρει και νωρίτερα, η εφαρμογή διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας 

λογιστικών άρθρων απ’ ευθείας ή αυτόματα κατά την καταχώρηση οικονομικών 

εγγραφών εσόδων & εξόδων. Βέβαια για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο να γίνουν μια 

σειρά από παραμετροποιήσεις, οι οποίες δεν θα μας απασχολήσουν στην παρούσα 

εργασία. Οι οικονομικές εγγραφές βοηθούν στην αναλυτική παρακολούθηση κάποιων 

οικονομικών στοιχείων των συναλλασσόμενων καθώς και στην έκδοση στοιχείων- 

παραστατικών. 

 

Επιλέγοντας τις «Οικονομικές Εγγραφές» από το κυρίως μενού ο χρήστης 

μεταφέρεται σε μια φόρμα αναζήτησης των οικονομικών εγγραφών ακριβώς όπως  

συμβαίνει και με τα λογιστικά άρθρα. 

 

 
 

Τα κριτήρια είναι πολλά ώστε η αναζήτηση να γίνεται πιο ακριβής. Μερικά από αυτά 

είναι αν η αναζήτηση αυτή αφορά έσοδα ή έξοδα, ποια ημερομηνία και ποιους 

αριθμούς παραστατικών, ποιους τύπους, αν αφορά κάποιον συναλλασσόμενο 

συγκεκριμένα ή όχι κ.α. Τα αποτελέσματα τις αναζήτησης έχουν τις ίδιες ιδιότητες 
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όσον αφορά τις δυνατότητες ταξινόμησης και εκτύπωσης όπως συμβαίνει και με τα 

άρθρα λογιστικής. Τα κουμπιά που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης δίνουν 

δυνατότητες διαγραφής εγγραφών, εμφάνισης των στοιχείων τους και καταχώρισης 

νέας εγγραφής. Επιλέγοντας την καταχώριση νέας εγγραφής εμφανίζεται μια φόρμα 

καταχώρησης σε λίγο διαφορετική μορφή από ότι αυτή της φόρμας καταχώρησης των 

λογιστικών άρθρων. 

 

 
 

Η φόρμα καταχώρησης οικονομικής εγγραφής απαιτεί να συμπληρωθούν κάποια 

πεδία που αφορούν στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν στην καταχώρηση των λογιστικών 

άρθρων. Αρχικά ζητείται να καθοριστεί ο τύπος της οικονομικής εγγραφής, αριθμός 

του και  η ημερομηνία. Στην συνεχεία ζητούνται τα χαρακτηριστικά του 

συναλλασσόμενου. Αν είναι πελάτης- προμηθευτής ή χρεώστης-πιστωτής, το όνομα 

του, ο αριθμός κωδικοποίησης του (Συντομογραφία), το Α.Φ.Μ του καθώς επίσης και 

ο τρόπος πληρωμής, αν δηλαδή είναι πληρωμή με  πίστωση ή άμεση εξόφληση. Στην 

συνέχεια της φόρμας εμφανίζονται δύο ακόμα κάρτες. Η πρώτη αφορά την αξία της 

οικονομικής εγγραφής και η δεύτερη τους τυχόν φόρους και κρατήσεις που αυτή 

περιλαμβάνει. Εφόσον συμπληρωθούν τα στοιχεία αυτά η εγγραφή είναι έτοιμη προς 

καταχώρηση. 
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Όπως και στη φόρμα καταχώρησης λογιστικών άρθρων, έτσι και εδώ, στο αριστερό 

μέρος της φόρμας βρίσκονται μια σειρά από επιλογές-συντομεύσεις που σκοπό έχουν 

να διευκολύνουν την καταχώρηση. Πολλές είναι όμοιες με αυτές των λογιστικών 

άρθρων. Υπάρχουν όμως άλλες οι οποίες εμφανίζονται για πρώτη φορά. Η επιλογή 

υπενθυμίσεις είναι προφανές ότι μεταφέρει τον χρήστη γρήγορα και εύκολα στην 

λίστα των υπενθυμίσεων του. Παρακάτω βλέπουμε ότι υπάρχουν οι επιλογές «Νέος 

Πελάτης, Προμηθευτής, Χρεώστης, Πιστωτής». Στο μέρος αυτό της εφαρμογής είναι 

δυνατό να καταχωρηθούν αναλυτικά τα στοιχεία πελατών, προμηθευτών κτλ. 

Επιλέγοντας το «Νέος Πελάτης» εμφανίζεται μια νέα φόρμα καταχώρησης, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, με μια σειρά από πεδία τα θα μας βοηθήσουν και 

στην καταχώρηση δεδομένων του πελάτη όσο και στην σύνδεση του με τον 

λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου, για να γίνεται η ενημέρωση της Γενικής 

Λογιστικής από τις Οικονομικές εγγραφές (διαδικασία που χρειάζεται και άλλες 

παραμετροποιήσεις). 

 

 
 

Τέλος στο αριστερό κάτω μέρος της εφαρμογής εμφανίζονται άλλες δυο επιλογές. Η 

«Καρτέλα Συναλλασσόμενου» μεταφέρει τον χρήστη στη καρτέλα του 
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συναλλασσόμενου που έχει επιλέξει ώστε να μπορεί να δει μέσα από αυτή τις 

κινήσεις του συγκεκριμένου συναλλασσόμενου. Με την επιλογή «Οικονομικά 

Στοιχεία Συναλλασσόμενου» η εφαρμογή μεταφέρει τους χρήστες σε μια σειρά από 

καταστάσεις έλεγχου που αφορούν τους συναλλασσόμενους. Οι καταστάσεις αυτές 

είναι πχ σύνολο πιστώσεων και  αν αυτά έχουν ξεπεράσει κάποια όρια, αν υπάρχουν 

και ποτέ λήγουν ανεξόφλητα γραμμάτια επιταγές κτλ, σύγκριση συναλλαγών από 

χρήση σε χρήση ή και σε αλλά διαστήματα, μερικά σύνολα πληρωμών κ.α.  

11.5 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η ενημέρωση της γενικής λογιστικής είναι δυνατόν να γίνει, εκτός από τις 

οικονομικές εγγραφές, και από τις εισπράξεις και τις πληρωμές, δηλαδή από 

ταμειακές κινήσεις. Εκτός βέβαια από την ενημέρωση της γενικής λογιστικής η 

παρακολούθηση των εισπράξεων και πληρωμών δίνει την δυνατότητα για 

παρακολούθηση των χρηματικών ροών και άλλων οικονομικών μεγεθών που 

αφορούν το ταμείο  ή τα ταμεία της επιχείρησης. 

 

Επιλέγοντας, λοιπόν, από το κεντρικό μενού τις «Εισπράξεις» (η επιλογή των 

πληρωμών οδηγεί σε παρόμοια ροή εργασιών) εμφανίζεται η, γνωστή πλέον, μηχανή 

αναζήτησης των εισπράξεων. Επιλέγοντας να καταχωρηθεί μια νέα είσπραξη ο 

χρήστης αντικρίζει μια νέα φόρμα καταχώρησης, λίγο διαφορετική από τις δυο 

προηγούμενες. Επειδή η φόρμα αυτή εξυπηρετεί άλλους είδους καταχώρηση είναι 

λογικό και τα διάφορα πεδία που υπάρχουν να εξυπηρετούν την καταχώρηση αυτή. 
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Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές καρτέλες και πολλά πεδία χωρίς να είναι πάντα 

απαραίτητο (όπως και στις άλλες φόρμες) να συμπληρωθούν όλα. Σαφώς όμως κάθε 

φόρμα έχει και υποχρεωτικά πεδία για να έχει νόημα και σημασία η καταχώρηση. 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ξανά πως η συμπλήρωση ορισμένων πεδίων 

είναι πολύ απλή διαδικασία με τη δυνατότητα εμφάνισης μηχανών αναζήτησης και 

καταχώρισης δεδομένων. Στο συγκεκριμένο σημείο, όπως μπορούμε να δούμε και 

στην παρακάτω εικόνα, επιλέγοντας το κίτρινο τετραγωνάκι στην άκρη του πεδίου 

καταχώρησης συναλλασσόμενου εμφανίζεται η αντίστοιχη μηχανή αναζήτησης 

πελατών (εφόσον πρόκειται για είσπραξη). Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η 

αναζήτηση και η καταχώρηση συναλλασσόμενων. 
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 Το διαφορετικό στοιχείο που εμφανίζεται στις εισπράξεις είναι η επιλογή «Εισαγωγή 

Αξιόγραφων» που εμφανίζεται στα αριστερά της εφαρμογής (η επιλογή «Νέος 

Προμηθευτής» δεν υπάρχει αφού πρόκειται για είσπραξη και όχι για πληρωμή, 

αντίστοιχα στις πληρωμές απουσιάζει η επιλογή «Νέος Πελάτης»). Είναι λογικό να 

υπάρχει επιλογή μεταφοράς σε μια φόρμα εισαγωγής νέων αξιόγραφων σε ένα σημείο 

της εφαρμογής που αφορά καταχώρηση εισπράξεων. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η 

δυνατότητα μέσα από τη φόρμα καταχώρησης εισπράξεων και πληρωμών με σύντομο 

τρόπο να εισαχθούν στο σύστημα τα εισπρακτέα και τα πληρωτέα αξιόγραφα που 

παραλαμβάνονται από πελάτες  και εκδίδονται σε προμηθευτές αντίστοιχα. Έτσι η 

εφαρμογή εισάγει μαζικά αξιόγραφα στην είσπραξη ή στην πληρωμή και παράλληλα 

τα καταχωρεί και στο αρχείο αξιόγραφων. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι όμοια με αυτά 

της οικονομικής εγγραφής. Σημαντικές είναι και σε αυτό το σημείο οι επιλογές 

«Καρτέλα Συναλλασσόμενου» και «Οικονομικά Στοιχεία Συναλλασσόμενου» για την 

παρακολούθηση διάφορων οικονομικών  μεγεθών των συναλλασσόμενων σχετικές με 

τις εισπράξεις, τα όρια πιστώσεων, τα χρωστούμενα ποσά κτλ.  
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11.6 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Το πρόγραμμα singular accountant διαθέτει μια πρότυπη ανάλυση λογιστικού σχεδίου 

εναρμονισμένη πλήρως με τις απαιτήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

(Κ.Β.Σ.). Κατά τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας υπάρχει επιλογή για 

χρησιμοποίηση του προτεινομένου λογιστικού σχεδίου. Η διαδικασία αυτή 

διευκολύνει τους χρήστες από μια χρονοβόρα διαδικασία εισαγωγής λογαριασμών, 

και τους αποτρέπει από τυχόν λάθη. Εφόσον χρησιμοποιηθεί η πρότυπη ανάλυση 

λογιστικού σχεδίου δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέοι λογαριασμοί, να 

διαγράφουν και να μεταβληθούν οι υπάρχοντες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

χρηστών. Οι εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας είναι υποχρεωμένες να 

λειτουργούν σύμφωνα με το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.). Η εφαρμογή 

λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση αυτή συμπεριέλαβε μέσα το Λογιστικό Σχέδιο 

ώστε να διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. 

 

Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού «Λογαριασμοί Λ.Σ» ο χρήστης μεταφέρεται σε 

μια μηχανή αναζήτησης λογαριασμών. Η μηχανή αναζήτησης είναι παρόμοια με τις 

προηγούμενες περιπτώσεις τηρώντας με αυτό τον τρόπο την “φιλοσοφία” του 

προγράμματος πριν από κάθε καταχώρηση- δημιουργία να υπάρχει μια αναζήτηση. 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την μηχανή αναζήτησης καθώς και τις επιλογές που 

υπάρχουν  μέσα στο μενού «Λογαριασμοί Λ.Σ». 
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 Υπάρχουν πολλές επιλογές αναζήτησης λογαριασμών (π.χ με κωδικό, με περιγραφή) 

καθώς επίσης και δυνατότητες ταξινόμησης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Τα 

κουμπιά που βρίσκονται στο κάτω μέρος της εφαρμογής δίνουν την δυνατότητα για 

διαγραφή, δημιουργία, προβολή επιλεγμένου λογαριασμού καθώς και δημιουργία 

υπολογαριασμού σε περίπτωση που έχει επιλεχθεί ένας υψηλόβαθμος λογαριασμός. 

Παρατηρούμε ότι τόσο οι ενέργειες, όσο και η ακολουθία των ενεργειών είναι 

παρόμοιες στην συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό που αλλάζει κάθε φορά είναι το 

περιεχόμενο με το οποίο καλείται να ασχοληθεί ο χρήστης, δηλαδή την μια να 

καταχωρήσει- να αναζητήσει οικονομική εγγραφή, άρθρο γενικής λογιστικής κτλ.  

 

Επιλέγοντας το «Νέος Λογαριασμός» ο χρήστης μεταφέρεται σε μια φόρμα 

καταχώρησης λογαριασμών με τέσσερις καρτέλες. Κάθε μια από αυτές έχει μια σειρά 

πεδίων και επιλογών που βοηθούν στην ορθή καταχώρηση των λογαριασμών. Στην 

πρώτη καρτέλα όπως φαίνεται και παρακάτω υπάρχουν τα γενικότερα και 

βασικότερα στοιχεία που αφορούν τον λογαριασμό. Τα στοιχεία αυτά είναι ο 

κωδικός, η περιγραφή, αν υπάρχει ανώτερος λογαριασμός και ποιος είναι αυτός, η 

κατηγορία λογαριασμού (εσόδων, πελατών, τάξεως κτλ), το είδος υπόλοιπου και 

αλλά δευτερεύουσας σημασίας στοιχεία. Στην περίπτωση καταχώρησης 
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υπολογαριασμού στον κωδικό εμφανίζεται ο κωδικός του ανώτερου λογαριασμού με 

τον δρομέα στο τέλος αυτού περιμένοντας από τον χρήστη να τον ολοκληρώσει. 

 

 
 

Στην δεύτερη καρτέλα υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που αφορούν τον προς 

καταχώρηση λογαριασμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

 

 75



Πληροφοριακά συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής 

 
 

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα μια πρώτη σημαντική επιλογή είναι ο 

συνδεόμενος εξωλογιστικός λογαριασμός, επιλογή που αφορά τις οικονομικές 

εγγραφές και καταχωρήσεις και όπως έχουμε αναφέρει νωρίτερα είναι αναγκαίες μια 

σειρά από παραμετροποιήσεις για την σωστή ενημέρωση των καταστάσεων της 

επιχείρησης. Άλλες επιλογές είναι η ημερομηνία έναρξης παρακολούθησης, το 

ελάχιστο και το μέγιστο επιτρεπτό υπόλοιπο του λογαριασμού, αν επιτρέπεται η 

χρέωση και η πίστωση κτλ. 

 

Η τρίτη καρτέλα είναι μια καρτέλα προβολής των χρεοπιστώσεων του λογαριασμού 

από οριστικές και προσωρινές κινήσεις καθώς και των υπόλοιπων του (παρακάτω 

εικόνα). Στην νέα καταχώρηση λογαριασμού σαφώς και τα ποσά μέσα στα πεδία 

είναι μηδενικά και δεν απαιτείται από τον χρήστη να τα συμπληρώσει. Τέλος η 

τετάρτη καρτέλα περιέχει επιλογές σχετικές με τις φορολογικές δηλώσεις. Ποιες 

ενημερώνει και με ποιο τρόπο 
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Εκτός από τις επιλογές που εμφανίζονται με την μορφή κουμπιών στο δεξιό μέρος 

της εφαρμογής (καταχώρηση, διαγραφή, ακύρωση, νέος λογαριασμός, νέος 

υπολογαριασμός) υπάρχουν και τρεις επιλογές στο αριστερό μέρος της εφαρμογής. 

Εκτός από την επιλογή «Κατάλογος», η οποία, όπως έχουμε ξαναδεί, μεταφέρει τον 

χρήστη σε νέο παράθυρο στην μηχανή αναζήτησης λογαριασμών, εμφανίζεται άλλες 

δύο επιλογές που αφορούν τα οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού καθώς και το 

Αναλυτικό Καθολικό για γρήγορη και εύκολη μετάβαση σε σχετικές με τον 

λογαριασμό καταστάσεις.  

11.7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Στο κεντρικό μενού της εφαρμογής εμφανίζεται η ένδειξη «Καταστάσεις». 

Επιλέγοντας ο χρήστης τις «Καταστάσεις» εισέρχεται σε ένα υπομενού το οποίο του 

δίνει τη δυνατότητα να μεταβεί σε ένα πλήθος καταστάσεων. Οι καταστάσεις αυτές 

δίνουν συνοπτικά κάποιες πληροφορίες στον χρήστη τόσο για την γενικότερη εικόνα 

της επιχείρησης όσο και για τον έλεγχο αυτής. Πολλές από αυτές είναι υποχρεωτικό 

να παρακολουθούνται και να παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην 
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αρμοδία οικονομική υπηρεσία. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν είτε να αποθηκευτούν 

σε ηλεκτρονική μορφή, είτε να εκτυπωθούν στην οθόνη μέσα από την εφαρμογή, είτε 

τέλος να εκτυπωθούν από κάποιον, συνδεδεμένο με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή με 

το δίκτυο υπολογιστών, εκτυπωτή. Βασική δυνατότητα είναι ότι πολλές από τις 

παρακάτω οικονομικές αναφορές εξάγονται σε ΜS Excell για περαιτέρω 

επεξεργασία. 

 

 
 

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα τον σύνολο των ομάδων καταστάσεων 

φαίνεται στο αριστερό άκρο της εφαρμογής. Σημαντικότερες ομάδες είναι οι 

λογιστικές καταστάσεις, οι καταστάσεις ελέγχου, οι καταστάσεις εφορίας, Φ.Π.Α 

Υπάρχει και μια ομάδα καταστάσεων με το όνομα «Λοιπές» που θα δούμε παρακάτω 

τι περιλαμβάνουν. Εκτός όμως από αυτές τις καταστάσεις υπάρχει και μια πληθώρα 

καταστάσεων οι οποίες αφορούν διάφορες ομάδες δεδομένων της επιχείρησης και 

σκοπό έχουν την παρακολούθηση, την σύγκριση και την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων. Μερικές από αυτές είναι οι καταστάσεις εσόδων και εξόδων, 

κερδών και ζημιών, απαιτήσεων, υποχρεώσεων, ταμείου και αξιόγραφων,  

λογαριασμών, πελατών, προμηθευτών, πάγιων κ.α. 
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Από τις ομάδες καταστάσεων επιλέγοντας τις «Λογιστικές» εμφανίζονται αναλυτικά 

οι λογιστικές καταστάσεις που είναι δυνατόν να εμφανίσει το πρόγραμμα (παραπάνω 

εικόνα). Η πρώτη κατάσταση έχει το όνομα «Αναλυτικό Ημερολόγιο». Αυτή η 

επιλογή εμφανίζει μια συνολική εικόνα για τις κινήσεις των τύπων λογιστικών 

άρθρων που ενημερώνουν το ημερολόγιο. Δίνεται η δυνατότητα να απεικονιστούν οι 

κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο επιλεγμένο διάστημα ανά ημέρα. Στην 

παρακάτω εικόνα βλέπουμε την μορφή του αναλυτικού ημερολόγιου όπως 

εμφανίζεται μέσα από την εφαρμογή. 

 

 
 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης «Συγκεντρωτικού Ημερολόγιου κατά 

Ημερολόγιο». Η κατάσταση αυτή δίνει πληροφορίες για τη συνολική χρέωση και 

πίστωση με την οποία ενημερώθηκε κάθε ημερολόγιο λογιστικής. Ακόμα υπάρχει και 

η κατάσταση «Συγκεντρωτικού Ημερολόγιου κατά Λογαριασμό» η οποία ενημερώνει 

τους χρήστες της εφαρμογής για το σύνολο της χρέωσης και της πίστωσης των 

πρωτοβάθμιων λογαριασμών λογιστικού σχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από 

τις κινήσεις των υπολογαριασμών τους. Πάντα για τις εκτυπώσεις αυτές υπάρχουν 

πλαίσια διάλογου που εμφανίζουν διάφορα κριτήρια εκτύπωσης (π.χ ημερομηνία) 

ώστε να προσαρμόζεται η εκτύπωση στις ανάγκες των χρηστών. Οι επόμενες δυο 
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καταστάσεις δίνουν τα αναλυτικά καθολικά κινουμένων και μη λογαριασμών. Οι μεν 

πρώτες δίνουν μια εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι κινήσεις των λογαριασμών 

του λογιστικού σχεδίου (που δεν περιλαμβάνουν υπολογαριασμός), κινήσεις 

πραγματοποιούμενες μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί από τον χρήστη 

κατά την εισαγωγή των κριτηρίων. Δίνεται η δυνατότητα να εμφανίζονται στην 

κατάσταση λογαριασμοί για τους οποίους δεν έχουν καταχωρηθεί κινήσεις μέσα στο 

επιλεγμένο διάστημα. Στην δε δεύτερη κατάσταση παρέχεται μια εικόνα για το πώς 

διαμορφώνονται τα ποσά χρέωσης κα πίστωσης εκείνων των λογαριασμών του 

λογιστικού σχεδίου που αναλύονται σε υπολογαριασμούς και οι κινήσεις των 

τελευταίων ανήκουν στο χρονικό διάστημα που έχει δηλωθεί κατά την εισαγωγή των 

κριτηρίων. Δίνεται η δυνατότητα να εμφανιστούν λογαριασμοί συγκεκριμένου 

βαθμού αλλά και λογαριασμοί για τους οποίους δεν έχουν καταχωρηθεί κινήσεις 

μέσα στο επιλεγμένο διάστημα. 

 

 
 

Η κατάσταση «Γενικό Καθολικό» δίνει πληροφορίες για τη συνολική χρέωση, τη 

συνολική πίστωση και το υπόλοιπο ανά ημέρα της επιλεγμένης περιόδου, κάθε 

πρωτοβάθμιου λογαριασμού λογιστικού σχεδίου που έχει επιλεγεί στα κριτήρια. Η 
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κατάσταση Γενικού Καθολικού όπως εμφανίζεται μέσα στην εφαρμογή φαίνεται 

παρακάτω. 

 

 
 

Με την κατάσταση «Ισοζύγιο» ενημερώνεται ο χρήστης για τη συνολική αξία 

χρέωσης και πίστωσης και επομένως για το υπόλοιπο κάθε επιλεγμένου λογαριασμού 

λογιστικού σχεδίου και για το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί από τα 

κριτήρια.(παρακάτω εικόνα). Τέλος υπάρχει η κατάσταση «Βιβλίο Απογραφής» που 

μας δίνει το βιβλίο απογραφής μιας ή και περισσότερων αποθηκών, και το «Φύλλο 

Ανάλυσης και Ελέγχου» που δίνει την συνολική χρέωση και πίστωση κάθε 

επιλεγμένου λογαριασμού λογιστικού σχεδίου και για χρονικό διάστημα που έχει 

καθοριστεί. 
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Στην ομάδα καταστάσεων ελέγχου, η οποία είναι ακριβώς κάτω από τις λογιστικές 

καταστάσεις στο αριστερό μέρος της εφαρμογής, έχουμε δυο ειδών καταστάσεις, 

«Πρόχειρων Άρθρων» και «Οριστικών Άρθρων». Στην πρώτη περίπτωση ο χρήστης 

λαμβάνει μια κατάσταση από την οποία ενημερώνεται για τα άρθρα που έχουν 

καταχωρηθεί στο διάστημα που έχει επιλέγει από τα κριτήρια και τα οποία έχουν 

κατάσταση ενημέρωσης «Πρόχειρο». Στην δεύτερη περίπτωση ο χρήστης λαμβάνει 

μια κατάσταση από την οποία ενημερώνεται για τα οριστικά άρθρα που πληρούν τα 

κριτήρια που ορίζονται και που έχουν καταχωρηθεί στο επιλεγμένο διάστημα. Κατά 

την εισαγωγή κριτηρίων μπορεί να επιλέγει και ο τρόπος ταξινόμησης των 

καταστάσεων. 

 

Στην ομάδα καταστάσεων «Λοιπές» εμφανίζονται μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες 

καταστάσεις (παρακάτω εικόνα). Ορισμένες από αυτές είναι η κατάσταση 

«Χρεώσεις- Πιστώσεις- Υπόλοιπα» η οποία εμφανίζει τα σύνολα της χρέωσης και της 

πίστωσης κάθε λογαριασμού και επομένως και τα  υπόλοιπα τους λαμβάνοντας 

υπόψη την περίοδο που έχει οριστεί από τον χρήστη,  η κατάσταση «Σύγκριση 

Υπόλοιπο Τρέχουσας & Προηγούμενης Χρήσης» η οποία δίνει την δυνατότητα στο 

χρήστη να συγκρίνει το υπόλοιπο που έχει κάθε λογαριασμός λογιστικού σχεδίου μια 
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συγκεκριμένη περίοδο της τρέχουσας χρήσης που επιλέγει ο χρήστης με την 

αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, την κατάσταση «Υπόλοιπα 

Προηγούμενης Χρήσης», τα «Υπόλοιπα Πελατών και Προμηθευτών», που αφορούν 

τα υπόλοιπα των λογαριασμών πελατών προμηθευτών του λογιστικού σχεδίου σε 

ορισμένες περιόδους, την κατάσταση «Συνοπτική Εικόνα Επιχείρησης» που δίνει μια 

κατάσταση με ημερομηνίες ενημέρωσης και τελευταίας θεωρημένης εκτύπωσης των 

θεωρημένων καταστάσεων. Ακόμα υπάρχει η κατάσταση «Ισοζύγιο ορισμένης 

περιόδου» και η «Συγκεντρωτική Κατάσταση Κίνησης» που δίνει μια εικόνα για το 

πώς διαμορφώνονται οι κινήσεις μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει δηλωθεί. Τέλος 

υπάρχουν μια σειρά από καταστάσεις- ευρετήρια που δίνουν καταστάσεις με οι 

οποίες βοηθούν στην εξαγωγή δεδομένων της εφαρμογής που αφορούν τους τύπους 

λογιστικών άρθρων, τους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου, πρότυπων άρθρων 

κτλ. 

 

 
 

Στην ομάδα καταστάσεων εφορίας εμφανίζεται μια σειρά από επιλογές που αφορούν 

την έκδοση των επιμέρους συγκεντρωτικών καταστάσεων που υποβάλλονται κάθε 

έτος στο ΚΕ.Π.Υ.Ο (Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών) καθώς και 

έκδοση φορολογικής δήλωσης. Η πρώτη κατάσταση, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
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εικόνα αφορά την συγκεντρωτική κατάσταση πελατών, η δεύτερη την συγκεντρωτική 

κατάσταση των πιστωτικών υπόλοιπων τους και επόμενες δύο καταστάσεις αφορούν 

τα ίδια πράματα αλλά αυτή τη φορά για τους προμηθευτές. Οι δυο τελευταίες 

καταστάσεις έχουν να κάνουν με έλεγχο και εμφάνιση των φορολογικών δηλώσεων. 

 

 
 

Επιλέγοντας ο χρήστης την συγκεντρωτική κατάσταση πελατών με σκοπό να δει την 

συγκεντρωτική κατάσταση των τιμολογίων των πελατών που υποβάλλονται κάθε 

έτος στο ΚΕ.Π.Υ.Ο, έρχεται αντιμέτωπος με ένα πλαίσιο διάλογου το οποίο του ζητά 

να καθορίσει τα κριτήρια, με τα οποία θα κάνει την επιλογή των τιμολογίων που θα 

εμφανίσει. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα τα κριτήρια αυτά αφορούν το 

ποιοι πελάτες είναι επιθυμητό να εμφανιστούν,  δυνατότητα αναζήτησης με όνομα, με 

συντομογραφία και με Α.Φ.Μ, ποιο έτος αφορά η αναζήτηση και ποιο είναι το όριο 

της αξίας των τιμολογίων τα οποία εμφανίζονται. Επίσης υπάρχουν και δυνατότητες  

πολλαπλών τρόπων ταξινόμησης των αποτελεσμάτων, κατά όνομα κατά 

συντομογραφία και κατά Α.Φ.Μ. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε την συγκεντρωτική 

κατάσταση πελατών όπως αυτή εμφανίζεται μέσα από την εφαρμογή. Οι καταστάσεις 

αυτές, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι δυνατόν να εκτυπωθούν σε χαρτί αλλά και να 

σωθούν σε μαγνητικό μέσο. Εκτός από τα γενικά στοιχεία του πελάτη, 
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ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κ.α εμφανίζεται ο αριθμός των τιμολογίων 

υπολογίστηκαν στην κατάσταση για τον συγκεκριμένο πελάτη καθώς και το σύνολο 

της αξίας τους. Παρόμοιες είναι και οι καταστάσεις προμηθευτών και πιστωτικών 

υπόλοιπων. 
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Εκτός από τις παραπάνω καταστάσεις εμφανίζονται και μια σειρά από άλλες 

καταστάσεις, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο σημαντικές, που βοηθούν στον 

έλεγχο και την παρακολούθηση της πορείας των εταιρειών. Έτσι ο χρήστης έχει στη 

διάθεση του μια σειρά από καταστάσεις σχετικές με έσοδα, έξοδα, το ταμείο, τα 

αξιόγραφα, τους πελάτες, τους προμηθευτές κ.α. Ας πάρουμε ενδεικτικά τις 

καταστάσεις πελατών. Επιλέγοντας οι χρήστες την ομάδα  καταστάσεων πελατών 

τους εμφανίζονται αναλυτικά όλες εκείνες οι καταστάσεις που αφορούν τους πελάτες. 

(παρακάτω εικόνα) 
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Η πρώτη κατάσταση αφορά την καρτέλα λογαριασμού πελάτη όπου μας δίνει τις 

κινήσεις συγκεκριμένου πελάτη που θα επιλεχθεί για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Στην συνεχεία υπάρχει μια συγκεντρωτική κατάσταση κινήσεων όλων των 

πελατών για το επιλεγόμενο διάστημα. Η επόμενη κατάσταση αφορά υπόλοιπα 

λογαριασμών πελατών κατάσταση πολύ σημαντική για τον έλεγχο των εργασιών τις 

εταιρείας. Οι επόμενες δύο καταστάσεις αφορούν τις λογιστικές εγγραφές και τους 

τύπους τους, όπως αυτοί σχετίζονται με τους πελάτες για συγκεκριμένο διάστημα και 

έπειτα έχουμε καταστάσεις πελατών που δεν είχαν συναλλαγές με την εταιρεία για 

συγκεκριμένο διάστημα, κινήσεις λογαριασμών ανά ημέρα και τύπο κίνησης. 

Σημαντική πληροφορία μας δίνει η τελευταία κατάσταση που αφορά τι ανεξόφλητες 

κινήσεις πελατών. Πληροφορίες πολύ σημαντικές για τον έλεγχο και την σωστή 

λειτουργία της επιχείρησης. 
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11.8 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Το πρόγραμμα singular accountant στην προσπάθεια του να εκμεταλλευτεί τις 

δυνατότητες και τις υπηρεσίες του διαδικτύου ενσωματώνει τεχνολογία άμεσης 

σύνδεσης με το internet. Έτσι μέσα από την εφαρμογή ο χρήστης έχει δυνατότητα 

πρόσβασης στην ηλεκτρονική σελίδα υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. του Υπουργείου 

Οικονομικών, on-line φορολογική ενημέρωση μέσω της υπηρεσίας e-Λογιστής, 

δωρεάν ενημέρωση σε θετά τεχνολογιών, πληροφορικής και χρηματιστηρίου. 

Επιλέγοντας από το κεντρικό μενού το «Μετάβαση στο Ιντερνετ» και εφόσον ο 

υπολογιστής έχει το απαραίτητο υλικό (hardware) για σύνδεση με το διαδίκτυο ο 

χρήστης έχει όλες τις παραπάνω επιλογές στη διάθεση του.   

 

 

11.9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 

Μια ακόμη δυνατότητα της εφαρμογής singular accountant είναι η δυνατότητα του να 

διαχειρίζεται τα πάγια της επιχείρησης. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα εύκολης 

και γρήγορης εκτύπωσης μητρώου πάγιων και διαθέτει ένα εξαιρετικά εύχρηστο 
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τρόπο για τον υπολογισμό των αποσβέσεων και τον αναπροσαρμογών των παγίων 

στοιχείων.  Επιλέγοντας ο χρήστης τα «Πάγια Στοιχεία» έχει δυνατότητα να δει για 

τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης που είναι ήδη καταχωρημένα  καθώς και να 

καταχωρήσει και νέα.  

 

 
 

Μετά την επιλογή «Πάγια Στοιχεία» εμφανίζεται η μηχανή αναζήτησης με πολλαπλά 

κριτήρια των καταχωρημένων πάγιων. Πέρα από τις δυνατότητες καταχώρησης νέου 

και διαγραφής πάγιου υπάρχει και η δυνατότητα προβολής στοιχείων πάγιων. 

Ορισμένα πεδία στις φόρμες που εμφανίζονται συμπληρώνονται κατά την 

καταχώρηση του πάγιου ενώ άλλα πεδία έχουν σκοπό να ενημερώσουν τον χρήστη 

για την πορεία του πάγιου, τις αποσβέσεις του κτλ. Στην πρώτη καρτέλα σημαντικά 

πεδία είναι αυτά της μεθόδου υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και του 

συντελεστή απόσβεσης, στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν σωστά για να 

γίνονται σωστά και οι αποσβέσεις των πάγιων της επιχείρησης. Σημαντικό πεδίο είναι 

και η ημερομηνία κτήσης του πάγιου. Στην δεύτερη καρτέλα πρέπει να συμπληρωθεί 

η αρχική αξία κτήσης του πάγιου ώστε με βάση αυτόν τον αριθμό να αρχίσουν να 

υπολογίζονται οι αποσβέσεις. Η εφαρμογή διαθέτει και επιλογές στο αριστερό της 
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μέρος. Επιλογές που εμφανίζουν την καρτέλα κινήσεων των πάγιων καθώς και 

διάφορα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα πάγια. 
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12 TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (UNISOFT) 

12.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το Κεφάλαιο είναι ένα από τα γνωστότερα προγράμματα μηχανοργάνωσης τόσο 

εμπορικών επιχειρήσεων όσο και λογιστηρίων στην Ελλάδα. Η τελευταία έκδοση του 

(Κεφάλαιο 4) είναι αναβαθμισμένη ως μια windows εφαρμογή με σκοπό να 

αξιοποιήσει πλήρως όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών και 

λειτουργικών συστημάτων εξασφαλίζοντας παράλληλα ταχύτητα και αξιοπιστία. Έχει 

τη δυνατότητα να διαχειρίζεται αξιόγραφα, πάγια, πωλήσεις, αγορές, 

συναλλασσόμενους, παραγωγή, αποθέματα, εσωτερική κοστολόγηση, Γενική και 

Αναλυτική λογιστική και προϋπολογισμούς. Παράλληλα ενσωματώνει μια σειρά από 

δικτυακές (Internet) λειτουργίες, όπως η δυνατότητα σύνδεσης με το Taxisnet για την 

αποστολή δηλώσεων Φ.Π.Α, καταστάσεων ΚΕ.Π.Υ.Ο, μηχανογραφικών ισοζυγίων 

κ.α. 

12.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ 

Όπως συμβαίνει με όλα τα προγράμματα λογισμικού, έτσι και με το Κεφάλαιο 4, για 

να λειτουργήσουν σωστά και να δώσουν στους χρήστες τα αποτελέσματα που είναι 

επιθυμητά είναι αναγκαίες μια σειρά από παραμετροποιήσεις. Ξεκινώντας με το 

Κεφάλαιο 4 δίνεται η δυνατότητα αντιγραφή των κυριοτέρων παραμέτρων από 

δοκιμαστικές (demo) εταιρείες που έχει ενσωματωμένες το πρόγραμμα. Η 

δοκιμαστική αυτή εταιρεία περιέχει τις βασικότερες παραμέτρους για να 

λειτουργήσει μια εταιρεία και οι διάφορες επιλογές έχουν προεπιλεγμένες τις πιο 

συνηθισμένες τιμές. Στην πορεία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τις 

αρχικές παραμέτρους και τις υπόλοιπες που υπάρχουν σύμφωνα με τις δικές του 

ανάγκες ώστε να μπορεί η εφαρμογή να τον εξυπηρετεί όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Ορισμένες από τις παραμέτρους είναι απαραίτητο να καθοριστούν ξεχωριστά σε κάθε 
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εταιρεία. Μερικές από αυτές είναι η επωνυμία, η μορφή της εταιρείας, οι 

δραστηριότητες της κ.α. 

 

Αφού καθοριστούν τα βασικά αντικείμενα που αφορούν την εταιρεία, της οποίας τα 

δεδομένα έχει σκοπό να διαχειριστεί ο χρήστης, εμφανίζεται το κυρίως μενού του 

προγράμματος. Το κυρίως μενού μας εμφανίζει τα σημαντικότερα τμήματα της 

εφαρμογής. Όλα όσα μπορούν να γίνουν μέσω του προγράμματος εμφανίζονται σε 

γενικές γραμμές στην πρώτη κάρτα που εμφανίζεται κατά την εισαγωγή στην 

εφαρμογή. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα δίνεται η δυνατότητα στους 

χρήστες να επιλέξουν και να διαχειριστούν την αποθήκη,  τους πελάτες, τους 

προμηθευτές, αξιόγραφα, πωλήσεις/ παραγγελιές, αγορές/ παραγγελιές, Γενική 

Λογιστική, πάγια, προϋπολογισμοί, πωλητές, αναφορές/ επικοινωνία και οργάνωση 

λειτουργίας. Ανάλογα με την μορφή της εταιρείας και την ανάγκη της σε 

πληροφόρηση τα τμήματα αυτά κρίνονται περισσότερο η λιγότερο σημαντικά. 

 

Επίσης στο κάτω μέρος της εφαρμογής εμφανίζονται η εταιρεία, ο χρήστης και η 

ημερομηνία, σημεία τα οποία και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει 

επιλέγοντας τα με το ποντίκι (αλλαγές που γίνονται και με τα function keys). Τέλος 

όταν ο δείκτης του ποντικιού πάει δεξιά εμφανίζεται μια επιπλέον μπάρα επιλογών η 

οποία δίνει την δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο, ανοίγματος των 

προγραμμάτων Word,  Excell, σημειωματάριο, αριθμομηχανή, ημερολόγιο και 

αποστολή μηνυμάτων σε προκαθορισμένους προορισμούς. 
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12.3 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ (INTERNET) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Η εφαρμογή Unisoft Κεφάλαιο 4, όπως έχουμε αναφέρει νωρίτερα, προσπαθεί να 

εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών και τεχνολογιών 

γενικότερα.  Μια από τις βασικές δυνατότητες της εφαρμογής είναι η δυνατότητα 

εκμετάλλευσης των υπηρεσιών του διαδικτύου. Το πρόγραμμα ενσωματώνει μια 

σειρά από νέες διαδικτυακές  λειτουργίες. Μερικές από αυτές είναι η δυνατότητα 

σύνδεσης με το Taxisnet για αποστολή δηλώσεων Φ.Π.Α., καταστάσεων ΚΕ.Π.Υ.Ο., 

μηχανογραφημένων ισοζυγιών κτλ. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα για πρόσβαση στα 

Unisoft e-services, που είναι υπηρεσίες της εταιρείες μέσω διαδικτύου. Επιπλέον 

υπάρχει η δυνατότητα για ολοκληρωμένη υποστήριξη on-line καθώς και έγκαιρη 

προμήθεια όλων των νέων εκδόσεων. Τέλος μια ακόμη διαδικτυακή λειτουργία είναι 

η δυνατότητα  απευθείας αποστολής  e-mail, μέσα από την εφαρμογή σε πελάτες και 

προμηθευτές.  Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την δυνατότητα σύνδεσης της 

εφαρμογής με τα e-services της Unisoft, τα οποία όπως φαίνεται και στην εικόνα 

περιέχουν δυνατότητες αναβάθμισης, εκπαιδεύσεις υποστήριξης κτλ. 
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12.4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του προγράμματος είναι η «Λογιστική». 

Κάνοντας ο χρήστης την επιλογή αυτή βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά από 

δυνατότητες οι οποίες είναι διατεταγμένες με την μορφή ενοτήτων στο πάνω μέρος 

της εφαρμογής. Επιλέγοντας τις γενικές ενότητες εμφανίζεται μια καρτέλα με 

επιμέρους δυνατότητες του προγράμματος σχετικές με την υπερενότητα τους. Με 

αυτή την μορφή, των καρτελών με τις αναγραφόμενες δυνατότητες της εφαρμογής, οι 

οποίες εμφανίζονται κάθε φορά που επιλέγει ο χρήστης μια ενότητα η οποία έχει 

υποενότητες, λειτουργεί όλο το πρόγραμμα διατηρώντας μια φιλοσοφία την οποία 

είχε από προηγούμενες εκδόσεις. Στην ενότητα λογιστική οι βασικές λειτουργίες του 

προγράμματος, όπως φαίνεται και στην  παρακάτω εικόνα, έχουν να κάνουν με τους 

λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου, τα λογιστικά άρθρα, τις διάφορες λογιστικές 

εκτυπώσεις, διάφορους πίνακες και βοηθητικές εργασίες. 
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Επιλέγοντας ο χρήστης τους «Λογαριασμούς» εμφανίζεται η καρτέλα με τις 

επιμέρους δυνατότητες της ενότητας αυτής. Όπως φαίνεται και στην παραπάνω 

εικόνα οι δυνατότητες αυτές είναι η καταχώρηση νέου λογαριασμού, οι μεταβολές ή 

οι διαγραφές των λογαριασμών που υπάρχουν ήδη, η προβολή διάφορων στοιχείων 

των λογαριασμών, η καρτέλα με τις κινήσεις των λογαριασμών, η εμφάνιση 

ολόκληρου ή μέρους του λογιστικού σχεδίου καθώς και η δυνατότητα προβολής των 

υπόλοιπων των λογαριασμών. 

 

Κατά την εισαγωγή νέου λογαριασμού ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει ορισμένα 

στοιχεία που αφορούν το λογαριασμό ώστε αυτός να μπορεί στην συνεχεία να 

λειτουργεί σωστά. Εκτός από τον κωδικό και το όνομα του, υπάρχουν η κατηγόρια 

του (πελάτες, προμηθευτές, ενεργητικού, παθητικού, έσοδα, έξοδα κτλ), αν 

μεταφέρεται, δηλαδή αν τα αποτελέσματα του μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και 

επομένως πρόκειται για λογαριασμό ισολογισμού ή έναν δεν μεταφέρεται και 

πρόκειται για αποτελεσματικό λογαριασμό, εάν κινείται, δηλαδή εάν υπάρχει 

λογαριασμός χαμηλότερου βαθμού ή όχι αυτόν που καταχωρείται, εάν σχετίζεται με 
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την αναλυτική λογιστική (ανάλυση σε κέντρα κόστους), εάν χρεώνεται ή πιστώνεται 

ή και τα δύο, κατηγορία και ποσοστό Φ.Π.Α, στοιχεία προηγούμενης χρήσης. 

Υπάρχουν και άλλες καρτέλες οι οποίες βοηθούν στο να υπάρχουν πλήρη στοιχεία 

του λογαριασμού. Πολύ σημαντικό είναι το πεδίο «Άθροιση ΚΕ.Π.Υ.Ο» το οποίο 

βοηθάει στην δημιουργία συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών. 

Είναι σημαντικό να συμπληρωθεί σωστά το πεδίο αυτό (αν συμμετέχει ο 

λογαριασμός στην κατάσταση ΚΕ.Π.Υ.Ο και αν ναι σε ποιες καταστάσεις) για να 

είναι σωστές και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις. 

 

Τα στοιχεία αυτά του λογαριασμού, τα οποία συμπληρώνονται κατά την καταχώρηση 

του λογαριασμού, εμφανίζονται και στην προβολή λογαριασμού. Επιλέγοντας ο 

χρήστης «Προβολή» και αφού επιλέξει τον λογαριασμό, του οποίου τα στοιχεία θέλει 

να προβάλει,  έχει την δυνατότητα να δει τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί για τον 

λογαριασμό αυτό καθώς επίσης και μια σειρά από αλλά πολύ ενδιαφέροντα 

δεδομένα. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η πρώτη σελίδα με τα στοιχεία του 

λογαριασμού «Πελάτες Εσωτερικού». 
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Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα εκτός από τα γενικά στοιχεία εμφανίζεται 

και το άθροισμα των χρεοπιστώσεων των προηγούμενων χρήσεων καθώς και της 

τρέχουσας χρήσης. Επιλέγοντας ο χρήστης το πλήκτρο για αλλαγή σελίδας (Page 

down) μπορεί να δει διάφορα αλλά στοιχεία που αφορούν τον λογαριασμό πολύ 

ενδιαφέροντα. Στην δεύτερη σελίδα, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, 

εμφανίζονται οι χρεοπιστώσεις του λογαριασμού τόσο για την απογραφή όσο και για 

κάθε περίοδο της τρέχουσας χρήσης. Στη σελίδα αυτή, μπορεί επίσης ο χρήστης  να 

δει την καρτέλα του λογαριασμού για κάθε περίοδο, πιέζοντας το αριστερό πλήκτρο 

του mouse επάνω στη περιγραφή της περιόδου. 

 

 
 

Στην επόμενη σελίδα ο χρήστης μπορεί να δει τις προϋπολογισθείσες χρεώσεις και 

πιστώσεις του λογαριασμού, καθώς και το προϋπολογισθέν υπόλοιπό του, για κάθε 

περίοδο της τρέχουσας χρήσης. Στις σελίδες 4 και 5 εμφανίζονται συγκρίσεις 

ανάμεσα στα προϋπολογισθέντα και τα πραγματοποιηθέντα   μεγέθη για κάθε 

περίοδο της τρέχουσας χρήσης. Στην συνεχεία εμφανίζονται οι χρεοπιστώσεις και το 

υπόλοιπό του λογαριασμού για κάθε περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Στις δύο 
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επόμενες σελίδες εμφανίζονται συγκρίσεις ανάμεσα σε χρεώσεις και πιστώσεις της 

προηγούμενης και της τρέχουσας χρήσης για κάθε περίοδο ξεχωριστά. Έπειτα 

εμφανίζονται ειδικά στοιχεία κάθε λογαριασμού καθώς και πολύ ενδιαφέρουσες 

γραφικές παραστάσεις. Οι δυο παρακάτω εικόνες εμφανίζουν ορισμένα από αυτά που 

αναφέραμε πριν. Πρόκειται για την σύγκριση ανάμεσα σε χρεώσεις και πιστώσεις του 

λογαριασμού τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης καθώς και μια από τις γραφικές 

παραστάσεις που διαθέτει η εφαρμογή που εμφανίζει χρεώσεις πιστώσεις και 

υπόλοιπα λογαριασμών κατά μήνα στην τρέχουσα χρήση. 
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Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της λογιστικής είναι η καταχώρηση 

λογιστικών άρθρων. Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη και πολύ σημαντική 

διαδικασία  για την λειτουργία της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι κατασκευαστές 

του προγράμματος Κεφάλαιο 4 προσπάθησαν να κάνουν την διαδικασία αυτή όσο 

γίνεται απλούστερη και γρηγορότερη. Επιλέγοντας ο χρήστης τις «Κινήσεις» 

εμφανίζεται μια καρτέλα με επιλογές σχετικές με την διαχείριση λογιστικών άρθρων. 
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Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα οι επιλογές αυτές είναι οι καταχωρήσεις, 

επιλογή πρότυπου άρθρου, μεταβολές- διαγραφές, προβολή, μαζική εκτύπωση και 

ακυρωτικά άρθρα. Στην επιλογή «Καταχωρήσεις» υπάρχουν όλα εκείνα τα πεδία που 

είναι απαραίτητα για να καταχωρηθεί πλήρως μια κίνηση και να περιέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται. Τα πεδία αυτά είναι η ημερομηνία της 

κίνησης, ο κωδικός της, αν δηλαδή είναι ταμειακή, συμψηφιστική ΚΕ.Π.Υ.Ο, αν 

προέρχεται από το εμπορικό τμήμα της εφαρμογής κτλ, ο αριθμός παραστατικού, 

σχόλια και τα πεδία λογαριασμών και χρεοπιστώσεων για να συμπληρωθεί η κίνηση. 

Στο κωδικό κίνησης ο χρήστης επιλέγοντας το tab έχει τη δυνατότητα να δει του 

υπάρχοντες κωδικούς και να διαλέξει αυτόν που είναι σωστός για την συγκεκριμένη 

κίνηση. Κάτι παρόμοιο ισχύει και στην επιλογή των λογαριασμών. Από το 

συγκεκριμένο σημείο της εφαρμογής ο χρήστης με τα fuction keys έχει την 

δυνατότητα να αναζητήσει λογαριασμούς καθώς και  να δημιουργήσει νέους οι 

οποίοι θα τον βοηθήσουν στην καταχώρηση του άρθρου. Υπάρχει δηλαδή μια 

δυνατότητα πλοήγησης μέσα στην εφαρμογή σε σχετικά μεταξύ τους σημεία ώστε να 

γίνεται ευκολότερη η διαχείριση καθώς και η προβολή των δεδομένων. Στην 
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παρακάτω εικόνα εμφανίζεται μια ταμειακή κίνηση. Είναι κατάθεση χρημάτων στο 

ταμείο της επιχείρησης από πελάτη εσωτερικού. 

 

 
 

Η δεύτερη επιλογή στην καρτέλα που εμφανίσθηκε επιλέγοντας τις «Κινήσεις» είναι 

η επιλογή «Άρθρα από πρότυπα». Υπάρχουν κινήσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται 

πολύ συχνά κατά την διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης. Για να γίνει 

απλούστερη και γρηγορότερη η καταχώρηση αυτών των κινήσεων τα πρότυπα άρθρα 

έχουν μια σειρά από προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο 

οι παρεμβάσεις του χρήστη στην καταχώρηση του άρθρου. Για να συμβεί όμως αυτό 

είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν τα πρότυπα άρθρα. Στην επιλογή «Πίνακες- 

Πρότυπα Άρθρα» υπάρχουν τα απαραίτητα πεδία για να συμπληρωθεί ένα πρότυπο 

άρθρο. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τους 

λογαριασμούς που θα εμφανίζονται με την επιλογή του πρότυπου άρθρου, ώστε να 

μην είναι αναγκαίο να τους αναζητεί κάθε φορά που θα καταχωρεί την συγκεκριμένη 

κίνηση, καθώς και κάποιους υπολογισμούς οι οποίοι θα γίνονται με την καταχώρηση 

των ποσών. Στο συγκεκριμένο πρότυπο άρθρο έχουμε το πρότυπο «Καύσιμα 

 101



Πληροφοριακά συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής 

Φορτηγών» το οποίο προεπιλεγεί τους λογαριασμούς που θα κινηθούν και υπολογίζει 

και το Φ.Π.Α. 

 

 
 

Επιστρέφοντας στην επιλογή «Κινήσεις- Άρθρα από πρότυπα» εμφανίζεται μια 

σελίδα καταχωρήσεων κινήσεων ίδια με αυτή των καταχωρήσεων άρθρων. Η μόνη 

διάφορα είναι ένα πλαίσιο διάλογου που εμφανίζεται και ζητάει από το χρήστη να 

επιλέξει το πρότυπο άρθρο που επιθυμεί ώστε να εμφανιστούν τα προεπιλεγμένα 

δεδομένα του. Με το πλήκτρο tab εμφανίζονται όλα τα πρότυπα άρθρα που έχουν 

δημιουργηθεί ώστε να επιλεχθεί το κατάλληλο. Στις δυο παρακάτω εικόνες 

εμφανίζονται το πλαίσιο διάλογου για την επιλογή του πρότυπου άρθρου καθώς και 

τα στοιχεία που εμφανίζονται αν χρησιμοποιηθεί το πρότυπο άρθρο που είδαμε 

παραπάνω (Καύσιμα Φορτηγών). Εμφανίζονται αμέσως οι λογαριασμοί που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κίνηση και ο χρήστης το μόνο που έχει να κάνει 

είναι να συμπληρώσει ένα ποσό. Τα υπόλοιπα δύο θα υπολογιστούν σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις που έχουν γίνει κατά τη δημιουργία του πρότυπου άρθρου. Με παρόμοιο 
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τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν πρότυπα άρθρα για πολλών ειδών καταχωρήσεις 

ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών και της επιχείρησης. 
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Κατά την επιλογή «Μεταβολές- Διαγραφές» καθώς και κατά την επιλογή «Προβολή» 

εμφανίζονται μια σειρά από πλαίσια διαλογών τα οποία ζητούν από τον χρήστη να 

δώσει τα κριτήρια εκείνα που θα βοηθήσουν την εφαρμογή να εντοπίσει τα άρθρα 

που πρόκειται να μεταβληθούν ή να διαγράφουν ή απλά να προβληθούν, ανάλογα με 

το τι επιλέχθηκε. Το πρώτο πλαίσιο έχει να κάνει με το αν οι κινήσεις που 

αναζητούνται είναι προσωρινές ή ενημερωμένες. Στην συνεχεία ζητείται ο τύπος της 

κίνησης (ταμειακή, συμψηφιστική κτλ) και τέλος ζητείται να δοθεί το χρονικό 

διάστημα, με ημερομηνίες, κατά το οποίο έγιναν οι κινήσεις αυτές. Στην παρακάτω 

εικόνα εμφανίζονται τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης άρθρων προς προβολή. 

 

 

 
 

Η επιλογή «Μαζική εκτύπωση» εμφανίζει μια σειρά από πλαίσια διαλογών ώστε να 

μπορέσει να εκτυπώσει η εφαρμογή τις κινήσεις που θέλει ο χρήστης. Η επιλογή 

«Κινήσεις με Ανάλυση», αφορά την προβολή κινήσεων Γενικής Λογιστικής η οποίες 

έχουν αντίστοιχες κινήσεις Αναλυτικής Λογιστικής και τέλος τα «Ακυρωτικά 
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Άρθρα» δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης, με τον γνωστό πλέον τρόπο αναζήτησης 

κινήσεων, και ακύρωσης λογιστικών άρθρων. 

 

Η επόμενη εργασία δεξιά από τις «Κινήσεις» είναι οι «Εκτυπώσεις». Επιλέγοντας ο 

χρήστης τις εκτυπώσεις εμφανίζεται μια καρτέλα με τριών ειδών εκτυπώσεις, τις 

Λογιστικές, τις Στατιστικές, τις εκτυπώσεις Αναλυτικής Λογιστικής και τις 

υπερεταιρικές εκτυπώσεις. Όλες οι εκτυπώσεις μπορούν να γίνουν στην οθόνη, σε 

μορφή stadard ή μορφή windows, στους συνδεδεμένους εκτυπωτές καθώς και 

εκτυπώσεις σε αρχεία word, excell και HTML. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει μια από 

αυτές τις κατηγόριες εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι εκτυπώσεις της κατηγορίας. 

Στην κατηγόρια των Λογιστικών εκτυπώσεων βρίσκονται μερικές από τις 

σημαντικότερες εκτυπώσεις της εφαρμογής. Η πρώτη από αυτές είναι τα 

«Θεωρημένα Ημερολόγια». Η εργασία αυτή χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των 

θεωρημένων ημερολογίων της λογιστικής της εταιρείας. Οι τρεις  παρακάτω εικόνες 

δείχνουν ένα Ημερολόγιο Ταμείου σε εκτύπωση οθόνης stadard, και ένα Ημερολόγιο 

διάφορων πράξεων σε εκτύπωση οθόνης windows. 

 

 
 

 105



Πληροφοριακά συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής 
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Oι επόμενες δυο εκτυπώσεις αφορούν το θεωρημένο ισοζύγιο και το ισοζύγιο 

λογιστικής. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να εκτυπώσει το ισοζύγιο έρχεται 

αντιμέτωπος με μια σειρά από επιλογές που πρέπει να κάνει ώστε να εκτυπωθεί αυτό 

που τελικά επιθυμεί. Μερικές από αυτές τις επιλογές που πρέπει να κάνει είναι αν 

επιθυμεί να εκτυπωθεί ισοζύγιο περιόδων ή αναλυτικό, ποια είδη λογαριασμών θα 

συμπεριληφθούν (ενεργητικού, πελάτες, προμηθευτές, έσοδο, εξόδων, 

αποτελεσμάτων κτλ), αν θα συμπεριληφθούν προσωρινές (μη οριστικοποιημένες) 

κινήσεις, αν θα συμπεριληφθούν λογαριασμοί με μηδενικό υπόλοιπο, καθώς και ποιοι 

λογαριασμοί να εκτυπωθούν με κριτήρια κάποιο φάσμα κωδίκων. Για κάθε 

λογαριασμό απεικονίζονται ο κωδικός και η περιγραφή του λογαριασμού, η 

μεταφερομένη από την απογραφή αξία χρέωσης και πίστωσης, οι αξίες χρεώσεων και 

πιστώσεων του λογαριασμού στην τρέχουσα περίοδο καθώς και προοδευτικά και 

τέλος το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού στο τέλος της τρέχουσας 

περιόδου. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στις δυο παρακάτω εικόνες. Πρόκειται 

για stadard εκτύπωση σε οθόνη. 
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Στην συνέχεια υπάρχουν οι εκτυπώσεις «Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού», «Γενικό 

Καθολικό», «Βιβλίο Απογραφής», «Αναλυτικό Καθολικό», «Έλεγχος Κινήσεων», η 

οποία είναι λειτουργία όμοια με αυτή των θεωρημένων ημερολόγιων με τη διάφορα 

ότι μπορεί να περιλαμβάνει και τις προσωρινές κινήσεις της λογιστικής, 

«Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο», που επίσης λειτουργεί όμοια με τα θεωρημένα 

ημερολόγια με την διάφορα ότι μπορεί να περιλαμβάνει προσωρινές κινήσεις 

λογιστικής και να εμφανίζει τις χρεώσεις και τις πιστώσεις μόνο των πρωτοβάθμιων 

λογαριασμών κατά κωδικό κίνησης λογιστικής, «Καρτέλες Αντισυμβαλλόμενων», η 

οποία είναι λειτουργία παρόμοια με του αναλυτικού καθολικού με τη διαφορά ότι για 

κάθε λογαριασμό που θα επιλεγεί εμφανίζεται καρτέλα με του αντισυμβαλλόμενους 

λογαριασμούς στα άρθρα της λογιστικής, «Ημερολόγια Αντισυμβαλλόμενων», 

«Καταστάσεις ΚΕ.Π.Υ.Ο» και «Ειδικές Εκτυπώσεις». Στην παρακάτω εικόνα 

εμφανίζεται μια εκτύπωση Γενικού Καθολικού στην οθόνη σε stadard μορφή. 
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Η τελευταία επιλογή από τις λογιστικές εκτυπώσεις όπως είπαμε είναι οι «Ειδικές 

Εκτυπώσεις». Στις «Ειδικές Εκτυπώσεις» συμπεριλαμβάνονται μια σειρά από πολύ 

σημαντικές και χρήσιμες καταστάσεις. Οι καταστάσεις αυτές είναι ο ισολογισμός, η 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεων και εκμετάλλευσης καθώς επίσης και περιοδικές 

και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Παρακάτω βλέπουμε μια εκτύπωση περιοδικής 

δήλωσης Φ.Π.Α. σε μορφή stadard στην οθόνη. 
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Στις στατιστικές εκτυπώσεις περιλαμβάνονται έξη εργασίες. Η πρώτη εργασία  δίνει 

την εκτύπωση του λογιστικού σχεδίου και στην συνεχεία υπάρχει μια εκτύπωση 

προϋπολογισμών. Η εργασία αυτή χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των 

προϋπολογισμών της λογιστικής. Παρακάτω υπάρχει η εκτύπωση «Cash-Flow» η 

οποία εμφανίζει την κατάσταση των χρηματοροών και έπειτα η εκτύπωση «Μη 

κινηθέντες» η οποία εμφανίζει τους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου που δεν 

κινήθηκαν για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τέλος υπάρχουν οι εκτυπώσεις 

«Συγκρίσεις 2 Ετών» και «Υπόλοιπα λογαριασμών κατηγοριών Φ.Π.Α». Η πρώτη 

χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της κατάστασης των χρεοπιστώσεων των 

λογαριασμών της λογιστικής στην τρέχουσα χρήση σε σύγκριση με την προηγούμενη 

και η δεύτερη για τον έλεγχο των υπόλοιπων του Φ.Π.Α. Μια τέτοια εκτύπωση 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Βλέπουμε πως για κάθε λογαριασμό εμφανίζεται ο 

κωδικός του, η κατηγορία Φ.Π.Α. που ανήκει και το ποσοστό της, καθώς και το 

υπόλοιπο του Φ.Π.Α. για κάθε περίοδο της τρέχουσας χρήσης.  Οι υπόλοιπες ομάδες 

εκτυπώσεων είναι οι εκτυπώσεις Αναλυτικής Λογιστικής και οι Υπεραιτερικές 
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εκτυπώσεις οι οποίες επιτρέπουν να εκτυπωθούν μαζικά  καταστάσεις για πολλές 

εταιρείες.   

 

 

12.5 ΠΕΛΑΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Στο κεντρικό μενού, όπως έχουμε δει, υπάρχουν οι επιλογές «Πελάτες» και 

«Προμηθευτές». Τα υπομενού των δύο αυτών επιλογών είναι πανομοιότυπα και για 

το λόγο αυτό θα δούμε μόνο το υπομενού των πελατών. Όποιες από τις επιλογές 

υπάρχουν για τους πελάτες ίδιες υπάρχουν στο υπομενού των προμηθευτών.  

Μπαίνοντας ο χρήστης στο υπομενού των πελατών αντικρίζει μια σειρά από επιλογές 

στο πάνω μέρος της εφαρμογής σε διάταξη ίδια με αυτή της λογιστικής. Επιλέγοντας 

οποιαδήποτε από τις επιλογές εμφανίζεται μια καρτέλα με επιπλέον επιλογές, οι 

οποίες ενδέχεται να έχουν και άλλες υποεπιλογές οι οποίες εμφανίζουν επιπλέον 

καρτέλες και ούτω καθ’ εξής. Αυτή όπως έχουμε ξαναδεί είναι η φιλοσοφία 

πλοήγησης της εφαρμογής και υπάρχει σε όλες τις ενότητες της. Οι επιλογές που 
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υπάρχουν στο μενού «Πελάτες» είναι το αρχείο πελατών, με διάφορες πληροφορίες 

για τον κάθε πελάτη, οι κινήσεις που αφορούν τους πελάτες,  οι διάφορες εκτυπώσεις, 

εργασίες και λοιπά αρχεία.  

 

Η επιλογή «Αρχείο Πελατών» αποτελείται από οχτώ εργασίες. Η πρώτη αφορά την 

δημιουργία νέου πελάτη. Επιλέγοντας την ο χρήστης εμφανίζονται φόρμες- καρτέλες 

καταχώρησης στοιχείων πελατών. Τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να 

συμπληρωθούν είναι ο κωδικός πελάτη, σύμφωνα με τους κανόνες κωδικοποίησης 

πελατών της εταιρείας, επωνυμία, χώρα, Α.Φ.Μ, διάφορα αλλά χαρακτηριστικά, 

διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με την επικοινωνία με τον πελάτη (τηλέφωνο, 

FAX, υπεύθυνος κτλ), όριο πίστωσης πελάτη, διάφορες εκπτώσεις που θα είναι 

επιτρεπτό να γίνονται στον συγκεκριμένο συναλλασσόμενο, Δ.Ο.Υ και άλλα πολλά 

πεδία, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο σημαντικά ανάλογα με τις 

πληροφοριακές ανάγκες της εταιρείας. Ένα από τα σημαντικότερα πεδία όμως της 

καταχώρησης νέου πελάτη είναι το πεδίο «Κωδικός Λογαριασμού Γενικής 

Λογιστικής». Στο σημείο αυτό εισάγονται οι λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής που 

συνδέονται με τον πελάτη. Η εισαγωγή των λογαριασμών στα πεδία αυτά, σχετίζεται 

με τον τρόπο ενημέρωσης της Γενικής Λογιστικής. Μαζί με άλλες παραμέτρους που 

πρέπει να ρυθμιστούν η παράμετρος αυτή θα βοηθήσει στην ενημέρωση της Γενικής 

Λογιστικής από κινήσεις που αφορούν τον συναλλασσόμενο. 

 

 Η επόμενη επιλογή αφορά τις μεταβολές και τις διαγραφές πελατών. Με τα κριτήρια 

αναζήτησης που ζητούνται από την εφαρμογή, και τα οποία είναι ο κωδικός πελάτη ή 

ο κωδικός συσχέτισης ή η επωνυμία ή το Α.Φ.Μ,  αυτή εντοπίζει τον πελάτη που 

αναζητείται και εμφανίζει τα στοιχεία του ώστε ο χρήστης να έχει επιλογή τόσο να 

διορθώσει κάποια στοιχεία όσο και να διαγράψει πλήρως κάποιον πελάτη. Η επιλογή 

«Προβολή» έχει να παρουσιάσει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία στους χρήστες της 

εφαρμογής. Τα κριτήρια αναζήτησης του πελάτη του οποίου τα στοιχεία είναι 

επιθυμητό να προβληθούν είναι παρόμοια με αυτά της «Μεταβολής- Διαγραφής». Η 

παρακάτω εικόνα εμφανίζει την πρώτη κάρτα η οποία εμφανίζεται μετά από την 

επιλογή προβολής ενός πελάτη. Η κάρτα αυτή είναι όμοια με την φόρμα 

καταχώρησης κατά την εισαγωγή νέου πελάτη και κατά την διόρθωση του μόνο που 

σε αυτό το σημείο ο χρήστης δεν μπορεί να παρέμβει στα στοιχεία που ήδη 

υπάρχουν. 
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Εκτός από τα παραπάνω βασικά στοιχεία η επιλογή «Προβολή» περιέχει μια σειρά 

από ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν την οικονομική συμπεριφορά του 

συναλλασσόμενου. Οι πληροφορίες αυτές περιέχονται σε 14 συνολικά σελίδες και η 

περιήγηση του χρήστη στις σελίδες αυτές γίνεται με τα πλήκτρα αλλαγή σελίδας 

(page down, page up). Η δεύτερη σελίδα προβολής πελατών περιέχει στοιχεία που 

αφορούν τις χρεοπιστώσεις και διάφορα αλλά στατιστικά στοιχεία. Μερικά από αυτά 

είναι η τελευταία κίνηση, συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης περιόδου, υπόλοιπα, 

άρνηση πληρωμής, που περιλαμβάνει την ημερομηνία που αρνήθηκε τελευταία φορά 

να πληρώσει ο πελάτης, μέσος χρόνος πληρωμής, εκκρεμή αξιόγραφα, συνολικό 

άνοιγμα, που περιλαμβάνει το άθροισμα του υπόλοιπου του πελάτη και των 

αξιόγραφων που εκκρεμούν, υπέρβαση πλαφόν, που είναι η διάφορα του συνολικού 

ανοίγματος με το ανώτατο όριο πίστωσης πελάτη, τζίρος, μικτό κέρδος, ποσοστό 

κέρδους και αλλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Η επόμενη σελίδα περιέχει αναλυτικά τον 

τζίρο, την χρέωση και την πίστωση αναλυτικά για κάθε περίοδο της προηγούμενης 

και της τρέχουσας χρήσης καθώς και δυνατότητα μετάβασης στην καρτέλα του 

πελάτη για την οποία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Παρακάτω αναφέρονται 
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συγκρίσεις τζίρου ανάμεσα σε χρήσεις καθώς και ποσοστιαίες αποκλίσεις, στοιχεία 

προϋπολογισμού, συγκρίσεις προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων στοιχείων 

και αλλά. Οι τελευταίες σελίδες περιέχουν διάφορες γραφικές παραστάσεις για τα 

στοιχεία των παραπάνω σελίδων. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει μια από τις 

γραφικές παραστάσεις που διαθέτει η εφαρμογή και η οποία συγκρίνει τους τζίρους 

πελάτη ανάμεσα σε δυο χρήσης σε όλες τις περιόδους. 

 

 
 

Μετά την επιλογή «Προβολή» υπάρχει η επιλογή «Συγκεντρωτική Εικόνα» η οποία 

είναι όμοια εργασία με αυτήν της προβολής με μια διάφορα, χρησιμοποιείται για να 

προβληθούν στοιχεία του πελάτη σε σύγκριση με τα στοιχεία μια άλλης ομάδας 

πελατών. Βεβαίως πρέπει από τις παραμετροποιήσεις και από την εισαγωγή πελάτη 

να έχουν δημιουργηθεί ομάδες πελατών. Στην συνεχεία υπάρχει η επιλογή 

«Καρτέλα» η οποία παρουσιάζει τις κινήσεις του πελάτη.  Με κριτήρια αναζήτησης 

που περιλαμβάνουν πλέον μόνο τον κωδικό πελάτη ή την επωνυμία αναζητείται ο 

πελάτης του οποίου ο χρήστης επιθυμεί να προβάλει την καρτέλα, διαλέγει τον τύπο 

των κινήσεων που επιθυμεί να προβληθούν καθώς και την περίοδο (με ημερομηνίες) 

 114



Πληροφοριακά συστήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής 

που αυτές έγιναν. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια τέτοια προβολή καρτέλας. 

Επιλέγοντας ο χρήστης την κίνηση που επιθυμεί μπορεί να δει τα αναλυτικότερα 

στοιχεία της κίνησης. 

 

 
 

Η επιλογή «Ευρετήριο» χρησιμοποιείται για την μαζική προβολή πελατών σύμφωνα 

με τα κριτήρια (κωδικός- επωνυμία) που εμφανίζονται και συμπληρώνονται από τους 

χρήστες. Η επόμενη επιλογή «Υπόλοιπα» εμφανίζει μια λίστα με τα υπόλοιπα των 

πελατών που αναζητούμε, με κριτήρια αναζήτησης τον κωδικό πελάτη ή την 

επωνυμία του. Τέλος η επιλογή «Οικονομική Εικόνα» ενημερώνει τον χρήστη για την 

οικονομική εικόνα του πελάτη τον οποία θα διαλέξει με κριτήρια αναζήτησης τον 

κωδικό πελάτη ή την επωνυμία του ή το Α.Φ.Μ. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης 

της οικονομικής κατάστασης προβάλλονται το υπόλοιπο του πελάτη και το ποσό που 

αντιστοιχεί σε εκκρεμή αξιόγραφα (στη στήλη Υποχρεώσεις), κατανεμημένα στις 

περιόδους που αφορούν. Στη δεξιά πλευρά, προβάλλονται το συνολικό υπόλοιπο του 

πελάτη, η αξία των εκκρεμών αξιόγραφων, το συνολικό άνοιγμα και το σύνολο των 

ληξιπρόθεσμων αξιόγραφων. Ακόμη εμφανίζονται το ποσό που αντιστοιχεί σε 
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διαμαρτυρημένα αξιόγραφα, το όριο πίστωσης, το πλαφόν, η μέση ηλικία απογραφής, 

η μέση ηλικία υπολοίπου και ο μέσος χρόνος πληρωμής προβάλλοντας έτσι μια πιο 

ολοκληρωμένη οικονομική εικόνα του πελάτη. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

 

 
 

Η επιλογή «Κινήσεις» εμφανίζει μια καρτέλα με πέντε επιλογές. Η πρώτη εργασία, 

«Καταχωρήσεις» μπορούν να εισαχθούν κινήσεις πελατών της εταιρείας. Πρόκειται 

για κινήσεις πελατών, όπως π.χ εξοφλήσεις τιμολογίων, που σκοπό έχουν την 

αναλυτικότερη οικονομική παρακολούθηση των πελατών και φυσικά υπάρχει και η 

δυνατότητα ενημέρωσης της Γενικής Λογιστικής. Με την επιλογή  «Καταχωρήσεις» 

εμφανίζεται μια καρτέλα- φόρμα καταχώρησης. Η φόρμα αυτή έχει διάφορα πεδία 

προς συμπλήρωση ώστε οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση του πελάτη να είναι 

πλήρης. Μερικά από αυτά τα πεδία είναι ο κωδικός του πελάτη, η επωνυμία του, η 

ημερομηνία της κίνησης, αριθμός παραστατικού, αιτιολογία, καθαρή αξία, Φ.Π.Α, 

σύνολο. Υπάρχουν επίσης και τα πεδία «Αντιστοίχιση», «Αυτόματη», «Κάλυψη» και 
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«Υπόλοιπο». Τα πεδία αυτά είναι πολύ σημαντικά για την παρακολούθηση των 

οικονομικών στοιχείων του πελάτη. Με την σωστή συμπλήρωση τους μπορεί ο 

χρήστης να αντιστοιχήσει τις κινήσεις του πελάτη με τα εκκρεμή παραστατικά του, 

να μειώνει αυτόματα τα υπόλοιπα του, να ενημερώνεται για τα ποσά που έχουν 

καλυφθεί και για αυτά που ακόμα εκκρεμούν.  

 

Η δεύτερη και η τρίτη εργασία, «Μεταβολές-Διαγραφές» και «Προβολή» έχουν ως 

σκοπό την μεταβολή ή την διαγραφή κινήσεων πελατών και την προβολή κινήσεων 

αντίστοιχα. Η επόμενη εργασία δίνει την δυνατότητα στους χρήστες για μαζική 

εκτύπωση κινήσεων, όπως προδίδει και το όνομα της. Τέλος η εργασία 

«Αντιστοιχήσεις» αποσκοπεί στην αντιστοίχηση κινήσεων πελατών με εκκρεμή 

παραστατικά του. Βέβαια στο σημείο αυτό πρέπει να συμπληρωθούν πεδία που θα 

εξασφαλίσουν την ακρίβεια της αντιστοίχησης. Με τον τρόπο αυτό κατά την 

καταχώρηση της κίνησης του πελάτη και ενημερώνοντας κατάλληλα τα πεδία 

«Αντιστοίχηση» και «Αυτόματη» οι χρήστες έχουν μια πλήρη εικόνα των 

οικονομικών αυτών στοιχείων των πελατών.  

 

Η επιλογή «Εκτυπώσεις» δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να εκτυπώσουν 

διάφορες καταστάσεις οι οποίες χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγόριες, λογιστικές, 

στατιστικές και εκτυπώσεις λοιπών αρχείων. Όλες οι εκτυπώσεις μπορούν να γίνουν 

είτε σε διάφορα είδη εκτυπωτών καθώς επίσης και στην οθόνη είτε μέσα από την 

εφαρμογή, είτε με σε αλλά αρχεία (ΗTML,EXCELL κτλ). Μόλις ο χρήστης επιλέξει 

τις λογιστικές εκτυπώσεις εμφανίζεται μια νέα καρτέλα επιλογών. Οι επιλογές αυτές 

θα δώσουν τις διάφορες καταστάσεις που επιθυμεί ο χρήστης. Η πρώτη εκτύπωση 

αφορά την μηνιαία κίνηση πελατών η οποία δίνει τις κινήσεις των πελατών που 

ενδιαφέρουν το χρήστη τον τελευταίο μήνα. Η εκτύπωση «Ισοζύγιο» εκτυπώνει το 

ισοζύγιο των πελατών που επιθυμεί ο χρήστης, για το χρονικό διάστημα που έχει 

ορίσει ο ίδιος. Η επόμενη εκτύπωση αφορά την κατάσταση απογραφής των πελατών 

και παρακάτω υπάρχει η εκτύπωση ημερολόγιων πελατών. Οι επόμενες τρεις 

εκτυπώσεις αφορούν κατά σειρά τις καρτέλες των πελατών, το αναλυτικό ισοζύγιο 

καθώς και το ισοζύγιο περιόδου. Η εκτύπωση «Υπόλοιπα» εκτυπώνει τα υπόλοιπα 

των πελατών που επιθυμεί ο χρήστης. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια εκτύπωση 

υπόλοιπων πελατών σε μορφή excell. H δυνατότητα αυτή της εφαρμογής για είναι 

αρκετά σημαντική μια και που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξάγουν τα 
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δεδομένα του προγράμματος εύκολα και γρήγορα και να τα διαχειριστούν όπως αυτοί 

επιθυμούν. 

 

 
 

Παρακάτω υπάρχει η εκτύπωση «Συναλλαγματικές διαφορές» η οποία είναι χρήσιμη 

εφόσον υπάρχουν κινήσεις- καταχωρήσεις σε ξένο νόμισμα. Πολύ σημαντική 

εκτύπωση είναι η «Κατάσταση ΚΕ.Π.Υ.Ο». Με την εργασία αυτή παράγονται 

συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα 

με αυτή την εκτύπωση εμφανίζονται τα διάφορα στοιχεία του πελάτη καθώς και ο 

αριθμός παραστατικών και το σύνολο τους που θα αποδοθούν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. 

Υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής αυτών των στοιχείων με μαγνητικό μέσο στο 

ΚΕ.Π.Υ.Ο αλλά όχι από αυτό το σημείο της εφαρμογής. Η εκτύπωση αυτή είναι μόνο 

για τον έλεγχο της κατάστασης. Η εκτύπωση της συγκεντρωτικής κατάστασης που 

εμφανίζεται παρακάτω έγινε επίσης σε μορφή αρχείου excell, τα πλεονεκτήματα του 

οποίου έχουμε αναφέρει παραπάνω. 
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Οι τελευταίες δυο εκτυπώσεις αφορούν τα θεωρημένα ημερολόγια και τις εκκρεμείς 

κινήσεις πελατών. Η μεν πρώτη χρησιμοποιείται για την εκτύπωση θεωρημένων 

ημερολόγιων πωλήσεων και εισπράξεων (προϋποθέτεται ότι αυτά έχουν σχεδιαστεί 

πριν από τον χρήστη) και η δεύτερη εμφανίζει τις εκκρεμείς κινήσεις ανά πελάτη και 

εμφανίζει εκτός από τα βασικά στοιχεία των πελατών, τον κωδικό του παραστατικού, 

ημερομηνία, σύνολα κίνησης και ακάλυπτο πόσο. 

 

Oι τελευταίες δυο επιλογές, «Εργασίες» και «Λοιπά αρχεία» περιλαμβάνουν 

διάφορες εργασίες μερικές από τις οποίες είναι, ο υπολογισμός μέσου χρόνου 

πληρωμής των υποχρεώσεων των πελατών, δημιουργία προϋπολογισμών σε ότι 

αφορά οικονομικά μεγέθη πελατών, σχεδίαση ημερολόγιων και ετικετών, μαζική 

διαγραφή πελατών και διάφορες άλλες εργασίες με σκοπό την καλύτερη 

παραμετροποίηση και προβολή των δεδομένων που αφορούν τους πελάτες και τις 

οικονομικές κινήσεις τους. 
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12.6 ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ/ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Στο κεντρικό μενού της εφαρμογής υπάρχουν οι επιλογές «Πωλήσεις/ Παραγγελιές» 

και «Αγορές/ Παραγγελιές». Πρόκειται για δυο επιλογές με πανομοιότυπα υπομενού. 

Όλες οι επιλογές- εργασίες είναι ίδιες με την διάφορα ότι στην μεν πρώτη περίπτωση 

έχουν να κάνουν με τις πωλήσεις στη δε δεύτερη με τις αγορές. Για το λόγο αυτό θα 

δούμε μόνο την επιλογή «Πωλήσεις/ Παραγγελιές».  

 

Μέσα στο μενού των πωλήσεων ο χρήστης συναντά μια σειρά από επιλογές οι ο 

οποίες έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των πωλήσεων. Αυτές οι επιλογές είναι οι 

«Πωλήσεις», «Παραγγελιές», «Κοστολόγηση», «Στατιστικές», «Εκτυπώσεις» και 

«Πίνακες». Επιλέγοντας ο χρήστης την επιλογή «Πωλήσεις» εμφανίζεται η καρτέλα 

με τις υποεπιλογές τις συγκεκριμένης κατηγορίας. Η πρώτη από αυτές είναι η επιλογή 

«Νέο Παραστατικό». Από το σημείο αυτό ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει ένα νέο 

παραστατικό πώλησης και να το εκτυπώσει εάν επιθυμεί. Υπάρχουν πολλά πεδία 

στην καρτέλα- φόρμα καταχώρησης του παραστατικού τα οποία αλλά είναι 

υποχρεωτικά και αλλά προαιρετικά. Ο τύπος του παραστατικού, η ημερομηνία, 

κωδικός πελάτη για τον οποία θα εκδοθεί το παραστατικό, η επωνυμία του,  ο τρόπος 

πληρωμής, τα στοιχεία πωλούμενων ειδών και τα στοιχεία συνόλου παραστατικού 

είναι μερικά από τα σημαντικά πεδία της φόρμας- καρτέλας καταχώρησης. Υπάρχουν  

και αλλά στοιχεία δευτερεύουσας σημασίας όπως είναι ο πωλητής, διάφορα πεδία 

που αφορούν τυχόν εκπτώσεις σε ορισμένα είδη, παραλαβή αξιόγραφων κτλ. Στην 

παρακάτω εικόνα φαίνεται η καταχώρηση ενός παραστατικού πώλησης. 
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Η δεύτερη επιλογή «Παραστατικό από Παραγγελιά» χρησιμοποιείται για τον 

μετασχηματισμό παραστατικού παραγγελίας σε παραστατικό πώλησης. Όπως θα 

δούμε παρακάτω υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθεί ένα παραστατικό με την 

μορφή παραγγελιάς από την επιλογή «Παραγγελίες/ Νέα παραγγελία». Υπάρχει η 

δυνατότητα τόσο για επιλεκτικό όσο και για μετασχηματισμό όλων των παραγγελιών 

σε παραστατικό πώλησης. Στον επιλεκτικό μετασχηματισμό εμφανίζονται κριτήρια 

αναζήτησης παραγγελιών, βάση πελάτη, χρονικού διαστήματος ή κωδικού 

παραστατικού. Εφόσον ο χρήστής βρει τις παραγγελιές που επιθυμεί και επιλέξει 

αυτή ή αυτές που θέλει του δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει και ορισμένα στοιχεία 

της παραγγελία πριν καταχωρήσει το παραστατικό πώλησης. 

 

Οι επόμενες δυο επιλογές αφορούν την έκδοση παραστατικών λιανικών πωλήσεων 

της εταιρείας και την έκδοση παραστατικών παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες 

εφόσον η εταιρεία έχει την δυνατότητα να εκδώσει τέτοιου είδους τιμολόγια. Οι 

υπόλοιπες επιλογές, εκτός από τις τρεις τελευταίες, είναι παρόμοιες με αυτές που 

έχουμε δει στην καταχώρηση τιμολογίων αλλά και σε άλλα σημεία της εφαρμογής. 
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Οι επιλογές αυτές είναι οι προβολές, οι μεταβολές και οι διαγραφές παραστατικών, 

μαζικές προβολές και εκτυπώσεις. Η επιλογή «Μετασχηματισμός Παραστατικών» 

χρησιμοποιείται για το μετασχηματισμό εκκρεμών δελτίων αποστολής σε τιμολόγια, 

την έκδοση ακυρωτικών στοιχείων, τον ελεύθερο μετασχηματισμό παραστατικών 

όλων των ειδών, την έκδοση πιστωτικών παραστατικών και διάφορες επιλογές 

σχετικές με την κοστολόγηση, εάν αυτή χρησιμοποιείται. Τέλος η επιλογή 

«Δημιουργία Παραστατικών» χρησιμοποιείται για την δημιουργία παραστατικών 

βάσει μοντέλου και η επιλογή «Πιστωτικά λόγω Τζίρου» χρησιμοποιείται για την 

αυτόματη δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης λόγω τζίρου της εταιρείας. Απαραίτητη 

προϋπόθεση όμως για την αυτοματοποίηση αυτής της λειτουργίας είναι να οριστούν 

διάφορες παράμετροι οι οποίοι θα βοηθήσουν στον ακριβή καθορισμό της κίνησης. 

 

Μετά από την επιλογή «Πωλήσεις» και δεξιά από αυτή βρίσκεται η επιλογή 

«Παραγγελίες» η οποία δίνει την δυνατότητα για την εκτέλεση από μια σειρά 

εργασιών που έχουν να κάνουν με τις παραγγελίες που δέχεται η εταιρεία. Η πρώτη 

από αυτές είναι η «Νέα Παραγγελία» η οποία είναι μια εργασία παρόμοια με την 

εργασία «Νέο Παραστατικό». Οι υπόλοιπες εργασίες είναι πλέον οι γνωστές εργασίες 

που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να προβάλουν, να διαγράψουν, να 

μεταβάλουν και να εκτυπώσουν με ορισμένα κριτήρια της παραγγελίες τους. 

 

Η επιλογή «Στατιστικές» έχει να κάνει με τη σχεδίαση και την εκτύπωση διάφορων 

στατιστικών που αφορούν τις πωλήσεις και τις παραγγελίες. Η πρώτη εργασία έχει να 

κάνει με την εκτύπωση των στατιστικών πωλήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν 

σχεδιαστεί από την εργασία «Σχεδίαση (πωλήσεις)». Οι επιλογές που μπορεί να κάνει 

ο χρήστης είναι για το εάν επιθυμεί η στατιστική να εμφανιστεί κατά είδος ή κατά 

πελάτη, για ποιους πελάτες επιθυμεί να δει την στατιστική τους, ποιες ημερομηνίες 

και διάφορες άλλες επιλογές οι οποίες έχουν να κάνουν και με την ανάλυση σε 

κέντρα κόστους, βαθμούς ομαδοποίησης κτλ. Παρόμοιες στατιστικές εμφανίζονται 

και για τις παραγγελίες, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν σχεδιαστεί από την εργασία 

«Σχεδίαση (παραγγελίες)». 

 

Η επόμενη επιλογή αφορά διάφορες εκτυπώσεις που αφορούν τις πωλήσεις και τις 

παραγγελίες. Αρχικά εμφανίζεται η εκτύπωση «Παραστατικά Πώλησης». Με αυτή 

την εργασία δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εκτυπώσουν (είτε στην οθόνη 
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είτε σε χαρτί) τα διάφορα παραστατικά πώλησης που επιθυμούν. Με διάφορα 

κριτήρια τα οποία πρέπει να καθοριστούν πριν γίνει η εκτύπωση, όπως η το χρονικό 

διάστημα μέσα στο οποίο έχουν δημιουργηθεί τα παραστατικά,, εάν αυτά είναι 

εκτυπωμένα ή όχι κ.α, οι χρήστες καθορίζουν ποια είναι τα παραστατικά τα οποία 

επιθυμούν να εκτυπωθούν. Κατόπιν εμφανίζεται η εκτύπωση «Εκκρεμή Δελτία 

Αποστολής». Όπως προδίδει και το όνομα της εκτύπωσης αυτή εμφανίζει τα μη 

τιμολογημένα δελτία αποστολής (εκκρεμή). Οι χρήστες και σε αυτή την περίπτωση 

μέσα από τα διάφορα κριτήρια που πρέπει να καθορίσουν πριν εμφανιστεί η 

εκτύπωση, χρονικό διάστημα, πελάτες, τρόπος ταξινόμησης, εμφανίζουν τα δελτία 

αποστολής που επιθυμούν.  

 

Η επόμενη εκτύπωση δίνει στους χρήστες μια κατάσταση των ειδών που είναι προς 

διανομή σύμφωνα πάντα με τα παραστατικά. Τα κριτήρια της εκτύπωσης είναι ποια 

παραστατικά επιθυμεί ο χρήστης να λάβει υπόψη της η εκτύπωση, ποιους πελάτες, 

για ποιο διάστημα κτλ. Παρακάτω υπάρχει η εκτύπωση έλεγχου πωλήσεων. Σύμφωνα 

με τα κριτήρια τα οποία εμφανίζονται πριν από κάθε εκτύπωση, ώστε αυτή να δώσει 

τα επιθυμητά αποτελέσματα, η εκτύπωση αυτή δίνει τα σύνολα των πωλήσεων της 

εταιρείας. Καθορίζοντας τους τύπους των παραστατικών, την χρονική περίοδο, εάν τα 

παραστατικά είναι εκτυπωμένα ή όχι και αν η εκτύπωση θα είναι συνοπτική ή όχι, οι 

χρήστες της εφαρμογής έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά τον έλεγχο 

των πωλήσεων της εταιρείας. Στη  παρακάτω εικόνα έχουμε μια συνοπτική εκτύπωση 

έλεγχου πωλήσεων σε περιβάλλων windows. 
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Οι επόμενες εκτυπώσεις αφορούν τα ανεξόφλητα παραστατικά, τις παραγγελίες, την 

συγκεντρωτική κατάσταση παραγγελιών και τις ανεξόφλητες παραγγελίες. Με τα 

διάφορα κριτήρια των εκτυπώσεων που μπορεί να καθορίσει ο χρήστης οι παραπάνω 

εκτυπώσεις δίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία είναι και πολύ χρήσιμα για 

τον έλεγχο των πωλήσεων και των παραγγελιών. Τέλος υπάρχουν εκτυπώσεις που 

αφορούν τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και έχουν εκδοθεί για πελάτες που ανήκουν 

σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και μια εργασία η οποία ονομάζεται 

«Πλήρες export» η οποία δημιουργεί ένα αρχείο το οποία χρησιμοποιείται για 

εισαγωγή (import) στα παραστατικά πωλήσεων. 

12.7 ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η εφαρμογή Unisoft Κεφάλαιο 4 εκτός από τις προαναφερθείσες λειτουργίες έχει και 

μια σειρά από άλλες λειτουργίες οι οποίες ανάλογα με τις πληροφοριακές ανάγκες 

της επιχείρησης χρησιμοποιούνται άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο και άλλες 
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όχι. Το πρόγραμμα έχει διάφορες εκδόσεις, οι οποίες προσπαθούν να προσαρμοστούν 

στις ιδιαίτερες πληροφοριακές ανάγκες των εταιρειών. Οι διάφορες εκδόσεις αυτές 

περιλαμβάνουν και διαφορετικές στο σύνολο λειτουργίες. Η συγκεκριμένη έκδοση 

που είδαμε περιλαμβάνει και άλλες λειτουργίες εκτός από αυτές που αναφέραμε 

αναλυτικά. Πέρα από τις λειτουργίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την 

παραμετροποίηση της εφαρμογής,  τον σχεδιασμό των αναφορών και την 

συνδεσιμότητα (Reports/ Communication και Οργάνωση λειτουργίας), των οποίων οι 

λειτουργίες και οι εργασίες είναι πολύ ιδιαίτερες, υπάρχουν και λειτουργίες οι οποίες 

έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για ορισμένες εταιρείες. Μια από αυτές είναι η πρώτη 

λειτουργία του κεντρικού μενού η οποία ονομάζεται «Αποθήκη». Πρόκειται για μια 

λειτουργία η οποία έχει να κάνει με την διαχείριση της αποθήκης και την καταγραφή 

των ειδών που περιλαμβάνει αυτή. Παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης 

παρακολούθησης των ειδών που αυτή περιλαμβάνει και είναι μια πολύ χρήσιμη 

εφαρμογή για τις εταιρείες που παρακολουθούν την κοστολόγηση των ειδών τους. 

Δίνεται η δυνατότητα απογραφών, αποτίμησης αποθεμάτων και διάφορων 

εκτυπώσεων λογιστικών και στατιστικών. 

 

Μια ακόμη λειτουργία, όπως φαίνεται στο κεντρικό μενού της εφαρμογής, είναι αυτή 

η οποία ονομάζεται «Αξιόγραφα». Όπως προδίδει και το όνομά της έχει να κάνει με 

την διαχείριση αξιόγραφων τα οποία έχουν σχέση με την εταιρεία. Υπάρχουν πινάκια 

παραλαβών και παραδόσεων αξιόγραφων για την λεπτομερή παρακολούθηση τους, 

δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των δόσεων, χαρτοφυλάκια, μαζικές εξοφλήσεις 

υπολογισμοί των τόκων καθώς και διάφορες, σχετικές με τα αξιόγραφα εκτυπώσεις. 

Η επόμενη πολύ σημαντική λειτουργία της εφαρμογής είναι η διαχείριση πάγιων. Η 

διαχείριση πάγιων εκτός από την καταχώρηση πάγιων και την δημιουργία αυτόματων 

αποσβέσεων περιλαμβάνει και άλλες πολύ σημαντικές εργασίες όπως κατηγόριες 

πάγιων, κέντρα κόστους, αφορολόγητα αποθεματικά, πάγια εκμετάλλευσης,  

αναπροσαρμογές, μητρώο πάγιων και βιβλίο πάγιων καθώς και διάφορες σχετικές με 

τα πάγια εκτυπώσεις. Όλες αυτές οι εργασίες δίνουν την δυνατότητα πλήρης 

διαχείρισεις και παρακολούθησης των πάγιων της εταιρείας. 

 

Τέλος υπάρχουν οι λειτουργίες «Προϋπολογισμοί» και «Πωλητές». Η πρώτη 

λειτουργία περιέχει εργασίες που έχουν να κάνουν με τα μελλοντικά δεδομένα της 

επιχείρησης. Οι επιμέρους εργασίες της λειτουργίας είναι τα σενάρια 
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προϋπολογισμών, που είναι δυνατό να δώσει η εφαρμογή, στατιστικές αναλύσεις, 

διασύνδεση διάφορων ενοτήτων της εφαρμογής καθώς και τις διάφορες  σχετικές 

εκτυπώσεις. Η λειτουργία «Πωλητές» είναι μια λειτουργία που περιλαμβάνει 

εργασίες καταχώρησης πωλητών, μέτρηση της απόδοσης τους με διάφορα 

οικονομικά στοιχεία, υπολογισμός προμηθειών που δικαιούνται και διάφορες 

εκτυπώσεις.  
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13 ΣΧΟΛΙΑ- ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Οι δυο εφαρμογές που εξετάσθηκαν είναι το Accountant της Singular και το 

Κεφάλαιο 4 της Unisoft. Η επιλογή των δυο προγραμμάτων δεν έγινε τυχαία. 

Καταρχήν και οι δυο εφαρμογές είναι πολύ καινούριες στην ελληνική αγορά και 

αναμένετε εισβάλουν σε πολλά λογιστήρια και επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον. Είναι 

σημαντικό να τονίσουμε πως πρόκειται κυρίως για προγράμματα Γενικής Λογιστικής. 

Και λέμε «κυρίως» γιατί και οι δυο εφαρμογές έχουν επιμέρους χαρακτηριστικά από 

εμπορικά πακέτα. Τα δυο προγράμματα έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό ότι 

λειτουργούν σε περιβάλλων windows γεγονός που τα κάνει αρκετά ευέλικτα και 

αποτελεσματικά. Ωστόσο έχουν αρκετές διάφορες μεταξύ τους πέρα από τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. 

 

Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά σημεία των δυο εφαρμογών. Όπως αναφέραμε και 

παραπάνω το γεγονός ότι τα δύο προγράμματα λειτουργούν σε περιβάλλον windows 

είναι από μόνο του ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Στην ελληνική αγορά τα περισσότερα 

προγράμματα που χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα οι επιχειρήσεις και τα 

λογιστήρια λειτουργούν σε περιβάλλον  MS-DOS γεγονός το οποίο περιορίζει τις 

δυνατότητες τους. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι καθόλου ευέλικτα, δεν 

εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστών και γενικά 

λειτουργούν σε ένα λειτουργικό σύστημα παλιότερων ετών. Το λειτουργικό σύστημα 

των windows, στις διάφορες εκδόσεις του, έχει περίπου μια δεκαετία που 

εμφανίσθηκε στην αγορά. Ήταν λοιπόν επιτακτική ανάγκη τα προγράμματα 

μηχανογραφημένης λογιστικής να ακολουθήσουν τις εξελίξεις στον τομέα του 

λογισμικού και να αναβαθμιστούν ή να επανασχεδιαστούν με τη σειρά τους.  

 

Ένα από τα θετικά σημεία και των δυο εφαρμογών είναι η δυνατότητα τους να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών. Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του ίδιου 

προγράμματος και με αυτό τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τα σημεία 

που τους ενδιαφέρουν. Ακόμη και αν στην πορεία χρειαστούν αναπροσαρμογές στο 

λογισμικό τους, πρόσθεση στοιχείων, αναβαθμίσεις κτλ,  αυτές θα είναι εύκολες 
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χωρίς να παρεμποδίσουν την λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης για να 

προσαρμόζονται οι εφαρμογές στις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών υπάρχουν 

τεράστιες δυνατότητες παραμετροποίησης. Οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν 

την καθημερινή λειτουργία των εφαρμογών τους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 

τους και τις ανάγκες του οργανισμού ώστε να πετυχαίνουν βέλτιστα αποτελέσματα. 

 

Ένα επίσης θετικό σημείο και των δύο εφαρμογών είναι το γεγονός ότι είναι αρκετά 

φιλικά προς τον χρήστη. Οι δυνατότητες πλοήγησης μέσα στο πρόγραμμα είναι 

αρκετά ικανοποιητικές και οι φόρμες καταχώρησης έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

εξασφαλίζουν ταχύτητα και αξιοπιστία. Οι διάφορες λειτουργικές ενότητες έχουν 

σχεδιαστεί με γνώμονα τόσο την ταχύτητα διεκπεραίωσης των εργασιών όσο και την 

ευκολία εκμάθησης τους. Τα μενού και οι οθόνες εργασίας παρέχουν στο χρήστη ότι 

χρειάζεται για να δουλέψει μεθοδικά και αποδοτικά. 

 

Ένα επιπλέον θετικό σημείο είναι το γεγονός ότι οι διάφορες εκτυπώσεις, 

καταστάσεις και αναφορές είναι δυνατό να εξαχθούν σε διάφορους τύπους αρχείων 

όπως excell, word, HTML κτλ. Το γεγονός αυτό είναι αρκετά σημαντικό διότι 

επιτρέπει τους χρήστες να εξάγουν δεδομένα εύκολα και γρήγορα μέσα από το 

πρόγραμμα, να τα μεταφέρουν και να τα επεξεργάζονται όπως αυτοί επιθυμούν. 

Επίσης και οι δύο εφαρμογές έχουν την δυνατότητα on-line σύνδεσης 

υποκαταστημάτων αλλά και απευθείας σύνδεσης με το διαδικτύου. Οι δυνατότητες 

και οι υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο είναι γνωστές. Οι εφαρμογές 

προσπαθούν να ενσωματώσουν τις υπηρεσίες αυτές με την απευθείας σύνδεση τους 

με το διαδίκτυο. Τέλος σαν θετικό σημείο μπορεί να αναφερθεί και η συνεχής εξέλιξη 

των εφαρμογών αυτών και η σχετικά εύκολη αναβάθμιση τους είτε με μαγνητικά 

μέσα είτε μέσω του διαδικτύου. 

 

Πριν αναφέρουμε τα μειονεκτήματα που εντοπίσαμε στις εφαρμογές αυτές θα ήταν 

καλό να αναφέρουμε κάποιες διάφορες τους. Όπως είδαμε διαφέρει τόσο ο τρόπος 

εμφάνισης του μενού όσο και ο τρόπος πλοήγησης μέσα στο πρόγραμμα. Όλα αυτά 

προέρχονται όμως από μια και μοναδική κύρια διαφορά. Ότι το Κεφάλαιο 4 είναι 

αναβάθμιση του προκάτοχου του ενώ το Accountant  είναι μια εντελώς νέα 

εφαρμογή. Το Κεφάλαιο 4 δίνει μια λογική πλοήγησης μέσα στην εφαρμογή 

παρόμοια με αυτή του προκάτοχου του (Κεφάλαιο 3) η οποία λειτουργούσε σε 
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περιβάλλον MS-DOS. Το Accountant είναι μια εφαρμογή η οποία μοιάζει με όλες τις 

εφαρμογές που λειτουργούν σε περιβάλλον windows. Τόσο η πλοήγηση αλλά όσο και 

οι φόρμες καταχώρησης είναι παρόμοιες με άλλες windows εφαρμογές. Όλα αυτά 

προσφέρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στις εφαρμογές τα οποία θα 

αναφέρουμε παρακάτω.  

 

Πέρα από την γενική διαφορά των δύο εφαρμογών υπάρχουν και άλλες επιμέρους 

διάφορες οι οποίες είναι μάλλον απορία της γενικότερης διαφοράς των δύο 

προγραμμάτων. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά την δυνατότητα εκτύπωσης διάφορων 

προγραμμάτων μέσα από τις εφαρμογές. Ο Accounant έχει όλες τις εκτυπώσεις 

συγκεντρωμένες σε μια ενότητα ενώ το Κεφάλαιο 4 έχει τις εκτυπώσεις τις κάθε 

λειτουργικής ενότητα μέσα στην ίδια την ενότητα. Είναι μια σχετικά ασήμαντη 

διάφορα αφού για να χαρακτηριστεί μια από τις δυο εφαρμογές καλύτερη ή χειρότερη 

σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποκειμενική κρίση κάποιου 

χρήστη. Άλλη μια διαφορά είναι το γεγονός ότι στις διάφορες φόρμες καταχώρησης ο 

Accountant δίνει την δυνατότητα μετάβασης απευθείας σε διάφορες εκτυπώσεις ενώ 

το Κεφάλαιο 4 σε υποχρεώνει να γυρίσεις κάποια επίπεδα πίσω για να εμφανιστούν 

οι εκτυπώσεις αυτές. Αναφέρθηκαν ενδεικτικά κάποιες  διάφορες των δύο 

προγραμμάτων. Όλες οι υπόλοιπες ανακαλύπτονται από μια απλή περιήγηση μέσα 

στα προγράμματα. Οι διάφορες αυτές δεν είναι αξίες εκτενούς αναφοράς για το 

γεγονός ότι δεν μπορεί να ειπωθεί πιο πρόγραμμα υπερτερεί αντικειμενικά και ποιο 

όχι. Είναι όλα καθαρά θέμα συνηθείας των χρηστών. Αυτό το τελευταίο όπως θα 

δούμε παρακάτω είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο χαρακτήρισε τον 

σχεδιασμό του Κεφαλαίου 4. 

 

Τα μειονεκτήματα των εφαρμογών είναι επίσης αρκετά. Δεν κρίνεται σκόπιμο να 

αναφερθούμε σε πολύ ειδικά μειονεκτήματα για τον λόγο ότι συνεχώς βγαίνουν 

αναβαθμίσεις και νέες εκδόσεις των προγραμμάτων που διορθώνουν ατά τα 

επιμέρους σημεία. Βασικό μειονέκτημα γενικά όλων των εφαρμογών 

μηχανογραφημένης λογιστικής είναι η αδυναμία μεταφοράς των δεδομένων από ένα 

πρόγραμμα μιας εταιρείας σε άλλο πρόγραμμα άλλη εταιρείας. Στα πακέτα των ίδιων 

εταιρειών υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων. Το σημαντικό όμως είναι να 

μπορούν τα δεδομένα να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα οποιαδήποτε 

εταιρείας. Το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούν 
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οι χρήστες να χρησιμοποιούν οποίο πρόγραμμα κρίνουν καλύτερο, θα μεταφέρονται 

σχετικά εύκολα από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και δεν θα «δένονται» σε μια εταιρεία 

περιμένοντας αυτή και μόνο αυτή να λύσει τα επιμέρους προβλήματά της. Βεβαίως η 

ιδέα αυτή κρίνεται πολύ δύσκολα εφαρμόσιμη, όχι όμως για τεχνικούς λόγους αλλά 

για λόγους ανταγωνισμού και λειτουργίας της αγοράς του συγκεκριμένου λογισμικού. 

Αν π.χ. όλες οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν την ίδια βάση δεδομένων και αυτό που 

άλλαζε από εταιρεία σε εταιρεία ήταν, οι φόρμες καταχώρησης, οι διάφορες 

καταστάσεις και αναφορές και οι δυνατότητες πλοήγησης, έτσι ώστε κάθε εταιρεία να 

περνάει την δικιά της φιλοσοφία στο λογισμικό της, τότε η μετάβαση από πρόγραμμα 

σε πρόγραμμα και από εταιρεία σε εταιρεία θα ήταν μια απλή διαδικασία για τους 

χρήστες. 

 

Τα επιμέρους μειονεκτήματα των δύο εφαρμογών είναι επίσης αρκετά για τους 

λόγους που αναφέραμε και προηγουμένως, όμως θα περιοριστούμε σε γενικά 

μειονεκτήματα των εφαρμογών. Το κυριότερο μειονέκτημα του Κεφαλαίου 4 είναι οι 

δυνατότητες πλοήγησης μέσα στην εφαρμογή. Όπως αναφέραμε το Κεφάλαιο 4 είναι 

η νέα έκδοση του προκάτοχου του Κεφαλαίου 3. Στην νέα εφαρμογή οι σχεδιαστές 

θέλοντας να κρατήσουν τα γενικά χαρακτηριστικά του προκάτοχου της σχεδίασαν 

ένα πρόγραμμα του οποίου η εικόνα μοιάζει με εφαρμογής MS-DOS. Τόσο η 

πλοήγηση όσο οι καταχωρήσεις και οι διάφορες αναζητήσεις είναι ίδιες με την 

παλαιότερη έκδοση της εφαρμογής μειώνοντας της ευελιξία του προγράμματος. 

Ωστόσο σε όλα αυτά υπάρχει και ο αντίλογος και ο οποίος μάλιστα αποτελεί ισχυρό 

επιχείρημα για την επιλογή του Κεφαλαίου 4 έναντι των ανταγωνιστών του.  Το 

επιχείρημα αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η νέα εφαρμογή είναι μια 

αναβάθμιση μια παλιάς επιτυχημένης εφαρμογής. Στην ελληνική αγορά υπάρχουν 

χιλιάδες χρήστες του Κεφαλαίου 3 και η εταιρεία λογισμικού δημιουργώντας την νέα 

εφαρμογή, η οποία μάλιστα σε λίγο καιρό θα αντικαταστήσει οριστικά την παλιά, δεν 

μπορούσε να αλλάξει ριζικά την εφαρμογή διότι θα δημιουργούσε προβλήματα στους 

ήδη πελάτες της. Προτίμησε λοιπόν να ανανεώσει ριζικά το πρόγραμμα κρατώντας 

παράλληλα ένα περιβάλλον λειτουργίας όμοιο με αυτό του προκάτοχου του.  

 

Από την άλλη πλευρά το Accountant όπως είπαμε είναι ένα εντελώς καινούριο 

πρόγραμμα. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα ισχυρό μειονέκτημα. Στην έκδοση που 

εξετάσαμε εμείς το πρόγραμμα είχε αρκετές παραλείψεις οι οποίες έκαναν την 
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λειτουργία του προγράμματος και την διεκπεραίωση των εργασιών λίγο αργή. 

Παρόλο που οι φόρμες καταχώρησης, η πλοήγηση, οι διάφορες αναζητήσεις 

δεδομένων είναι αρκετά ευέλικτες και στα πρότυπα των windows  προγραμμάτων, η 

εφαρμογή βασικών διαδικασιών υστερεί σε ταχύτητα. Αρκετές φορές χρειάσθηκε να 

χρησιμοποιηθεί το ποντίκι διότι η επιλογή λειτουργιών με το πληκτρολόγιο και μόνο 

ήταν αρκετά αργή. Αυτό, παρόλο που είναι χαρακτηριστικό των σύγχρονων 

προγραμμάτων, σε ένα πρόγραμμα μηχανογραφημένης λογιστικής, που η ταχύτητα 

είναι κύριο στοιχείο λειτουργίας των λογιστηρίων, είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα και 

σύμφωνα με την σχεδίαση του προγράμματος δύσκολα θα διορθωθεί.  

 

Για να συνοψίσουμε την κριτική μας στα δύο προγράμματα θα αναφέρουμε ότι και οι 

δυο εφαρμογές έχουν παρά πολλές δυνατότητες οι οποίες ικανοποιούν τα σύγχρονα 

λογιστήρια και τις επιχειρήσεις. Εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες των σύγχρονων 

υπολογιστών σε αποθήκευση επεξεργασία και ακρίβεια αποτελεσμάτων. Βασικό 

σημείο κριτικής τους είναι η ασυμβατότητα των εφαρμογών που ανήκουν σε 

διαφορετικές εταιρείες. Στην επιμέρους κριτική των δύο εφαρμογών μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι ο Accountant υπερτερεί σε δυνατότητες πλοήγησης μέσα στην 

εφαρμογή και  αναζήτησης δεδομένων, ενώ το Κεφάλαιο 4 υπερτερεί σε ταχύτητα 

καταχώρησης και ευκολία εκμάθησης για τους χρήστες του προκάτοχου του 

Κεφαλαίου 3.  
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14 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας ήρθε να δώσει νέα πνοή σε επιχειρήσεις και 

λογιστήρια. Μέσω της μηχανογράφησης, εταιρείες και λογιστές εκμεταλλεύονται τα 

επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας διευκολύνοντας τις εργασίες τους και 

βελτιώνοντας τα αποτελέσματα τους. Με τη μηχανογραφική επεξεργασία των 

λογιστικών γεγονότων προκλήθηκε ουσιαστικά μια μικρή επανάσταση μέσα στις 

επιχειρήσεις. Ορισμένες ενδεικτικές αλλαγές που έφερε η εφαρμογή της 

μηχανογραφημένης λογιστικής είναι το γεγονός ότι αυξήθηκε σημαντικά η 

παραγωγικότητα της λογιστικής εργασίας με τη δυνατότητα επεξεργασίας 

μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών σε συντομότερο χρόνο, εξασφαλίστηκε η 

συγκέντρωση και η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών προς τους διοικούντες της 

επιχείρησης για τη λήψη των καθημερινών αποφάσεων, αυξήθηκε η παραγωγικότητα 

και η αποτελεσματικότητα των οργάνων ελέγχου των επιχειρήσεων κτλ. 

 

Μέσα σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν και λειτουργούν αρμονικά πολλά συστήματα 

πληροφόρησης. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η λειτουργία του οικονομικού 

οργανισμού, βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα και λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις 

για την συνεχεία της πορεία του. Μέρος των συστημάτων πληροφόρησης είναι και τα 

λογιστικά συστήματα πληροφόρησης. Τα συστήματα αυτά έχουν σαν εισροές τα 

οικονομικά συμβάντα και τις συναλλαγές της επιχείρησης και η επεξεργασία 

αναλαμβάνεται από εμπορικά και λογιστικά προγράμματα. Οι εκροές του 

συστήματος είναι οι διάφορες καταστάσεις και αναφορές τις οποίες λαμβάνουν 

σοβαρά υπόψη τους οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί φορείς του οργανισμού 

(διοικούντες, ελεγκτές κτλ). Πέρα από την γενικότερη έννοια, τα λογιστικά 

συστήματα πληροφόρησης στην ουσία είναι τα προγράμματα λογιστικής τα οποία 

υπάρχουν (λέμε στην ουσία γιατί ένα σύστημα πληροφόρησης περιλαμβάνει όλους 

εκείνους τους παράγοντες που ασχολούνται με την πληροφορία).  Τα προγράμματα 

αυτά δέχονται δεδομένα, τα επεξεργάζονται και δίνουν τις απαραίτητες αναφορές.  
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Δυο τέτοια προγράμματα είναι αυτά που είδαμε αναλυτικά στην εργασία αυτή. Οι 

δυνατότητες τους πλέον συμβαδίζουν με αυτές των σύγχρονων υπολογιστών 

βελτιώνοντας την ποιότητα πληροφόρησης μέσα στις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια. 

Εκτός όμως από την ποιότητα και την αξιοπιστία της πληροφόρησης τα νέα αυτά 

προγράμματα βελτιώνουν και την απόδοση των εργαζόμενων στους σχετικούς, με την 

λογιστική, τομείς. Πέρα όμως από τα πλεονεκτήματα τους έχουν και αρκετά 

μειονεκτήματα που θα μπορούσαν να κάνουν ευκολότερη την καθημερινότητα τόσο 

των επιχειρήσεων όσο και των λογιστηρίων. 
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