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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Οι διαπιστώσεις, τα αποτελέσµατα, τα συµπεράσµατα και οι πιθανές προτάσεις της 

παρούσας Πτυχικής Εργασίας, εκ των αναφορών που σηµαίνονται ως λήµµατα, αποτελούν 

προσωπικές θεωρητικές ή εµπειρικές διαπιστώσεις του φοιτητή/φοιτήτριας ή της οµάδας των 

φοιτητών που επιµελήθηκαν και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τη γνώµη του εισηγητή 

εκπαιδευτικού, ή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Λογιστικής ή του Α.Τ.Ε.Ι 

∆υτ. Ελλάδας.   



ii 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Με δεδοµένο ότι η επίτευξη της Ψηφιακής Ελλάδας είναι νοµοτελειακή αναρωτιέται 

κανείς αν εφαρµόζεται κάποιο σχέδιο ώστε να φτάσουµε εκεί ή αν βαδίζουµε στα τυφλά 

παρασυρόµενοι από τις εξελίξεις. 

Οι πρωτοβουλίες και οι αριθµοί είναι εντυπωσιακοί, τουλάχιστον σε απόλυτα µεγέθη: 

το ελληνικό ∆ηµόσιο έχει δαπανήσει κατά την τελευταία δεκαετία δισεκατοµµύρια ευρώ σε 

δράσεις που σχετίζονται µε τη µετατροπή της χώρας σε τεχνολογικά ανεπτυγµένο κράτος και 

µάλιστα στη διαδικτυακή µορφή του. Οι συνδέσεις στο ∆ιαδίκτυο, ευρυζωνικές ή µη, 

µπαίνουν στα ελληνικά νοικοκυριά µε ταχύτητα που, κοινωνικά, µόνο µε την ταχύτητα που 

γνωρίσαµε τα στεγαστικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες µπορεί να συγκριθεί. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις, ακόµα και οι µικρότερες, είναι πλέον αδιανόητο να µην διαθέτουν πρόσβαση 

στο ∆ιαδίκτυο, αν µη τι άλλο για να διεκπεραιώσουν τις φορολογικές, ασφαλιστικές και 

τραπεζικές (web banking) εργασίες τους. Καθηµερινά λαµβάνουµε δεκάδες προσκλήσεις από 

«φίλους» µας που δηµιούργησαν δικό τους προφίλ σε διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής 

δικτύωσης (social networks) όπως είναι το facebook ή το Linkedln. Μπορεί οι αριθµοί 

διείσδυσης να κρίνονται ακόµα µη ικανοποιητικοί και τα περιθώρια βελτίωσης να είναι 

τεράστια, γεγονός όµως παραµένει ότι η ηλεκτρονική παρουσία (η ψηφιακή persona) έχει 

γίνει επαγγελµατικό και προσωπικό µέληµα κάθε φυσικού και νοµικού προσώπου στη χώρα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία αναφέρονται τα πληροφοριακά συστήµατα. Εξετάζεται το 

σύστηµα του taxisnet  και το e-taxis. Συγκεκριµένα αναφέρονται οι λειτουργίες που 

προσφέρει  το συγκεκριµένο σύστηµα που χρησιµοποιούν οι κύριοι χρήστες που είναι οι 

λογιστές. 

Στην εποχή µας γίνεται ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών και της πληροφορικής. Η 

ανάπτυξη αυτή επηρεάζει την καθηµερινή ζωή των πολιτών καθώς γίνεται επιτακτική η 

ανάγκη της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών στη δηµόσια  διοίκηση µε σκοπό να 

απλοποιήσει βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που αποτελεί 

πρόβληµα του δηµόσιου τοµέα. Στην Ελλάδα γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισµού στο 

φορολογικό σύστηµα. Έχουν γίνει µεγάλα βήµατα της φορολογικής ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης µέσω taxisnet.  

Για την εκπόνηση της εργασίας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε του επιβλέποντα 

καθηγητή καθώς και όλους τους λογιστές που δέχτηκαν να βοηθήσουν συµπληρώνοντας τα 

ερωτηµατολόγια.  

Η εργασία αποτελείται από πέντε µέρη: 

 

Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται τα πληροφοριακά συστήµατα. Γίνεται ανάλυση της 

έννοιας και της λειτουργίας τους. 

 

Στο δεύτερο µέρος γίνεται περαιτέρω ανάλυση των πληροφοριακών συστηµάτων και 

συγκεκριµένα δίνεται η έννοια των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων.  

 

Στο τρίτο µέρος παρουσιάζεται το taxisnet. Γίνεται ιστορική αναδροµή και 

παρουσιάζονται οι λειτουργίες του. 

 

Στο τέταρτο µέρος γίνεται έρευνα που σχετίζεται µε τη χρησιµότητα, τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του taxisnet.  ∆ιανεµήθηκαν 287 ερωτηµατολόγια 

µέσω διαδικτύου σε ισάριθµους λογιστές. 

 

Στο πέµπτο και τελευταίο µέρος αναπτύσσονται τα συµπεράσµατα του ερευνητικού 

µέρους. 



iv 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 

Taxisnet,  

 

Φορολογική δήλωση,  

 

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ,  

 

Πληροφοριακά συστήµατα,  

 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση,  

 

GSIS,  

 

Γ.Γ.Π.Σ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ψηφιακή Ελλάδα είναι νοµοτελειακή. Το ελληνικό δηµόσιο έχει δαπανήσει 

δισεκατοµµύρια ευρώ προκειµένου το κράτους να µετατραπεί σε αναπτυγµένο όσον αφορά 

τη σύνδεση των υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών µέσω διαδικτύου. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο, ασχέτως µεγέθους, για 

να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους µε τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταµεία και την εφορία. 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας βοήθησε την διασύνδεση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (e-government). Τόσο η εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και του 

internet δίνουν τη δυνατότητα να γίνονται συναλλαγές µεταξύ του πολίτη µε τους δηµόσιους 

φορείς (Ηλεκτρονική διακυβέρνηση).  

Με αυτό τον τρόπο προσφέρονται πλεονεκτήµατα στις επιχειρήσεις και στους πολίτες 

όπως να κερδίζουν χρόνο, να γλιτώσουν την γραφειοκρατία και έχουν πρόσβαση όλο το 

24ωρο.
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 

1.1   Εισαγωγή 

Στο παρών κεφάλαιο αναφέρονται τα πληροφοριακά συστήµατα και η φύση τους. 

Αναφέρεται το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα πληροφοριακά συστήµατα. Ακόµα 

δίνεται ο όρος «ψηφιακή Ελλάδα». Αναλύεται δηλαδή το σύστηµα της «κοινωνίας της 

πληροφορίας» και τι χρειάζεται ώστε να πετύχει.  Η Ελλάδα αναµφίβολα κατατάσσεται στις 

τεχνολογικά ανεπτυγµένες χώρες. Ήδη συµβατικά η Ελλάδα έχει αναλάβει ουσιαστικές, 

τεχνολογικού χαρακτήρα, υποχρεώσεις. Επίσης, υπάρχουν οι αυτονόητες διεθνείς τάσεις για 

ευρυζωνικότητα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικό εµπόριο, προστασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα αποκτήσουν ευρυζωνικές 

συνδέσεις, οι αλυσίδες πληροφορικής θα εισάγουν ό,τι νεότερο από την παγκόσµια αγορά, οι 

ελληνικές επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν να εγκαταστήσουν CRM και ERP συστήµατα, θα 

υπάρχουν κάποια software house µε λειτουργίες κυρίως εξελληνισµού για τις εσωτερικές 

ανάγκες της µικρής µας αγοράς, οι συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο θα γίνονται σε µικρότερο ή 

µεγαλύτερο βαθµό διαδικτυακά
1
.  

 

1.2 Πληροφοριακό σύστηµα 

Ένα πληροφοριακό σύστηµα είναι µια οργάνωση που παρέχει χρήσιµες διαδικασίες 

και πληροφορίες στα µέλη και τους πελάτες του. Αυτά τα στοιχεία είναι που πρέπει να το 

βοηθήσουν να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα. Οι πληροφορίες αφορούν τους πελάτες, τους 

προµηθευτές, τα προϊόντα, τους εξοπλισµούς, τις διαδικασίες, κλπ
2
. Τα πληροφοριακά 

συστήµατα χρησιµοποιούνται από όλους τους οργανισµούς είτε εµπορική επιχείρηση, είτε 

κοινοτική – κυβερνητική οργάνωση. Για παράδειγµα ένα µαγαζί που εµπορεύεται παπούτσια 

ή ρούχα, που παρέχει υπηρεσίες όπως η επισκευή και συντήρηση, µια τράπεζα, ένα 

συνδικάτο, µια εκκλησία, ένα νοσοκοµείο, ένα πανεπιστήµιο, µια βιβλιοθήκη, ένα 

φιλανθρωπικό ίδρυµα ή ένας συνεταιρισµός
3
. Το κύριο ενδιαφέρον είναι στα πληροφοριακά 

συστήµατα που είναι βασισµένα σε υπολογιστή γιατί ο υπολογιστής µπορεί να επεξεργαστεί 

τα διάφορα στοιχεία γρήγορα και µε ακρίβεια και να παρέχει τις πληροφορίες, οι οποίες είναι 

πλήρεις και στο σωστό επίπεδο λεπτοµέρειας, όταν και όπου απαιτείται, έτσι ώστε να είναι 

χρήσιµες για την επίτευξη του επιθυµητού σκοπού. Συγκρίνοντας, τα µη βασισµένα σε 

υπολογιστή συστήµατα είναι προφανώς πιο αργά (οι πληροφορίες πρέπει να είναι έγκαιρες 

για να είναι σηµαντικές) και ανίκανα να εξετάσουν µεγάλους όγκους πληροφοριών (πελατών, 

προµηθευτών, ή συναλλαγών). Επιπλέον, τα µη βασισµένα σε υπολογιστή συστήµατα είναι 

συνήθως λιγότερο ακριβή επειδή οι διαδικασίες ελέγχου είναι κουραστικές και δεν 

αποφεύγουν τα λάθη (οι ανακριβείς «πληροφορίες» µπορούν να οδηγήσουν σε χαµηλού 

επιπέδου λήψη απόφασης). Σε µερικές περιστάσεις, εντούτοις, τα µη βασισµένα σε 
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 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, (2010), ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ, 
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2
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ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΣΕΛ. 21 
3
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ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΣΕΛ. 21 
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υπολογιστή συστήµατα µπορεί να είναι πλήρως επαρκή ή πραγµατικά καλύτερα από τα 

αυτοµατοποιηµένα πληροφοριακά συστήµατα, όπως για παράδειγµα, σε µια µικρή 

επιχείρηση, ή σε περιπτώσεις που απαιτείται ιδιαίτερη ευελιξία στις κινήσεις ή η ανθρώπινη 

κρίση παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Τα πληροφοριακά συστήµατα υποβάλλουν σε επεξεργασία 

εικόνες, βίντεο, ήχο και κείµενο. Τα συστήµατα του Η/Υ αποθηκεύουν τα στοιχεία ή τα 

µετατρέπουν σε χρήσιµες πληροφορίες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ένα αυτοµατοποιηµένο 

πληροφοριακό σύστηµα είναι «καθαρά» ένα σύστηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών
4
. Τα 

πληροφοριακά συστήµατα ενός οργανισµού χρησιµοποιούνται στην ανάλυση της 

επιχείρησης. Τη βοήθεια δηλαδή να διατυπώσει και να ελέγξει τους στόχους της. Αυτοί οι 

στόχοι µπορούν να αφορούν την αποδοτικότητα, τη µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητα, την 

παροχή υπηρεσιών, την επέκταση, την αύξηση του µεριδίου αγοράς και την ικανοποίηση 

υπάλληλου και πελάτη. Το πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να βοηθήσει τον οργανισµό για να 

επιτύχει βελτιωµένη αποδοτικότητα των διαδικασιών του και αποτελεσµατικότητα µέσω 

καλύτερων διευθυντικών αποφάσεων. Τα πληροφοριακά συστήµατα θεωρούνται αρκετές 

φορές ότι παρέχουν ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Χωρίς καλά πληροφοριακά 

συστήµατα, µια επιχείρηση θα ήταν σε ανταγωνιστικά µειονεκτική θέση. Τα πληροφοριακά 

συστήµατα αποτελούν εποµένως ένα σηµαντικότατο πόρο για κάθε οργανισµό
5
. 

 

1.2.1  Αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστηµάτων 

Σύµφωνα µε τον Christofer Alexander η βασική ιδέα στην αρχιτεκτονική των 

πληροφοριακών συστηµάτων είναι η δηµιουργία εργαλείων για την περιγραφή και το 

χειρισµό των προτύπων που πρέπει να γίνουν ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες της 

επιχείρησης. Σύµφωνα µε τον Alexander αντίστοιχη µε την αρχιτεκτονική των οικοδοµών 

είναι και αρχιτεκτονική των Π.Σ. 

 

1.3 Προδιαγραφές των πληροφοριακών συστηµάτων 
Σηµαντικές είναι να προκαθοριστούν οι προδιαγραφές πριν την έναρξη της ανάπτυξης 

του συστήµατος. Για να γίνει σωστή και αξιολόγηση σχεδίαση του συστήµατος πρέπει να 

γίνουν συγκριτικές µετρήσεις. Οι µετρήσεις αυτές βοηθούν και στην καλή ποιότητα. Η χρήση 

της γλώσσας που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη επιχειρησιακών συστηµάτων έχει αρχίσει 

µόλις λίγα χρόνια πριν. Η προσπάθεια αυτών των επίσηµων τεχνικών προδιαγραφών είναι να 

προσδιοριστεί από µαθηµατική άποψη η δοµή, η λειτουργία, και η συµπεριφορά των 

πληροφοριακών συστηµάτων
6
. 

 

1.3.1 ∆ιαφορετικές όψεις ενός συστήµατος
7
  

Μια όψη βασισµένη στο περιβάλλον 

Το σύστηµα αλληλοεπιδρά µε το περιβάλλον του. Η όψη του συστήµατος περιγράφει 

γραφικά την αλληλεπίδραση αυτή µε τις οντότητες στο περιβάλλον. Με ροές δεδοµένων 
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αναπαρίστανται οι αλληλεπιδράσεις των δεδοµένων από και προς τις οντότητες. Οι 

αλληλεπιδράσεις αναπαρίστανται ως ροές δεδοµένων από και προς τέτοιες οντότητες. Η 

Βασισµένη στο περιβάλλον όψη διευκρινίζει τα όρια του συστήµατος και τις διαπροσωπείες 

(interfaces) µε αυτό. 

 

1.3.2 Μια όψη Βασισµένη στη δραστηριότητα 

Κάθε σύστηµα πρέπει να χειριστεί ορισµένες µεταβλητές προκειµένου να επιτευχθούν 

οι στόχοι του. Η όψη αυτή περιγράφει την επεξεργασία των καταστάσεων και τα 

αποτελέσµατα αυτής της επεξεργασίας σε σχέση µε ορισµένες παραµέτρους ελέγχου
8
. 

 

Σχήµα 1.1. Αναπαράσταση ενός συστήµατος 

 

 
Σχήµα 1.1: Αναπαράσταση ενός συστήµατος 
 

1.4 Συστατικά των προδιαγραφών 
Τα εργαλεία Case βοηθάνε στη σχεδίαση και την παραγωγή των πληροφοριακών 

συστηµάτων. Βοηθάνε ακόµα στην υλοποίηση τους µε την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Τα εργαλεία συντονίζουν το έργο µε λεξικό σύστηµα, το οποίο χρησιµεύει ως αποθήκη των 

πληροφοριών
9
. 

 

 

Σχήµα 1.2: Προδιαγραφές των πληροφοριακών συστηµάτων 
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1.5 Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστηµάτων 
Στις δεκαετίες που πέρασαν αναπτύχθηκαν πολλές µεθοδολογίες, µερικές από τις 

οποίες διαδόθηκαν ευρύτατα στην παγκόσµια κοινότητα ανάπτυξης λογισµικού. Η 

Ενοποιηµένη ∆ιαδικασία Unified Process), ο κύκλος ζωής ανάπτυξης συστηµάτων (Systems 

Development Life Cycle -SDLC), η προσανατολισµένη στη δοµή δεδοµένων σχεδίαση (Data 

Structure-Oriented design), η αντικειµενοστραφής σχεδίαση (Object-Oriented design), η 

σχεδίαση πρωτοτύπου (Prototyping), είναι µερικές µεταξύ των άλλων. Αναφερόµενη πολύ 

συχνά ως µοντέλο καταρράκτη (waterfall), αυτή - µεθοδολογία είναι µια ακριβής περιγραφή 

των βηµάτων που γίνονται στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων. Ο λόγος για τον 

οποίο αναφέρεται ως µοντέλο καταρράκτη γίνεται προφανής από το ακόλουθο σχήµα 

(Horner, 1993)
 10

: 

 

Σχήµα 1.3: Το µοντέλο καταρράκτη. Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστηµάτων (Systems 

Development Life Cycle) 
     

1.6 ∆ηµιουργία πληροφοριακών συστηµάτων 
Μια από τις παλαιότερες προσεγγίσεις του κύκλου ζωής είναι η παραδοσιακή 

ανάπτυξη (Traditional Development) ή ο Παραδοσιακός Κύκλος Ζωής Συστήµατος 

(Traditional System Cycle Life) 

Παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Έχει συγκεκριµένο αριθµό φάσεων 

• Έχει γραµµική ανάπτυξη, δηλαδή δεν επιτρέπεται το γύρισµα από µια φάση στην 

προηγούµενη. 

• Απαιτεί τυποποίηση υψηλών τεχνικών. 

• Ο χρήστης έρχεται σε επαφή µε το τελικό προϊόν. 

 

Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι, πρώτα τίθενται, µε αυστηρό τρόπο οι γενικές 

προδιαγραφές του νέου συστήµατος και στη συνέχεια αυτές εξειδικεύονται κατά υποσύστηµα 
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εφαρµογή κ.λπ. Πρόκειται για τη γενικότερη θεώρηση από Πάνω προς τα Κάτω (Top Down) ή 

από το γενικό προς το ειδικό
11

.  

❖ Η Εξελικτική Ανάπτυξη Συστηµάτων 

Η Εξελικτική Ανάπτυξη Συστηµάτων (Evolutionary Development of Information Systems), 

θα µπορούσε κάποιος να πει, αποτελεί µια γενίκευση της γενικότερης θεώρησης: «Κάνε το 

δυο φορές - Μια γρήγορα και µια σωστά (Do it twice - Quickly and correctly)», µόνο που σ' 

αυτήν την περίπτωση θα µπορούσε κάποιος να το παραφράσει σε « Κάνε το πολλές φορές - 

Κάθε φορά και καλύτερα», σε συνδυασµό µε την αντίληψη των σταδίων ανάπτυξης. Αυτή η 

φιλοσοφία παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Κάθε φορά παράγεται ένα σύστηµα, το οποίο σε πολύ γενικές γραµµές 

ανταποκρίνεται «περίπου» στις απαιτήσεις των χρηστών. 

• Παρακολουθείται η λειτουργία του και µετά από ένα χρονικό διάστηµα, µια δεύτερη 

βελτιωµένη έκδοση του συστήµατος αντικαθιστά την πρώτη. 

• Η διαδικασία συνεχίζεται µε αυτόν τον τρόπο
12

. 
 

1.6.1 Το σπειροειδές µοντέλο (Spiral Model) 

Επιχειρεί ένα συγκερασµό της αυστηρότητας της παραδοσιακής ανάπτυξης και της 

ευλυγισίας της εξελικτικής ανάπτυξης. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο το σύστηµα έχει στάδια 

παρόµοια µεν αλλά σε διαφορετικό επίπεδο. Βέβαια πατάει σε τέσσερις παράγοντες: 

• Προγραµµατισµός του τρέχοντος εξελικτικού σταδίου. 

• Καθορισµός των στόχων και των περιορισµών του τρέχοντος εξελικτικού σταδίου. 

• Ανάλυση επικινδυνότητας του τρέχοντος εξελικτικού σταδίου. 

• Έλεγχοι του υλοποιηµένου εξελικτικού σταδίου. 

 

1.6.2 Η χρήση προτύπων 

Ο χρήστης αποτελεί το βασικό κρίκο του συστήµατος αν και αποτελεί µια 

επαναληπτική διαδικασία ανάπτυξης. Σύµφωνα µε αυτήν την φιλοσοφία, για κάθε τµήµα του 

συστήµατος (π.χ. είσοδοι, έξοδοι) παράγεται ένα πειραµατικό πρωτότυπο, το οποίο παραδίδεται 

στο χρήστη για δοκιµή, κριτική, προτάσεις. Για παράδειγµα αυτό το πρωτότυπο Οα µπορούσε 

να είναι η εικόνα της εκτύπωσης ενός παραστατικού. Τα πρωτότυπα έχουν δυνατότητες που 

δείχνουν την ανάπτυξη όπως εναλλακτικά σενάρια σχεδιασµού, αξιολόγηση λειτουργίας, 

αξιολόγηση απόδοσης κ.α. 

Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι, πρώτα τίθενται οι ειδικές προδιαγραφές του 

νέου συστήµατος, όπως αυτές προκύπτουν από τις απαιτήσεις των χρηστών και στη συνέχεια 

το παραγόµενο αποτέλεσµα δίνει την γενική µορφή του συστήµατος. Πρόκειται για τη 

γενικότερη θεώρηση από Κάτω προς τα Πάνω (Bottom Up) ή από το ειδικό στο γενικό. 

 

Γενικά µε αυτή τη φιλοσοφία: 

• Ενισχύεται η συµµετοχή των χρηστών στην ανάπτυξη του συστήµατος και εποµένως 

αυξάνει την «υποστήριξή» τους σε αυτό. 

                                                           

11
 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡ., ΚΩΣΤΑΣ ΑΘ., (2009), ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 81-

89 
12

 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡ., ΚΩΣΤΑΣ ΑΘ., (2009), ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 81-

89 



6 

 

• Συχνά το «πρακτικό» γίνεται το ουσιαστικό της ανάπτυξης, θέτοντας έτσι σε δεύτερη µοίρα 

την «ολιστική» άποψη του συστήµατος, µε όλα τα πιθανά επακόλουθα. 

• Καταγράφονται θετικά αποτελέσµατα στις περιπτώσεις µεγάλης αβεβαιότητας ή (και) 

ασάφειας των απαιτήσεων του χρήστη, όπως για παράδειγµα, στην περίπτωση των ∆ιεπαφών 

Τελικού Χρήστη (End-User Interfaces), δηλαδή εφαρµογών µε τις οποίες ένας τελικός 

χρήστης επικοινωνεί µε το πληροφοριακό σύστηµα (οθόνες εισαγωγής, ιστοσελίδες κ.λπ.). 

 

Η ταχεία Ανάπτυξη Εφαρµογών 

Η φιλοσοφία της σταδιακής παράδοσης του προϊόντος θεωρεί ότι πρέπει να 

ανιχνευθούν οι ανάγκες των χρηστών και να γίνει η ανάπτυξη των εφαρµογών. Με τον τρόπο 

αυτό χάνεται πολύτιµος χρόνος. Έτσι προτείνεται η παράδοση του συστήµατος που να 

ικανοποιεί τους πιο άµεσους χρήστες. 

Ουσιαστικά η ανάπτυξη του συστήµατος κατανέµεται χρονικά (χρονικά παράθυρα) 

στάδια παράδοσης, έτσι ώστε: 

• Να ικανοποιούνται ιεραρχικά οι απαιτήσεις των χρηστών. 

• Να προκύπτει εµπειρία από τη χρήση του παραδοτέου, η οποία θα αξιοποιηθεί στην 

επόµενη παράδοση. 

• Η ανάπτυξη να είναι ταχεία µε τον περιορισµό των µελετών. 

• Ο χρόνος και οι πόροι να καθορίζονται αυστηρά, ενώ για την ποιότητα ισχύει το 

«ότι ήθελε προκύψει». 

Η µηχανολογία ανάπτυξης συστηµάτων 

Είναι ένα είδος «µίξερ» διαφόρων τεχνικών. Χαρακτηριστικό στοιχείο της 

µηχανολογίας ανάπτυξης συστηµάτων είναι ότι χρησιµοποίει στοιχεία διαφορών 

µεθοδολογιών που «γεφυρώνει» µε διάφορα εργαλεία
13

. 

❖Ανάπτυξη Ευµετάβλητων Συστηµάτων 

Ως Ευµετάβλητα Συστήµατα (Soft Systems) θεωρούνται, εκείνα τα οποία 

παρουσιάζουν πολυπλοκότητα. Οι στόχοι αυτών των συστηµάτων είναι δύσκολα διακριτοί 

και δύσκολα µετρήσιµοι, και γι' αυτό η προσοχή στρέφεται στην «αποστολή» του 

συστήµατος και όχι στην καταγραφή και µέτρηση των στόχων του
14

. 
 

1.7 Η ανάπτυξη συστηµάτων στο διαδίκτυο 

Πρόκειται για µια νέα και αναπτυσσόµενη φιλοσοφία. Ο χρήστης του διαδικτύου προσπαθεί 

να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, χρησιµοποιώντας: 

• Λογισµικό και δεδοµένα προσφερόµενα από κάποιον Παροχέα ( Provider). 

• Λογισµικό για εργασία µέσα στο διαδίκτυο. 

Με αυτό τον τρόπο δηµιουργεί ένα πληροφοριακό σύστηµα έξω από τις 

προαναφερόµενες φιλοσοφίες ανάπτυξης, προσαρµοσµένο αποκλειστικά στις δικές του 
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ανησυχίες. Στο βαθµό, που αυτή προσπάθεια συνδυαστεί µε κάποια στρατηγική και έλεγχο, 

είναι πιθανό ν' αποτελέσει µια κυρίαρχη φιλοσοφία στο µέλλον. 

Υπάρχουν πακέτα προγραµµάτων που είναι τυποποιηµένα ή επί παραγγελία και 

στηρίζονται στη φιλοσοφία της οικοδόµησης του πληροφοριακού συστήµατος µιας 

επιχείρησης. Έτσι η επιχείρηση δεν παράγει το σύστηµα που χρειάζεται αλλά ενώνει έτοιµα 

πακέτα. Φυσικά η τακτική αυτή δηµιουργεί τα εξής προβλήµατα: 

• Συµβατότητα µεταξύ των πακέτων. 

 

• Περιορισµός στην ανάπτυξη του συστήµατος καθώς τα πακέτα έχουν συγκεκριµένες 

δυνατότητες. 

 

• Από εξωγενείς παράγοντες εξαρτάται το σύστηµα και η εξέλιξή του. 

 

1.8 Ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστηµάτων  
Ανεξάρτητα Συστήµατα 

Σ' αυτήν την περίπτωση κάθε σύστηµα σχεδιάζεται για να ικανοποιήσει µια κατηγορία 

απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες κατηγορίες απαιτήσεων. Για παράδειγµα, 

δηµιουργείται το σύστηµα, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της παραδοσιακής Λογιστικής, 

ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις των πωλήσεων, της παραγωγής κ.λπ. Τα προκύπτονται 

συστήµατα, που ονοµάζονται Ανεξάρτητα Πληροφοριακά Συστήµατα (Independent 

Information Systems), είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους από την άποψη ότι, οι είσοδοι και οι 

έξοδοι τους δεν έχουν σχεδιαστεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία και απρόσκοπτη 

επικοινωνία µεταξύ αυτών των συστηµάτων
15

. 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα των ανεξάρτητων πληροφοριακών συστηµάτων είναι τα 

ακόλουθα: 

• Η µεγάλη ταχύτητα δηµιουργίας τους. 

• Προβλήµατα στη λειτουργία κάποιου από αυτά δεν επηρεάζουν τα υπόλοιπα. 

• Απαιτούνται σχετικά λίγα µέσα για την ανάπτυξη τους και συνεπώς έχουν σχετικά µικρό 

κόστος ανάπτυξης. 

• Τα νέα συστήµατα, που δηµιουργούνται, δεν επηρεάζουν τα προϋπάρχοντα. 

• Ευνοούν το απόρρητο των δεδοµένων τους (καλύτερα ελεγχόµενη πρόσβαση των χρηστών). 

 

Τα βασικά µειονεκτήµατά τους είναι: 

• Η έλλειψη ευελιξίας στην ικανοποίηση διοικητικών απαιτήσεων, οι οποίες υπερβαίνουν τον 

τοµέα λειτουργίας ενός µόνο ανεξάρτητου συστήµατος.  

• Η επικοινωνία δεδοµένων από σύστηµα σε σύστηµα προκαλεί επιπλέον εργασία και 

συνεπώς αυξάνουν το λειτουργικό τους κόστος. 

• Η ύπαρξη των ίδιων δεδοµένων σε διαφορετικά αρχεία αυξάνει το κόστος αποθήκευσης και 

τα γραφειοκρατικά προβλήµατα. 

• Η µη τυποποίηση της κωδικοποίησης των δεδοµένων, συχνά προκαλεί σύγχυση. 
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• Τα συστήµατα, που αποτελούν το πληροφοριακό σύστηµα της επιχείρησης, είτε 

επικαλύπτονται, είτε παρουσιάζουν κενά στην κάλυψη των απαιτήσεων
16

. 
 

1.8.1 Ολοκληρωµένα συστήµατα 

Σ΄ αυτήν
17

 την περίπτωση τα συστήµατα εξυπηρετούν στόχους του πληροφοριακού 

συστήµατος της επιχείρησης. Η δηµιουργία τους γίνεται µετά από µελέτη των διοικητικών 

απαιτήσεων. Πρώτα εξετάζονται οι ανάγκες της γενικής διοίκησης (Top Management) και 

µετά οδεύει προς τα κάτω. Τα συστήµατα, τα οποία προκύπτουν µε αυτόν τον τρόπο, αποτελούν 

τα Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα (Integrated Information Systems). Αυτά τα 

συστήµατα δεν παρουσιάζουν ούτε κενά, ούτε περιττές επαναλήψεις διεργασιών και 

δεδοµένων. Υπάρχει εναρµόνιση στην επικοινωνία των εσόδων-εξόδων. Τα επιµέρους 

συστήµατα και η διάκριση τους είναι δύσκολη. 

 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα των ολοκληρωµένων συστηµάτων είναι: 

• Μεγάλη δυνατότητα ικανοποίησης των διοικητικών απαιτήσεων. 

• Ευλυγισία στην παροχή σύνθετης πληροφόρησης. 

• Ελαχιστοποίηση σφαλµάτων (πολλές διασταυρώσεις). 

• Ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας, σε σχέση µε την παρέµβαση του ανθρώπινου 

παράγοντα, για τη διατήρηση της συνεχούς ροής των δεδοµένων από σύστηµα σε σύστηµα. 

 

Τα βασικά µειονεκτήµατά τους είναι: 

• Ο σχεδιασµός τους απαιτεί µεγάλο κόστος και είναι χρονοβόρος. 

• Η εµφάνιση σφάλµατος σε κάποιο σύστηµα εγκυµονεί τον κίνδυνο να διαδοθεί αυτό το 

σφάλµα και σε άλλα συστήµατα ή να «µπλοκάρει» ολόκληρο το πληροφοριακό σύστηµα 

εξαιτίας ενός συστήµατος. 

• Απαιτούνται περισσότεροι πόροι για την ανάπτυξή τους. 

• Η προστασία από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση είναι περισσότερο δαπανηρή και 

δύσκολη. 

 

1.9 Συστήµατα Εφαρµογής ή Εφαρµογές 

Κάθε σύστηµα, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει για να εκπληρώνει κάποιες 

διαχειριστικές ανάγκες της επιχείρησης. Για τον ευκολότερο χειρισµό του από τους χρήστες 

(οι οποίοι, ας µην ξεχνάµε ότι, σκέπτονται επιχειρηµατικά και όχι ως ειδήµονες των 

πληροφοριακών τεχνολογιών), κάθε σύστηµα διαιρείται σε τµήµατα, τα οποία 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες απαιτήσεις της επιχείρησης, οι οποίες από επιχείρηση σε 

επιχείρηση µπορεί να ποικίλουν (ανάλογα µε το µέγεθος, το αντικείµενο κ.λπ.). Αυτά τα 

τµήµατα ονοµάζονται Συστήµατα Εφαρµογής (System Applications) ή απλούστερα 
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Εφαρµογές (Applications). Οι εφαρµογές, που εξυπηρετούν τις διαχειριστικές λειτουργίες της 

επιχείρησης ονοµάζονται ∆ιαχειριστικές Εφαρµογές (Business Application)
18

. 

 

Σχήµα 1.4: Συστήµατα Εφαρµογής Πληροφοριακού Συστήµατος της Επιχείρησης 

 

Παραδείγµατα Πληροφοριακών Συστηµάτων   

Αν και πολλά πληροφοριακά συστήµατα είναι µοναδικά και σύµφωνα µε τους 

ιδιαίτερους τύπους οργανισµών στους οποίους λειτουργούν - όπως ένα σύστηµα εξόφλησης 

στοιχηµάτων σε ένα γραφείο στοιχηµάτων, ένα σύστηµα για τη διαχείριση εκλογικών 

καταλόγων για µια τοπική αρχή, ένα σύστηµα κράτησης εισιτηρίων για µια αεροπορική 

εταιρία ή ένα σύστηµα για την καταγραφή των αποτελεσµάτων ενός τυχερού παιχνιδιού - 

πολλά πληροφοριακά συστήµατα είναι κοινά για ένα ευρύ φάσµα οργανισµών. Αυτά τα 

συστήµατα περιλαµβάνουν πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης µισθοδοσίας, διαχείρισης 

τιµολόγησης, προγραµµατισµού έργων, υποστήριξης αποφάσεων κ.λπ.  

Ένα σύστηµα διαχείρισης µισθοδοσίας είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα. Η 

διαχείριση µισθοδοσίας είναι µια από τις πρώτες εφαρµογές που µηχανογραφήθηκε. Γιατί; 

Επειδή η διαχείριση της µισθοδοσίας «µε το χέρι» έγινε πολύ χρονοβόρα και απαιτητική 

καθώς αυξανόταν ο αριθµός των υπαλλήλων σε έναν οργανισµό
19

.  

Πλεονεκτήµατα  

Ο κύκλος ανάπτυξης και ζωής των πληροφοριακών συστηµάτων έχει διάφορα 

γνωρίσµατα που µπορεί κανείς να επιδοκιµάσει. Οι µεθοδολογίες που ενσωµατώνουν αυτήν 

την άποψη ανάπτυξης εφαρµογών έχουν δοκιµαστεί και εξεταστεί επαρκώς. Η χρήση 

πρότυπων τεκµηρίωσης σε τέτοιες µεθοδολογίες βοηθά στο να εξασφαλιστεί ότι οι 

προδιαγραφές είναι πλήρεις και ότι κοινοποιούνται στο προσωπικό ανάπτυξης συστηµάτων, 
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στους χρήστες του τµήµατος και στο προσωπικό διαχείρισης υπολογιστικών συστηµάτων. 

Επίσης, εξασφαλίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύονται για να χρησιµοποιήσουν το 

σύστηµα. Η εκπαίδευση των χρηστών σε θέµατα όπως η γενική χρήση των υπολογιστών 

συστήνεται επίσης, διότι βοηθά στο να διαλυθούν οι οποιοιδήποτε φόβοι για τα 

αποτελέσµατα της χρήσης των υπολογιστών. Η χρήση µιας τέτοιας µεθοδολογίας αποτρέπει 

επίσης, ως ένα ορισµένο βαθµό τουλάχιστον, την ανακολουθία στις ηµεροµηνίες 

"παράδοσης" (τις ηµεροµηνίες όπου το σύστηµα οφείλει να είναι λειτουργικό), τις 

απροσδόκητα υψηλές δαπάνες και τα χαµηλότερα από το αναµενόµενο κέρδη. Στο τέλος 

κάθε φάσης οι τεχνικοί και οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν την πρόοδο του 

έργου. Με τη διαίρεση της ανάπτυξης ενός συστήµατος σε φάσεις, κάθε µια από τις οποίες 

υποδιαιρείται σε πιο απλές εργασίες, και µαζί µε τη βελτιωµένη κατάρτιση και τις 

προσφερθείσες τεχνικές επικοινωνίας, µας δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουµε σε 

ικανοποιητικό βαθµό τη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρµογών. 

 

Μειονεκτήµατα  

Οι κριτικές για τη προσέγγιση ανάπτυξης συστηµάτων στην ανάπτυξη εφαρµογών, ή, για την 

ακρίβεια, για τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε περιλαµβάνουν τα εξής
20

: 

• αποτυχία στην ικανοποίηση των αναγκών της διοίκησης, 

• αστάθεια, 

• ακαµψία, 

• δυσαρέσκεια χρηστών, 

• προβλήµατα τεκµηρίωσης, 

• έλλειψη ελέγχου, 

• ελλιπή συστήµατα, 

• ανεκτέλεστες λειτουργίες, 

• φόρτος εργασίας για συντήρηση, 

• προβλήµατα µε την "ιδανική" προσέγγιση, 

• έµφαση σε απαιτητικές νοοτροπίες
21

. 
 

1.10 Ο Έλληνας µέσος χρήστης νέων τεχνολογιών 
Ο Έλληνας µέσος χρήστης χαρακτηρίζεται για τις αντιλήψεις τις προτιµήσεις του και 

την ικανότητα του και να χρησιµοποιεί τα νέα µέσα στο web ως πολίτης της «κοινωνίας της 

πληροφορίας». Συγκεκριµένα ο Έλληνας µέσος χρήστης χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες 

στο διαδίκτυο µε πάθος. Η Ελλάδα, κινούµενη προς τη ψηφιακή µορφή της, ουσιαστικά 

ακολουθεί τις παραδοχές και τις τάσεις του Web 2.0 ως προς τη σχέση της µε τον µεµονωµένο 

χρήστη
22

. Σηµαντικό πλεονέκτηµα του web 2.0 είναι το γεγονός ότι πλέον σηµασία έχει 

χρήστης-επισκέπτης και όχι ο δηµιουργός του διαδικτύου. Ο πρώτος τοποθετείται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ο δεύτερος απλά παρέχει τη δυνατότητα στον πρώτο να 

συµµετάσχει, πραγµατοποιώντας εισόδηµα από διαφήµιση βάσει της επισκεψιµότητας. Το Web 

2.0, σε αντίθεση µε τον προκάτοχο του, περιλαµβάνει (αν δεν στηρίζεται σε) την αποστολή 
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δεδοµένων από χρήστες-επισκέπτες διαδικτυακών τόπων. Με άλλα λόγια είναι οι χρήστες και 

όχι οι πάροχοι που δηµιουργούν το Περιεχόµενο (content) που δίνει αξία στο Web 2.0. Είναι 

τα µπλογκ τους, τα προφίλ τους σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης - social networks (π.χ. 

facebook, MySpace, αλλά και Linkedln), η συµµετοχή τους σε chat room ή σε on-line 

φόρουµ ή και στο twitter, στα οποία στηρίζεται το Web 2.0. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η σχέση µε εφαρµογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
23

. Η 

«ηλεκτρονική» µορφή της διακυβέρνησης συνδέεται προφανώς µε τις νέες τεχνολογίες, 

αναπόφευκτα ακολουθεί τις τάσεις, τη µόδα και τις εξελίξεις τους. Έτσι, ενώ κατά τα τέλη 

της δεκαετίας του 1990 µπορεί να ήταν αρκετό για την ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση κάθε 

οργανισµός της (Κεντρική ∆ιοίκηση, ΟΤΑ, ευρύτερο ∆ηµόσιο) να διαθέτει διαδικτυακό 

τόπο, σήµερα ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλότερα. Το Ελληνικό κράτος καλύπτεται από το 

σύνταγµα για να υπάρχει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους πολίτες. Η 

διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της 

παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων 

πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9 (άσυλο της κατοικίας), 9Α (προστασία προσωπικών 

δεδοµένων) και 19 (απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης και επικοινωνίας)». Ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση για τον Έλληνα πολίτη αποτελούν βέβαια και οι εφαρµογές e-government - η 

παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Κοινότητας, οι οποίες ασφαλώς και µας 

αφορούν και απευθύνονται στους πολίτες
24

.  

Ο µέσος οργανισµός του ∆ηµοσίου, µε τις διακρίσεις και τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν αµέσως παραπάνω, καλείται στην Ψηφιακή Ελλάδα σήµερα να παρέχει τις 

υπηρεσίες του στον πολίτη ηλεκτρονικά. Η (προ)(σ)κλήση αυτή έχει διπλή προέλευση: 

πρώτα, από το ίδιο το πνεύµα των ηµερών: µια χώρα που ανήκει στα ανεπτυγµένα κράτη 

οφείλει να λειτουργεί µια ανταγωνιστική οικονοµία και η «µόδα» της ανταγωνιστικότητας 

σήµερα διεθνώς είναι η µηχανοργάνωση σε επίπεδο Web ή και Web 2.0. 

Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχει νοµική, Κοινοτική, υποχρέωση: η Ελλάδα, ως Κράτος-

Μέλος, οφείλει, δια νόµου, να ακολουθεί και να υλοποιεί την Κοινοτική γραµµή για 

ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών (ή οποιαδήποτε άλλη, στο πλαίσιο αυτό). Η Κοινότητα θέτει 

στόχους, δίνει τα χρήµατα, παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων, κάνει συστάσεις και, αν 

χρειαστεί, επιβάλλει κυρώσεις. Επίσης παρέχει και το ρυθµιστικό πλαίσιο που η χώρα 

καλείται να ενσωµατώσει, εξίσου δια νόµου, στο εσωτερικό της δίκαιο. Η παροχή στον 

πολίτη υπηρεσιών ηλεκτρονικά υποδηλώνει το Ίντερνετ (γίνεται και µε SMS ή µέσω 

τηλεφώνου, αλλά ας µην ασχοληθούµε µε αυτά). ∆ηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουµε όλοι 

όταν λέµε Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι η παροχή της δυνατότητας στον πολίτη να λάβει 

υπηρεσία από το ελληνικό ∆ηµόσιο µέσω ∆ιαδικτύου, χωρίς να είναι απαραίτητη φυσική 

παρουσία. Το ελληνικό ∆ηµόσιο καταναλώνει άµεσα προϊόντα και υπηρεσίες νέων 

τεχνολογιών (λογισµικό, υλικό, τηλεπικοινωνίες) µέσω των γενικών διαδικασιών που ισχύουν 

για τις προµήθειες του ∆ηµοσίου. Εύλογα, αφού οι διαδικασίες αυτές έχουν δια νόµου 

δηµιουργηθεί ώστε να υπάρχει διαφάνεια και ίση αντιµετώπιση των προµηθευτών µεταξύ 

τους -πρόκειται δηλαδή για λειτουργικούς κανόνες γενικής ισχύος. 

Όµως, αν λάβει κανείς υπόψη το αντικείµενο των προµηθειών αυτών, δηλαδή κυρίως 

υπολογιστές ή/και λογισµικό, αλλά και την (σκληρή) πραγµατικότητα των διαδικασιών 

προµηθειών του ∆ηµοσίου στην πράξη (καθυστερήσεις για την προκήρυξη, ενστάσεις επί 

ενστάσεων ενώπιον δικαστηρίων µέχρι την ανάθεση], τότε αντιλαµβάνεται ότι ίσως η γενική 

                                                           

23
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, (2010), ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ, 

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 35-36 
24

 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, (2010), ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ, 

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 31-32 
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διαδικασία για την προµήθεια π.χ. επίπλων δεν είναι η καταλληλότερη για την προµήθεια και 

τεχνολογικών ειδών
25

. Οι συνήθεις καθυστερήσεις, ενστάσεις κ,λπ. µιας τυπικής διαδικασίας 

προµήθειας οργανισµού του ∆ηµοσίου οδηγούν στον εξ' ορισµού εξοπλισµό του µε 

παρωχηµένο υλικό ή λογισµικό ήδη από την πρώτη τους εγκατάσταση. 

Το σύστηµα εποµένως προµηθειών νέων τεχνολογιών από το ίδιο το ελληνικό 

∆ηµόσιο πάσχει, αφού έπρεπε δια νόµου αν όχι να εξαιρεθεί από τις γενικές διατάξεις για τις 

προµήθειες ∆ηµοσίου τουλάχιστον να εισαχθούν σε αυτές συγκεκριµένες διατάξεις 

συντονιστικού χαρακτήρα που θα διευκολύνουν και τον κεντρικό έλεγχο, και θα 

εξασφαλίσουν τελικά οµοιογένεια και, αν µη τι άλλο, τις πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισµικού 

και υλικού. 

Προφανώς τα παραπάνω ισχύουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό όταν προκηρύσσονται 

έργα και όχι απλές αγορές υπολογιστών ή λογισµικού. Έργα «εθνικής πνοής» όπως το 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή το TAXIS έχουν αποτελέσει σύγχρονα γεφύρια της Άρτας. Όµως και άλλα, 

λιγότερο φιλόδοξα, που σχετίζονται µε την Ηλεκτρονική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση δεν έχουν 

επιδείξει µέχρι σήµερα και τους καλύτερους ρυθµούς εκτέλεσης. 

Για τις δυσκολίες υλοποίησης εύλογα ευθύνεται και ο ίδιος ο τελικός τους αποδέκτης, 

ένα ελληνικό ∆ηµόσιο απρόθυµο σε επίπεδο χρήστη ή Υπηρεσίας να προσαρµοστεί σε νέες 

συνθήκες και να εφαρµόσει διαφορετικούς τρόπους εργασίας από όσους παραδοσιακά έµαθε 

και ήδη εφαρµόζει. Από την άλλη µεριά όµως ευθύνες θα έπρεπε να αναζητηθούν και στον 

κεντρικό σχεδιασµό των έργων αυτών καθώς και στις, κάθε άλλο παρά έγκαιρες, προκηρύξεις 

των -απαραίτητων- υποέργων τους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων παρατηρείται ότι 

κάποια θετική συγκυρία (π.χ. περισσότερο «τεχνολογική» ηγεσία σε κάποιο συναρµόδιο 

Υπουργείο) προωθεί την εκτέλεση των έργων ενώ κάποια αντίστοιχα αρνητική όχι. Άλλοτε 

πάλι άσχετοι παράγοντες (π.χ. η γενικότερη οικονοµική κατάσταση) οδηγούν σε 

καθυστερήσεις στις προκηρύξεις ή στην υπογραφή των συµβάσεων (ή και στην εξόφληση, 

όπως επίσης µας έχει συνηθίσει το ελληνικό ∆ηµόσιο). Με τον τρόπο όµως αυτόν η ενότητα 

και η γενική πρόοδος των έργων ανακόπτεται. Το τελικό χτύπηµα καταφέρουν ελαττώµατα 

του αρχικού σχεδιασµού, που οδηγούν συχνά σε παλινδροµήσεις και δοµικές αλλαγές οι 

οποίες και ακριβές είναι και τον κόσµο που ήδη δυσκολεύεται να εφαρµόσει τα νέα 

συστήµατα ενοχλούν. 

Αποτελεί έτσι βάρος για την ανάπτυξη της Ψηφιακής Ελλάδας µε δυο τρόπους: 

πρώτα, δηµιουργώντας σύγχυση στον πολίτη για το πώς ακριβώς πρέπει να κινηθεί στη ζωή 

του, αφού άλλοι περιµένουν από το Κράτος την ψηφιακή (και όχι µόνο) σωτηρία τους και 

άλλοι το θεωρούν βαρίδι στα πόδια τους και το µεταχειρίζονται ως τέτοιο. ∆εύτερο, επειδή το 

ίδιο είναι αναποφάσιστο µεταξύ των δύο ρόλων, υιοθετεί ηµίµετρα που κανέναν δεν βοηθούν, 

µια προς τη µια κατεύθυνση (laissez faire, π.χ. πληρώνοντας επιχειρήσεις και φοιτητές να 

αγοράσουν ό,τι εξοπλισµό θέλουν) και µια προς την άλλη (π.χ. αγοράζοντας µαζικά από τη 

Microsoft). Η παραπάνω σύγχυση είναι πλήρης, εκπορεύεται από το ελληνικό Κράτος αλλά 

διατρέχει το σύνολο της κοινωνίας: πολίτες (και πολιτικούς) και αγορά. Πιθανώς βέβαια η 

κατάσταση να είναι ανατροφοδοτούµενη (επειδή εµείς δεν ξέρουµε τι θέλουµε συν το γενικό 

επίπεδο της χώρας ίσον ακριβώς το ∆ηµόσιο που µας ταιριάζει), αλλά πάντως η συντήρησή 

της στο διηνεκές δεν βοηθά
26

.  

                                                           

25
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, (2010), ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ, 

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 196 

26
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, (2010), ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ, 

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 196 
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Ο πολίτης σε ατοµικό επίπεδο, αλλά και οι επιχειρήσεις NET, χαρακτηρίζονται από 

τεκµήριο µηδενικής τεχνολογικής υστέρησης. Συµµετέχουν ενεργά στο διεθνές τεχνολογικό 

γίγνεσθαι, βρίσκονται στην πρώτη ταχύτητα. Θεωρούν όµως αυτονόητο ότι θα έχουν 

αντίστοιχη αντιµετώπιση στο εσωτερικό της χώρας, και τότε απογοητεύονται. Η Ελλάδα 

βρίσκεται βέβαια στην πορεία προς την Ψηφιακή µορφή της, αλλά δεν έχει φτάσει ακόµα 

εκεί. Ο µέσος Έλληνας πρόκειται στο µέλλον να γίνει µέσος χρήστης νέων τεχνολογιών, 

αλλά για την ώρα η σχέση είναι ένας στους τρεις. Θέλουµε ακόµα χρόνο, ιδίως αν 

αναλογιστεί κανείς ότι αυτό το ένα τρίτο αναφέρεται στα δυναµικότερα µέλη της κοινωνίας 

και ότι αποµένει ο «σκληρός» πυρήνας της. Επειδή ακριβώς η διαδροµή αναµένεται ακόµα 

µακρά και επειδή η οικονοµία µας είναι κρατική, έχει µεγάλη σηµασία η δια νόµου 

αντιµετώπιση του πράγµατος. Ο πολίτης, έστω αυτός ο ένας στους τρεις, πρέπει να 

προστατευτεί και να υποστηριχτεί δια νόµου. Μόνο έτσι θα προστεθούν σιγά σιγά σε αυτόν 

και οι υπόλοιποι δύο. Οι επιχειρήσεις NET, έστω αυτές οι λίγες, πρέπει δια νόµου να 

υποστηριχθούν στην υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν να προσφέρουν τεχνολογία 

Made in Greece στην ανθρωπότητα. Η µέχρι σήµερα δια νόµου αντιµετώπιση της 

κατάστασης είναι διαχειριστική και αποσπασµατική. Οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις 

αρκούνταν να αδειάζουν κατά περιόδους χρήµατα στην αγορά µε µόνο στόχο την αύξηση της 

κατανάλωσης. Υιοθετούν το Κοινοτικό ∆ίκαιο για τις νέες τεχνολογίες, όπως άλλωστε 

οφείλουν να κάνουν, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και χωρίς φροντίδα για τον πολίτη ή την αγορά. 

Κάθε φορά που τα βραδινά δελτία ειδήσεων «έκπληκτα» ανακαλύψουν τεχνολογικά 

εγκλήµατα ή όποτε επίκεινται διαδηλώσεις µετ' επεισοδίων υιοθετούν δια νόµου ρυθµίσεις 

που τελικά επιβαρύνουν και εκθέτουν διεθνώς τη χώρα. Οι Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές, 

αντί να είναι δίπλα στον πολίτη, επιτηρούν από ψηλά, κλεισµένες στον «γυάλινο πύργο» 

τους. 

Αν θέλουµε να αλλάξει η κατάσταση αυτή απαιτείται µια Ψηφιακή Μεταρρύθµιση. Σε 

περιβάλλον κρατικής οικονοµίας και κοινωνίας ενός και δύο τρίτων αυτό µπορεί να γίνει 

µόνο δια νόµου. Η χώρα χρειάζεται ψηφιακή πολιτική, προϊόν διαλόγου, και κεντρική 

παρακολούθηση της υλοποίησής της. Την ανάγκη την έχει άλλωστε ήδη εντοπίσει: Επιτροπή 

Πληροφορικής έχουµε, καιρός είναι να την εξοπλίσουµε κιόλας µε δόντια. Ίσως και να 

απαιτείται η ίδρυση αντίστοιχου Υπουργείου, όπως προτείνει ο ΣΕΠΕ. Στη συζήτηση µπαίνει 

και η δηµιουργία ή µη «εθνικού πρωταθλητή». Αυτό που πάντως σίγουρα απαιτείται είναι η 

κατάρτιση µιας, οποιασδήποτε πολιτικής και η εκτέλεσή της µε θρησκευτική ευλάβεια. 

Σκόπιµη είναι για το µεσοδιάστηµα η δηµιουργία Ψηφιακού Οικοσυστήµατος. Το χάσµα 

µεταξύ του ενός τρίτου και των δύο τρίτων των πολιτών καθώς και µεταξύ των επιχειρήσεων 

NET και του «βαθέος Κράτους» είναι τεράστιο. ∆εν πρόκειται να γεφυρωθεί µέχρι κοινωνικά 

ο µέσος Έλληνας να γίνει µέσος χρήστης νέων τεχνολογιών. Μέχρι τότε όµως αυτό το ένα 

τρίτο των πολιτών και οι όποιες επιχειρήσεις NET οφείλουν να προστατευθούν. Αυτό µπορεί 

να γίνει µόνο εντός ενός Ψηφιακού Οικοσυστήµατος. Μόνο σε προστατευµένο, 

περικεκλεισµένο χώρο µπορεί να αναπτυχθούν οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες που θα υποστηρίξουν την προσπάθεια εκείνων των συµπολιτών µας που επιθυµούν 

να διαγωνιστούν στη διεθνή αρένα. Η δηµιουργία ενός Ψηφιακού Οικοσυστήµατος όµως 

συνεπάγεται επιλογές: κάτι πρέπει να αποφασίσουµε να κάνουµε και κάτι να αποφασίσουµε 

να αφήσουµε. 

Εποµένως, µια Ψηφιακή Μεταρρύθµιση για την Ψηφιακή Ελλάδα. Με στόχο την 

εµπέδωση των κεκτηµένων και την προετοιµασία της χώρας για το, αναπόφευκτο, 

ηλεκτρονικό της µέλλον. Ψηφιακή Ελλάδα µπορεί να υπάρξει µόνο δια νόµου -όχι όµως των 

λειτουργικών που αποσπασµατικά και χωρίς σχέδιο υιοθετούνται σωρηδόν σήµερα, αλλά 
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µέσω πολιτικών κανόνων οι οποίοι, παρά τις µέχρι σήµερα επιδόσεις µας, αυτή τη φορά 

πράγµατι θα υλοποιηθούν
27

. 

 

1.11 Επίλογος 
Στον παρών κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα πληροφοριακά συστήµατα. Έγινε ανάλυση 

της δοµής και της λειτουργίας τους. Ακόµα παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα που προσφέρουν στη ζωή των ελλήνων. Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναλυθούν 

τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα που είναι χρήσιµα τόσο για τους λογιστές όσο και για 

όλους τους φορολογούµενους. 

 
 

                                                           

27
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, (2010), ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ, 

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 221-223 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

 

2.1 Εισαγωγή  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύθηκαν τα πληροφοριακά συστήµατα και η ψηφιακή 

Ελλάδα. ∆όθηκε ο ορισµός του πληροφοριακού συστήµατος, οι προδιαγραφές που πρέπει να 

τηρεί και πως γίνεται η δηµιουργία του. Ακόµα αναφέρθηκε η δυνατότητα που έχει να 

συνδέεται στο διαδίκτυο πράγµα που εκµεταλλεύτηκε το ελληνικό κράτος και δηµιούργησε 

την Ψηφιακή Ελλάδα. Σηµαντικό κοµµάτι της Ψηφιακής Ελλάδας είναι ο λογιστικός τοµέας 

και έτσι ήταν επιτακτική η ανάγκη για την δηµιουργία λογιστικών πληροφοριακών 

συστηµάτων. Στο δεύτερο ακολουθεί ανάλυση στα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα. Η 

λογιστική είναι εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των πληροφοριών που αφορούν τα 

χρηµατοοικονοµικά γεγονότα. Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των λογιστικών 

πληροφοριακών συστηµάτων, η πληροφόρηση που πηγάζει µέσα από αυτά καθώς και η 

σηµασία που έχει για τις οντότητες. Τέλος θα δοθεί ο ορισµός για το δηµόσιο πληροφοριακό 

σύστηµα TAXISnet. 
 

2.2 Σκοποί της λογιστικής 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η λογιστική βοηθά στην πληροφόρηση που 

χρειάζονται εσωτερικοί αλλά και εξωτερικού αναλυτές. Εσωτερικοί είναι όσοι έχουν 

πρόσβαση στα βιβλία της επιχείρησης ενώ εξωτερικοί αυτοί που δεν έχουν. Για παράδειγµα 

οι επιχειρηµατίες, οι προµηθευτές, οι τράπεζες, η δηµοσία οικονοµική υπηρεσία και οι 

πελάτες.  

 

Η πληροφόρηση συνδέεται µε τους σκοπούς που επιδιώκει η λογιστική. Τέτοιοι είναι:  

• Ο προσδιορισµός της οικονοµικής κατάστασης του οργανισµού σε κάθε χρονική 

στιγµή.  

• Ο προσδιορισµός των οικονοµικών αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) που 

προκύπτουν από τη δράση του οργανισµού σε µια χρονική περίοδο. 

• Η δυνατότητα άσκησης ελέγχων στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. 

• Η προσφορά βοήθειας στην κατάρτιση και την παρακολούθηση του προϋπολογισµού 

της επιχείρησης. 

 

Η Παραδοσιακή Λογιστική 

Η σηµασία της Λογιστικής για τη λειτουργία του οργανισµού είναι διττή: 

• Παρουσιάζει µε τυποποιηµένο τρόπο τα παραγόµενα χρηµατοοικονοµικά γεγονότα, 

έτσι ώστε να µπορεί να ελέγχεται, αν η λειτουργία του οργανισµού ακολουθεί το 

υφιστάµενο θεσµικό και νοµικό πλαίσιο, της χώρας στην οποία εδράζεται και λειτουργεί.  

• Τα παραγόµενα αποτελέσµατα αποτελούν πρώτη ύλη για λήψη διοικητικών 

αποφάσεων
28

. 

 

                                                           

28
 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡ., ΚΩΣΤΑΣ ΑΘ., (2009), ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 107-

110 
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Πίνακας 2.1: Συναλλαγές και Χρηµατοοικονοµικά Γεγονότα του Οργανισµού 

 

         Πηγή: ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡ., ΚΩΣΤΑΣ ΑΘ., (2009), ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

«Στις µέρες µας, η παραδοσιακή λογιστική αδυνατεί να ικανοποιήσει τις συγχρόνες απαιτήσεις, 

διότι: 

• Αποτελεί ένα τυπικό σύστηµα καταγραφής των οικονοµικών συναλλαγών, χωρίς να 

ενδιαφέρει άµεσα για την παραγωγή εκείνης της πληροφόρησης, που απαιτείται για τη 

λήψη αποφάσεων. 

• Στρέφει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη (ποσοτική 

καταγραφή) των συναλλαγών αγνοώντας τα ποιοτικά. 

• Η παρεχόµενη πληροφόρηση στη διοίκηση είναι περιοδική, ακλουθώντας τον 

υποχρεωτικό κύκλο της λογιστικής (ηµερολόγια, αναλυτικό καθολικό κ.λπ.
29

)» 

 

∆εν µπορεί ν’ ανταποκριθεί σε µια άµεση απαίτηση του οργανισµού για πιο γενικευµένη 

πληροφόρηση (π.χ. «ποιο είναι το οικονοµικό στίγµα του οργανισµού αυτήν τη στιγµή;»). 

• Καταγράφει µόνο εκείνα τα δεδοµένα που υπηρετούν τους στόχους της 

(«λογιστικά βιβλία»), αγνοώντας άλλα, τα οποία θα µπορούσαν ταυτόχρονα να 

συλλεχθούν και τα οποία θα µπορούσαν να υπηρετήσουν τη λήψη διοικητικών 

αποφάσεων.  

• Τυποποιηθεί µορφολογικά κωδικοποιώντας, την παρεχόµενη πληροφόρηση 

(ηµερολόγια, καθολικά, λογιστικό σχέδιο κ.λπ.), στερώντας της την άµεση 

δυνατότητα µορφολογικής ανάλυσης και σύνθεσης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 

επιθυµίες της διοίκησης του οργανισµού (π.χ. γραφήµατα, ιστογράµµατα κ.λπ.). 
 

Οι λογιστές και οι επιχειρήσεις έπρεπε να κινηθούν µε γνώµονα τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα σύµφωνα µε το ν. 4308/2014. Στη συνέχεια υπάρχει η παραδοχή: µόνο ο 

άνθρωπος είναι από τη φύση του υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, η οποία 

συνεπάγεται µία νέα ισότητα: άνθρωπος = φυσικό πρόσωπο. Οτιδήποτε άλλο, εκτός από τον 

άνθρωπο, έχει ικανότητα δικαίου είναι παράγωγο της έννοµης τάξης καλείται νοµικό 

                                                           

29
 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡ., ΚΩΣΤΑΣ ΑΘ., (2009), ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 110-

112 
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πρόσωπο. Σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα "νοµικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή 

σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί ορισµένο σκοπό και έχει αναχθεί (από το 

δίκαιο) σε υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων"
30

. Ακόµα ο ΚΦΑΣ εφάρµοσε τα εξής: 

 

Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
31

 

Τα παρακάτω αναφερόµενα ηµεδαπά πρόσωπα ή οντότητες είναι υποχρεωµένα να 

εφαρµόζουν τις διατάξεις των ΕΛΠ για τη δραστηριότητα που ασκούν στην ελληνική 

επικράτεια, από την άσκηση της οποίας αποβλέπουν στην απόκτηση εισοδήµατος από 

εµπορική ή βιοµηχανική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέρια επαγγέλµατα ή από 

οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση: 

 

• Τα φυσικά πρόσωπα, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες, οι κοινωνίες 

αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη 

εταιρίες, οι συµµετοχικές ή αφανείς εταιρίες. 

 

• Οι ανώνυµες εταιρίες
32

, οι δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και 

εκµεταλλεύσεις, οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις τους, οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι 

ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς επίσης και τα µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου συµπεριλαµβανοµένων και των 

ιδρυµάτων, τα οποία εφαρµόζουν µερικώς τις διατάξεις του ΚΦΑΣ
33

.. 

 

• Οποιαδήποτε άλλη νοµική οντότητα που συστήνεται µε βάση ειδική διάταξη νόµου. 

 

Η οντότητα τηρεί, ως µέρος του λογιστικού συστήµατός της, αρχείο κάθε συναλλαγής 

και γεγονότος αυτής που πραγµατοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και 

των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζηµιών, αγορών και πωλήσεων 

περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως 

εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.   

 

Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 

Μέσω των ΕΛΠ οριοθετείται γενικά το περιεχόµενο που σχετίζεται µε την τήρηση 

των βιβλίων γραφικά, ∆ιπλογραφικά και Υποκαταστηµάτων, την έκδοση των στοιχείων 

(δελτία, τιµολόγια, αποδείξεις, καταστάσεις) και την εκταµίευση (αποθήκευση) δεδοµένων σε 

οπτικούς δίσκους CDROM-ηλεκτροµαγνητικά µέσα, ώστε να διασφαλίζονται οι συναλλαγές 

και να εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις στην εφορία (∆ΟΥ). Οι οντότητες (τέως υπόχρεοι 

απεικόνισης συναλλαγών ή επιτηδευµατίες) πρέπει να τηρούν, να εκδίδουν, να δίνουν, να 

ζητούν, να παίρνουν, να υποβάλλουν και να διαφυλάσσουν τα βιβλία και στοιχεία που 

ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα στην ελληνική γλώσσα και στο ευρωπαϊκό νόµισµα. 

Η χρησιµοποίηση
34

  των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η.Υ) σε όλους τους τοµείς 

επεξεργασίας επιχειρησιακών πληροφοριών οδηγεί αναπόφευκτα στην τυποποίηση πολλών 

µηχανογραφικών εφαρµογών. 

                                                           

30
 ΝΟΜΟΣ 4093/2012-ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

31
 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17730 

32
 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17730 

33
 Σύµφωνα µε το άρθρο 1 των ΕΛΠ 

34
 ∆ρ. ∆ηµ. Καραβακος, Οργάνωση Λογιστηρίου Με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Αθήνα 1993, σελ. 19 
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Ειδικότερα στην γενική λογιστική η τυποποίηση µπορεί να επιτευχθεί σε µεγάλο 

ποσοστό. 

Σχεδόν όλες οι εταιρίες υπολογιστών προσφέρουν έτοιµα πακέτα λογιστικής 

(accounting packages). Η χρήση αυτών των πακέτων παρουσιάζει πολλές φορές δυσκολίες 

για τους πιο κάτω λόγους: 

α) Αδυναµία διορθώσεων. 

Τα προγράµµατα Η.Υ. των πακέτων προσφέρονται σε object µορφή και κατά 

συνέπεια διόρθωση ή τροποποίησή τους είναι αδύνατη. 

β) ∆εν υπάρχει  εγγύηση καλής λειτουργίας, και αναφέρουν ότι 

προσφέρονται «Without Warranty»,  

γ) ∆εν συνδέονται µε άλλα υποσυστήµατα. 

Το µειονέκτηµα αυτό είναι πολύ βασικό διότι το διοικητικό πληροφοριακό σύστηµα 

πρέπει να είναι ολοκληρωµένο, να αποτελεί µια ενότητα,  

δ) ∆εν καλύπτουν ιδιαιτερότητες που συνήθως υπάρχουν σε πολλούς κλάδους και 

επιχειρήσεις,  

ε) Η εξέλιξη του λειτουργικού συστήµατος (software) όπως και η εξέλιξη της 

τεχνολογίας των Η.Υ. (hardware) θέτουν συνεχώς εκτός λειτουργίας διάφορα πακέτα 

λογιστικής. 

 

 

2.3 Λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η χειρόγραφη παραδοσιακή λογιστική αδυνατεί να 

ικανοποιήσει τις σύγχρονες απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό ήταν µεγάλη ανάγκη να 

δηµιουργηθούν τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα. Η πρώτη εµφάνιση πρώτων 

λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων συνδέθηκε µε τη µηχανογραφηµένη λογιστική. 

Είναι συστήµατα επεξεργασίας συναλλαγών δηλαδή καταγράφουν οικονοµικά 

δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις καθηµερινές συναλλαγές. Τα λογιστικά 

πληροφοριακά συστήµατα παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα όπως: 

 

• Έχουν τη δυνατότητα συλλογής πολυάριθµων δεδοµένων, από τις βασικές πηγές 

παραγωγής δεδοµένων (π.χ. παραστατικά), ικανών να τροφοδοτήσουν, εκτός από τις βασικές 

απαιτήσεις της Γενικής Λογιστικής και άλλα πληροφοριακά συστήµατα (π.χ. συστήµατα 

υποστήριξης αποφάσεων). Τα συλλεγόµενα δεδοµένα, εκτός από τα ποσοτικά στοιχεία, 

µπορεί να περιέχουν και ποιοτικά στοιχεία, µε προορισµό την παραγωγή γενικότερης και 

σφαιρικότερης πληροφόρησης, µε τελικό στόχο τη διευκόλυνση λήψης δύσκολων 

αποφάσεων. Για παράδειγµα, σε µια πώληση ενός προϊόντος, µπορεί να καταγράφονται, 

εκτός από τα ποσοτικά και οικονοµικά στοιχεία, και απόψεις του πελάτη για το προϊόν, που 

αγόρασε, απόψεις που δεν αφορούν καθόλου τη Λογιστική, αλλά αποτελούν πολύτιµη πρώτη 

ύλη για το πληροφοριακό σύστηµα του Μάρκετινγκ. 

 

• Οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν, αφ' ενός µεν την αυτόµατη συλλογή δε-

δοµένων σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. εισαγωγή, µε τη χρήση οπτικού αναγνώστη, των τιµών 

των προϊόντων ενός σούπερ-µάρκετ στο ταµείο), αφ' εταίρου την πολύµορφη και ταχύτατη 

παραγωγή πληροφόρησης (αυτόµατη εκτύπωση παραστατικών, εµφάνιση της πληροφόρησης µε 

χρήση διαγραµµάτων, ιστογραµµάτων, εικόνων κ.λπ.).  

 

• Σηµαντική επιτάχυνση των λογιστικών διαδικασιών, αύξηση της ασφάλειας από 

παραβιάσεις, λάθη κ.λπ. 
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• Προσφέρουν τη δυνατότητα παροχής άµεσης πληροφόρησης, ανεξάρτητα από 

τον κύκλο των λογιστικών διαδικασιών (π.χ. µπορεί να γίνεται γνωστός ο τρέχον τζίρος πριν 

ακόµη ολοκληρωθούν οι επίσηµες ενηµερώσεις των Λογιστικών - ψηφιακών τώρα πλέον- 

Βιβλίων). 

 

• Παρέχεται η δυνατότητα, τόσο της αναλυτικής πληροφόρησης, όσο και της 

γενικευµένης, που µπορεί να οδηγεί, εκτός από τις διαπιστώσεις και σε εκτιµήσεις και 

προβλέψεις
35

.  

 

Πίνακας 2.2: Λογιστικό Σύστηµα και Σύστηµα Οργανισµού 

 

         Πηγή: ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡ., ΚΩΣΤΑΣ ΑΘ., (2009), ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

Τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα δηµιουργούνται µε πολλούς τρόπους. Παραδείγµατα 

είναι: 

• Προϊόν παραδοσιακών εργαλείων 

Παραδοσιακά εργαλεία είναι το excel, η access κ.λπ. χρησιµοποιούνται συνήθως από µικρές 

και µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς καλύπτουν κυρίως τις ίδιες ανάγκες µε αυτές που 

καλύπτει η παραδοσιακή λογιστική. 

• Πακέτα  

Ένα πακέτο αποτελείται από τυποποιηµένα προγράµµατα ή συστήµατα που βοηθάνε στην 

επίλυση αναγκών των οργανισµών. Προσφέρονται σε ποικιλία δυνατοτήτων και σε τιµές 

αγοράς.  

 

� Ν' αποτελεί ένα µεµονωµένο τµήµα ή και το µόνο στοιχείο του πληροφοριακού 

συστήµατος, µε µοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των παραδοσιακών Λογιστικών απαιτήσεων, 

όπως, Έσοδα - Έξοδα, Γενική Λογιστική, Μισθοδοσία, Εµπορική ∆ιαχείριση κ.λπ. Στην 

πραγµατικότητα µιλάµε για ένα σύνολο συστηµάτων εφαρµογής. Πρόκειται, επίσης για 

οικονοµικές λύσεις µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 

� Ν' αποτελεί ολοκληρωµένο πακέτο (σουίτα) Λογιστικής, δηλαδή ένα σύνολο 

συστηµάτων εφαρµογής,, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των απαιτήσεων της 

                                                           

35
 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡ., ΚΩΣΤΑΣ ΑΘ., (2009), ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 110-

112 
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παραδοσιακής Λογιστικής. Και αυτή η περίπτωση αναφέρεται σε µικρές και µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις
36

. 

 

 

 Πίνακας 2.3: Επιχειρησιακές Ανάγκες που Καλύπτονται από ένα ERP 

 

           Πηγή: ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡ., ΚΩΣΤΑΣ ΑΘ., (2009), ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

 

Τµήµα ολοκληρωµένου συστήµατος  

Ο σχεδιασµός ενός τέτοιου λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος περιλαµβάνει ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα της επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια την επιχείρηση. 

Τέτοια συστήµατα χρησιµοποιούν κυρίως οι µεσαίες και οι µεγάλες επιχειρήσεις. 

 

∆ηµιουργία λογιστικών συστηµάτων µέσω internet 

Η αγορά λογισµικού ανοικτού κώδικα ανήκει σ’ αυτή την περίπτωση. Ο χρήστης 

µπορεί να προσαρµόσει αυτό το λογισµικό στις δικές του ανάγκες καθώς το open source 

software πρόκειται για µοντέλο διανοµής λογισµικού µέσω internet. Τα πιο γνωστά ERP 

ανοικτού κώδικα είναι:  

o ERP 

o SQL Leager 

o Compiere 

o Opentaps/Ofbiz 

o Πιο αναλυτικά το ERP βασίζεται στην αντικειµενοστραφή προσέγγιση, το SQL 

Leager εφαρµόζεται κυρίως στη λογιστική, το Compiere χρησιµοποιεί ως 

γλώσσα την Java. 

  

Το σύστηµα TAXISNET 

Το TAXISNET είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα που δηµιουργήθηκε από το δηµόσιο 

φορέα. Πιο συγκεκριµένα το δηµιούργησε η γενική γραµµατεία πληροφοριακών συστηµάτων 

του υπουργείου οικονοµικών για να γίνεται ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ του δηµοσίου µε 

                                                           

36
 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡ., ΚΩΣΤΑΣ ΑΘ., (2009), ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 112-

116 
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τους επιτηδευµατίες (πλέον οντότητες µε το Ν. 4308/14) και τους ιδιώτες. Οι σηµαντικότερες 

υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι εξής: 

 

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων 

Έντυπο Ε1 για τα φυσικά πρόσωπα και έντυπο Ν για τα νοµικά πρόσωπα καθώς και 

έντυπα που σχετίζονται µε το Ε1 και Ν όπως το έντυπο Ε2 που δηλώνονται τα εισοδήµατα 

από εκµισθώσεις καθώς και το έντυπο Ε3 που δηλώνεται µόνο από τις οντότητες 

(δηλώνονται τα έσοδα και έξοδα). Μετά την υποβολή των δηλώσεων η ΓΓΠΣ αναρτά στο 

TAXISNET το εκκαθαριστικό. 

 

• Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προµηθευτών 

Πρόκειται για καταστάσεις που στέλνουν οι οντότητες και περιέχουν πλήθος τιµολογίων, 

καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ των πελατών και των προµηθευτών τους. 

 

• Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ 

Πρόκειται για την δήλωση που στέλνουν οι οντότες µε απλογραφικά βιβλία κάθε τρίµηνο και 

µε διπλογραφικά βιβλία κάθε µήνα ώστε να εκκαθαρίζουν το ΦΠΑ εκροών και εισροών. 

 

• Έκδοση φορολογικής ενηµερότητας 

∆είχνει την καθαρή εικόνα του φορολογούµενου από πλευράς φορολογικών υποχρεώσεων 

και προστίµων. 

 

• Υποβολή εντύπου περιουσιακής κατάστασης Ε9 και έκδοση του ΕΝΦΙΑ 

Το έντυπο Ε9 δείχνει την ακίνητη περιουσιακή κατάσταση κάθε φορολογούµενου όπως 

οικόπεδα, χωράφια, οικίες, αποθήκες κ.α.  

 

2.4 Επίλογος 

Παρουσιάστηκαν τα λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα. Είναι µέρος της 

τεχνολογίας που έχει ως σκοπό την καλυτέρεψη και τη βοήθεια του λογιστικού επαγγέλµατος  

αλλά και όλων των προσώπων που ασχολούνται µε την λογιστική επιστήµη. Όπως 

αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά πληροφορικά 

συστήµατα µε διάφορες υπηρεσίες. Ένα από τα πιο σηµαντικά είναι εκείνο που 

χρησιµοποιείται από τον οικονοµικό κλάδο. Αυτό είναι το taxisnet που µπήκε στη ζωή των 

Ελλήνων για να βοηθήσει και να ενισχύσει τον λογιστικό και τον οικονοµικό τοµέα 

προσφέροντας πολλές δυνατότητες. Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του taxisnet. 
 

 

 

 

 

 



22 

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ TAXISNET 
 

3.1 Γενική γραµµατεία πληροφοριακών συστηµάτων 
Στην Ελλάδα το φορολογικό σύστηµα  χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και 

πολυνοµία. Υπάρχουν αδυναµίες τόσο στην επιβεβαίωση όσο και στην είσπραξη των φόρων. 

Το 1998 ήταν η χρονιά που ξεκίνησαν οι συζητήσεις για την δηµιουργία ενός φορολογικού 

συστήµατος το οποίο θα ακολουθούσε την εξέλιξη της τεχνολογίας και µέσα από τα 

πληροφοριακά συστήµατα θα ήταν αποτελεσµατικό. Το 1999 εγκρίθηκε το θεσµικό πλαίσιο 

Ν. 2753/1999 για την δηµιουργία της γενικής γραµµατείας πληροφοριακών συστηµάτων  µε 

την υποστήριξη  του Β’ ΚΠΣ. Τον ∆εκέµβριο του 1999 γίνεται η εγγραφή του e-ΦΠΑ. Η 

λειτουργία για το e-ΦΠΑ  ξεκίνησε το 2000 µε την εγκατάσταση του εξοπλισµού taxisnet. 

 

3.2 Taxisnet 

Το taxisnet είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που διευκολύνει τις οικονοµικές 

συναλλαγές µεταξύ του υπουργείου οικονοµικών και όλων των φορολογούµενων φυσικών 

και νοµικών προσώπων. Συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Κλεισθένης».  Όταν 

ξεκίνησε το taxis net δεν υπήρχε υποχρέωση να καταβάλλουν τα έντυπα όλοι οι 

φορολογούµενοι. Μόνο οι ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης ήταν 

υποχρεωµένες. Το 2002 άρχισαν να υποβάλουν τα έντυπα δήλωσης εκµισθώσεων (Ε2) και 

προσδιορισµού κέρδους (Ε3). Το 2004 ξεκίνησαν να λειτουργούν νέες υπηρεσίες όπως το e-

ΚΒΣ, το e-οχήµατα και την έκδοση φορολογικής ενηµερότητας. Το 2005 προστίθενται νέες 

εφαρµογές όπως τι ICIS-net, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9 και τέλος δίνεται η 

δυνατότητα εύρεσης εκκαθαριστικών. Το 2006 ξεκίνησαν οι υπηρεσίες e-ΦΜΥ, συνυποβολή 

εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3. 

Το Taxation information system (TAXIS) είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα που 

συνδέει τις δηµόσιες υπηρεσίες οικονοµικών τα λογιστικά γραφεία, τους ιδιώτες, τις 

οντότητες και το υπουργείο οικονοµικών µέσω internet. Με τη σύνδεση αυτή δίνονται πολλές 

δυνατότητες που βοηθούν στη διευθέτηση εκκρεµοτήτων των ιδιωτών και των οντοτήτων µε 

τις ∆ΟΥ. Γλιτώνετε έτσι η ταλαιπωρία που υπήρχε για  τον κόσµο περιµένοντας στις ουρές 

σπαταλώντας ταυτόχρονα πολύτιµο χρόνο από την εργασία τους. Το taxisnet  δηµιουργήθηκε 

για να πετύχει κάποιους στόχους: 

• Εξυπηρέτηση ιδιωτών και οντοτήτων χωρίς να απαιτείται η 

παρουσίαση τους στις αρµόδιες ∆ΟΥ χάνοντας ταυτόχρονα ταχύτερη την 

εξυπηρέτηση. 

• Εφαρµογή του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος του κώδικα ΦΠΑ και 

των ελληνικών λογιστικών προτύπων.     

• Να βοηθήσει στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. 

Με την υπουργική απόφαση 1117146/7150/756/0014 ΠΟΛ 1380/2001 γίνεται 

υποχρεωτική η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος 2012 

(φορολογικό 2011). Ισχύει µόνο για τις αρχικές ενώ οι τροποποιητικές συνεχίζουν να 

υποβάλλονται στις αρµόδιες ∆ΟΥ  χειρόγραφα οι οντότητες συνεχίζουν  να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά τα έντυπα καθώς γι αυτές καθιερώθηκε από το 2010. 

Τα πρώτα νοµοθετήµατα είναι η ΠΟΛ 11587/2000 που την αντικατέστησε η ΠΟΛ 

1055/2001 η οποία αναφέρει την δυνατότητα υποβολής του ΦΠΑ, Η πολ 1036/2001 που δίνει 
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τη δυνατότητα υποβολής του Φ.Ε. και η ΠΟΛ 1091/2003 µε την οποία µπορούν να 

υποβληθούν οι δηλώσεις VIES. 

 

3.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά διαδικτυακής υπηρεσίας 
3.3.1 Οδηγίες για χρήστες 

Οι χρήστες πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στην υπηρεσία και να αποκτήσουν 

κλειδάριθµο και κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet. Η διαδικασία που απαιτείται είναι η εξής: 

Ο χρήστης εισέρχεται µέσω browser στην ηλεκτρονική διεύθυνση του TAXISNET. 

 

 

 

Εικόνα1: Αρχική Εικόνα TAXISNET: Πηγή http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html 

 

 

 

Στη συνέχεια µεταβαίνει στην επιλογή εγγραφή νέου χρήστη: 
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Εικόνα 2: Αρχική σελίδα πιστοποίησης Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm;jsessionid=jhq5YRcSJlbNwrd

ck4Q5LRKMJJ20jyrQJ9GTPTkzGhRYmyJn6Gq6!-233069110 

 

Επιλέγει τον τύπο του προσώπου: 

 

Εικόνα 3: Επιλογή τύπου προσώπου Πηγή: https://www1.gsis.gr/registration/registration-

flow.htm?_flowExecutionKey=_cB22DE849-EC78-452C-7C38-

0700400AD958_kC016CEF5-FB10-B66A-BD7B-3A005489AF5C 
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Στη συνέχεια συµπληρώνει τα στοιχεία του: 

 

Εικόνα 4: Συµπλήρωση στοιχείων Πηγή: https://www1.gsis.gr/registration/registration-

flow.htm?_flowExecutionKey=_cB22DE849-EC78-452C-7C38-

0700400AD958_kDB872E88-72E1-4EA7-0F92-71ECB716B4C2 

 

 

Στη συνέχεια ο φορολογούµενος πρέπει να µεταβεί ο ίδιος στη ∆ΟΥ να παραλάβει 

τον κλειδάριθµο για να µπορέσει να συνεχίσει την εγγραφή του και να εκδώσει τους 

κωδικούς του. Με την παραλαβή του κλειδαρίθµου γίνεται η ενεργοποίηση ως εξής: 
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Εικόνα 5: Αρχική σελίδα ενεργοποίησης του λογαριασµού Πηγή: 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html 

 

 

 

Εικόνα 6: Αρχική σελίδα ενεργοποίησης του λογαριασµού 2 Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm 
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Εικόνα 7: Ενεργοποίηση του λογαριασµού Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/registration/registration-flow.htm?_flowExecutionKey=_cF1F4BE2A-

DC9E-7836-BDC5-4C7B16C6E742_k27A4CD0F-727E-D70C-4FC6-A6B9314C4C5F 

Με την απόκτηση των κωδικών ο χρήστης µπορεί να εισέλθει στα προσωπικά φορολογικά 

στοιχεία τους όπως: 

• ΑΦΜ 

 

• Αρµόδια δου 

 

• Επωνυµία 

 

• Όνοµα και επώνυµο 

 

• Στοιχεία ταυτότητας (αριθµό, ηµεροµηνία γέννησης, κ.λπ.) 

 

• Εάν είναι παντρεµένος 
 

• Εάν έχει επιχείρηση και τα στοιχεία της 
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Εικόνα 8: Είσοδος στο taxisnet Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/home.htm 
 

 

Εικόνα 9: Προσωποποιηµένη πληροφόρηση-στοιχεία µητρώο Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/info/protected/displayRegistryInfo.htm 
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Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι µόνο τα  φυσικά πρόσωπα µπορούν να δουν, να 

δηµιουργήσουν και να διαχειριστούν τον λογαριασµό που έχουν στο taxisnet. Τα νοµικά 

µπορούν µόνο να δουν. Για την διαχείριση απαιτείται να ορίσουν εκπρόσωπο κάποιο φυσικό 

πρόσωπο. 

 

Εικόνα 10: Επιλογή ρόλου. 

 

3.4 Το νέο taxisnet 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους έγιναν αλλαγές στο 

taxisnet. Το νέο taxisnet όπως ονοµάστηκε είχε ως στόχο να απλοποιήσει και να κάνει 

φιλικότερο το περιβάλλον προς τους χρήστες. 

 

• Ακόµα το νέο taxisnet προσφέρει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Κάποιες από αυτές 

είναι: 

 

• Υπενθύµιση των χρηστών για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

 

• ∆ίνει τη δυνατότητα εκπρόθεσµης ή εκπρόθεσµης αρχικής ή τροποποιητικής 

δήλωσης. 

 

• ∆ίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εξουσιοδοτούν το λογιστή τους για να 

ενεργούν εκείνοι για λογαριασµό τους και να διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους. 

 

• Ακόµα δίνει τη δυνατότητα µεταβολής προσωπικών στοιχείων στο µητρώο. 
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• Οι πρώτες εφαρµογές που εντάχτηκαν στο νέο taxisnet στις 6/12/2010 είναι η 

δυνατότητα εγγραφής και έκδοσης κλειδάριθµου και κωδικών πρόσβασης. Ακόµα 

πρόσφερε τη δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσµων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και 

πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (V.I.E.S.). 

 

 Εάν κάποιος χρήστης είχε ήδη εγγραφεί στο taxisnet  πριν  την 6/12/10 είχε τη 

δυνατότητα να τους χρησιµοποιήσει για ένα ικανό χρονικό διάστηµα. Μέσα σε αυτό το 

διάστηµα θα έπρεπε να παραλάβει νέους κωδικούς καθώς στο νέο taxisnet δεν θα µπορούσαν 

να δουλέψουν οι εφαρµογές µετά την παράταση λειτουργίας των παλαιών κωδικών
37

. 

 

3.4.1  Εφαρµογές νέου taxisnet 

 

Εικόνα 11: Menu εφαρµογών Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/applications.htm 
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� Πληροφόρηση οφειλών (ληξιπρόθεσµων και µη) και κατάθεση αίτησης για ένταξη σε 

κάποια ρύθµιση οφειλών 

 

Εικόνα 12: Προσωποποιηµένη πληροφόρηση-στοιχεία οφειλών Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/info/protected/displayDebtInfo.htm 
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Εικόνα 13: Αιτήσεις Ρύθµισης Οφειλών Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/arr/protected/displayDeclarationTypes.htm 
 

� Ηλεκτρονική Υποβολή ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και 

Ενηµέρωση Εκκαθάρισης 

 
 

 

Εικόνα 14: Εφαρµογή Εισοδήµατος νοµικών προσώπων Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/applications.htm 
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� Ηλεκτρονική Υποβολή ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων και 

Ενηµέρωση Εκκαθάρισης 

 

 
 

 

Εικόνα 15: ∆ηλώσεις Φόρου εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων Ε1,Ε2,Ε3 Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/login.done 
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� Υποβολή ∆ηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)  
 

 

Εικόνα 16: Εφαρµογή Περιουσιολογίου Ε9 Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/webtax3/etak/faces/main.jspx?_adf.ctrl 

state=mm7ncrg4c_13&_afrLoop=57820141439607 
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� Εφαρµογή Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

 

Εικόνα 18: Εφαρµογή Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/kvs/protected/displayDeclarationTypes.htm 

 

� Υποβολή Οριστικών ∆ηλώσεων Φ.Μ.Υ. 

 

Εικόνα 19: Εφαρµογή Παρακρατούµενων Φόρων Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/deduction/protected/displayDeclarationTypes.htm 
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� Ηλεκτρονική Χορήγηση Πιστοποιητικών 
 

 

 

 

Εικόνα 20: Έκδοση Πιστοποιητικών Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/pist/protected/certificationsMenu.htm 
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� Ηλεκτρονική Χορήγηση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης 

Περιουσίας 

 

Εικόνα 21: Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/plcs/protected/displayConsole.htm 

� Ηλεκτρονική Χορήγηση Παραβόλων (Εφαρµογή του e-Παράβολο) 

 

Εικόνα 22: Ηλεκτρονικό Παράβολο Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/applications.htm 
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� Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Εσόδων - Εξόδων 

 

Εικόνα 23: Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προµηθευτών και Συναλλαγών - ΜΥΦ Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/myf/web/pages/ 
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� Ηλεκτρονική Καταβολή των Εντύπων Φόρου Προστιθέµενης Αξίας  

 

 

Εικόνα 24: ∆ηλώσεις ΦΠΑ Πηγή: 

https://www1.gsis.gr/taxisnet/vat/protected/displayDeclarationTypes.htm 

 

Για το ΦΠΑ η εφαρµογή ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ξεκίνησε τον Μάιο 

του 2000. Υπήρχε η δυνατότητα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για εµπρόθεσµες 

πιστωτικές ή µηδενικές αρχικών δηλώσεων. Την επόµενη χρονιά (Μάρτιο 2001) επεκτάθηκε 

η υπηρεσία ΦΠΑ δίνοντας τη δυνατότητα καταβολής και αρχικών χρεωστικών περιοδικών 

ΦΠΑ. Από το 2002 (Ιανουάριο) η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρµογής ΦΠΑ γίνεται 

υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.   

Με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ στην ηλεκτρονική υπηρεσία 

taxisnet γίνεται αποθήκευση των εντύπων στη βάση δεδοµένων taxisnet και ταυτόχρονα 

ενηµερώνονται οι βάσεις  δεδοµένων των ∆ΟΥ και την κεντρική βάση δεδοµένων του Ο.Π.Σ. 

TAXIS. Χάρη στη διαδικασία replication του Taxis. Οι πιστωτικές και µηδενικές δηλώσεις 

ενηµερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα των ∆ΟΥ ενώ οι χρεωστικές δηλώσεις 

ενηµερώνονται από το σύστηµα µετά τη λήξη της προθεσµίας που έχουν για εξόφληση. Η 

∆ΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει την υπηρεσία taxisnet στέλνοντας το αρχείο µε τις πληρωµές που 
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έκαναν οι οντότητες. Στη συνέχεια γίνεται διασταύρωση των πληρωµών αυτών µε τις 

χρεωστικές δηλώσεις. 

 

Τι αλλάζει στη διαδικασία υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.; 

  

Ο νέος τρόπος υποβολής των δηλώσεων προσιδιάζει στον υφιστάµενο, έχοντας 

σχεδιαστεί µε γνώµονα τη διευκόλυνση των εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελµατιών και 

επιχειρήσεων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους και πριν την έναρξη λειτουργίας 

του νέου συστήµατος. Υπάρχει ωστόσο µία, ειδοποιός διαφορά: Σε περίπτωση χρεωστικής 

περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., η πληρωµή στην τράπεζα του οφειλόµενου φόρου προϋποθέτει 

την υποβολή της δήλωσης και την εκτύπωση σχετικού σηµειώµατος, που περιλαµβάνει την 

«Ταυτότητα Πληρωµής», στοιχείο απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας από την 

Τράπεζα. Συγκεκριµένα, µε την ολοκλήρωση της καταχώρησης της χρεωστικής δήλωσης, 

εµφανίζεται στην οθόνη το «Σηµείωµα για πληρωµή» στο οποίο µεταξύ των άλλων 

πληροφοριών περιλαµβάνεται και η Ταυτότητα Πληρωµής. Πρόκειται στην ουσία για µια 

σειρά από αριθµητικά ψηφία που χωρίζεται σε 3 µέρη ως εξής : 

• 9 ψηφία ο Α.Φ.Μ. του φορολογούµενου 

• 11 ψηφία πληροφορίες για το είδος και την καταληκτική ηµεροµηνία της οφειλής 

• Μέχρι 9 ακέραια ψηφία και 2 δεκαδικά για το ποσό της οφειλής 

 

Με τη νέα διαδικασία, δεν επιτρέπονται πληρωµές µε µεγαλύτερο ή µικρότερο ποσό 

από το οφειλόµενο, ούτε πληρωµές µετά την ηµεροµηνία λήξης της οφειλής. ∆εν υπάρχουν, 

κατά συνέπεια, απορρίψεις πληρωµών. Σε περίπτωση πάντως που από λάθος πληρωθεί σε 

δυο διαφορετικές τράπεζες το ίδιο ποσό εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, το επιπλέον 

ποσό επιστρέφεται στο φορολογούµενο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ
38

. 

 

 

3.5 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του συστήµατος taxisnet 

 

Μετά την παρουσίαση του συστήµατος taxisnet  και την ανάλυση των λειτουργιών 

του, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του. Συγκεκριµένα το σύστηµα 

taxisnet  έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

 

� Βοηθάει στην απογραφή συµφόρησης στις δηµόσιες  υπηρεσίες οικονοµίας. 

 

� Βοηθάει στην εξοικονόµηση χρόνου των λογιστών αλλά όλων των φορολογουµένων. 

 

� Μειώνει τις µετακινήσεις προς τις ∆.Ο.Υ. άρα µειώνει και το κόστος µετακινήσεων 

(λειτουργικό). 

 

� Επιτρέπει πολλές συναλλαγές µε τις ∆.Ο.Υ. µέσω internet όπως την κατάθεση 

δηλώσεων (Ε1, Ν), περιοδικών ΦΠΑ, δήλωσης ακίνητης περιουσίας (Ε9), εντύπου 

δήλωσης είσπραξης ενοικίων (Ε2) και άλλες όπως έκδοσης φορολογικής 

ενηµερότητας. 

 

� ∆εν υπάρχει κόστος εξυπηρέτησης ή εγγραφής των φορολογούµενων. 

                                                           

38
 http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/taxisnet/help.html 
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� Λειτουργεί όλο το 24ωρο, κάθε ηµέρα 7 ηµέρες της εβδοµάδας, 365 ηµέρες τον 

χρόνο. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να εξυπηρετηθούν ανά 

πάσα στιγµή. 

 

� Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει internet και η εξυπηρέτηση των 

φορολογούµενων µπορεί να γίνει από οπουδήποτε. 

 

� Παρέχει ασφάλεια στους χρήστες του µε τους αλγορίθµους µε πρωτόκολλο 

κρυπτογράφησης TLS 1.2. 

 

� Ενηµέρωση µπορούν να έχουν µόνο αρµόδια άτοµα για το περιεχόµενο των 

δηλώσεων. 

 

� Γίνεται έλεγχος λαθών κατά την αποστολή των δηλώσεων. 

 

 

� Η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων γίνεται εύκολα και γρήγορα µε το 

εκκαθαριστικό σηµείωµα να βγαίνει κατευθείαν µε την αποστολή της φορολογικής 

δήλωσης. 

 

� ∆ίνεται η δυνατότητα να εκτυπωθούν οι δηλώσεις Ε1 και τα εκκαθαριστικά φόρου για 

τα οικονοµικά έτη 2003 έως και σήµερα. 

 

� Υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων. 

 

 

Εκτός από πλεονεκτήµατα το λειτουργικό σύστηµα taxisnet παρουσιάζει και µειονεκτήµατα 

που είναι τα εξής: 

 

� ∆εν γίνεται να κατατεθούν ηλεκτρονικά όλες οι δηλώσεις (όπως συµπληρωµατικές 

προηγούµενων ετών και θανόντων). 

 

� Απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και internet. 

 

� Υπάρχουν τεχνικά προβλήµατα ιδίως σε περιόδους που πρέπει να χρησιµοποιήσουν 

πολλά άτοµα την ίδια εφαρµογή όπως σε περιόδους συµπλήρωσης και αποστολής των 

φορολογικών δηλώσεων. 

 

� Παρόλο που η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά πρέπει να 

διαφυλάσσονται για πέντε χρόνια. 

 

� Υπάρχει έκθεση προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικότητας. 

 

� Ανάγκη συνεχούς επιµόρφωσης προσωπικού. 

 

� Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος. 

 

� ∆εν προσφέρει όλες τις υπηρεσίες. 
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3.6 Επίλογος 
 

Παρουσιάστηκε και αναλύθηκε το ηλεκτρονικό σύστηµα του taxisnet. 

Παρουσίαστηκαν οι εφαρµογές και οι δυνατότητες που παρέχει καθώς επίσης τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά του. Στη συνέχεια ακολουθεί κεφάλαιο µε έρευνα που 

έγινε σε ανθρώπους που το χρησιµοποιούν περισσότερο από τον καθένα. Πρόκειται για το 

επάγγελµα του λογιστή. Οι απαντήσεις αυτών των ανθρώπων είναι οι πιο αξιόπιστες και θα 

βοηθήσουν να βγουν ασφαλή συµπαράσµατα για το TAXINET.  
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

4.1 Εισαγωγή  

 

Στο παρών κεφάλαιο παρουσιάζονται οι απαντήσεις που δόθηκαν από διακόσια 

εβδοµήντα πέντε (275) άτοµα. Λογιστές από κάθε τοµέα, µε δικό τους γραφείο αλλά και 

υπαλλήλους. Συµµετείχαν λογιστές από την πόλη του Ναυπλίου αλλά και από άλλες πόλεις 

καθώς µοιράστηκε σε αυτούς µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

https://www.facebook.com/groups/527417067331786/. Για ευνόητους λόγους οι απαντήσεις 

δόθηκαν ανώνυµα. Σκοπός αυτής της πρωτογενής έρευνας είναι να βγουν ασφαλή 

συµπεράσµατα σχετικά µε το λειτουργικό σύστηµα TAXIS NET. Το ερωτηµατολόγιο που 

µοιράστηκε είναι σε ηλεκτρονική µορφή, αποτελείται από 44 ερωτήσεις δηµογραφικού και 

ερευνητικού περιεχοµένου πολλαπλής επιλογής των οποίων η επεξεργασία τους έγινε µε τη 

βοήθεια του προγράµµατος Microsoft Excel όπως και τα διαγράµµατα και οι πίνακες 

(σκιαγραφήθηκαν σε τύπους ραβδόγραµµα και πίτας), σύµφωνα µε τις οποίες βγήκαν τα εξής 

συµπεράσµατα: 

 

4.2 Απαντήσεις ερωτηµατολογίου 

 

∆ιάγραµµα 1 

 

Οι περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν από λογιστές που είναι στο επάγγελµα από 7 και άνω 

χρόνια συγκεκριµένα από 7 και άνω είναι το 64,73%, 1-2 13,45%, 3-4 14,18% και 5-6 7,64%. 
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∆ιάγραµµα 2 

 

Το 33,82% που είναι και το µεγαλύτερο ποσοστό ξεκίνησε από γραφείο τρίτου. Ακολουθεί 

29,09% από πρακτική άσκηση και στη συνέχεια εργασία σε άλλη επιχείρηση. Μόλις το 16% 

έκανε πρακτική και συνέχισε στο ίδιο γραφείο. 

 

∆ιάγραµµα 3 

 

Από το δείγµα που απάντησε οι µισοί έχουν δικό τους γραφείο (50,18%) ενώ οι άλλοι µισοί 

δεν έχουν.  
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∆ιάγραµµα 4 

 

 Σύµφωνα µε το δείγµα από το 1986 έως και το 2017 άνοιγαν συνεχώς λογιστικά γραφεία. Τα 

περισσότερα άνοιξαν το 2014 (87%).  

 

 

 

∆ιάγραµµα 5 

 

Ηλικιακά το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (42,55%) είναι ηλικίας 30-39 ετών. 

Ακολουθούν 26,18%, 20-29 40-49 21,45% και 9,82% 50 - άνω. 
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∆ιάγραµµα 6 

 

Το ΤΕΙ λογιστικής έχει τελειώσει το 51,64% ενώ ακολουθεί το 22,55% το οικονοµικό 

πανεπιστήµιο. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 7 

 

 

Μεγάλο ποσοστό (77,45%) δεν έχει µεταπτυχιακό συναφή µε το επάγγελµα. 
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∆ιάγραµµα 8 

 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό 61,82% είναι κάτοχοι κατηγορίας Β λογιστού 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 9 

 

Το 40,72% άλλαξε κατηγορία από 5 έως 7 έτη.  
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∆ιάγραµµα 10 

 

Υπάρχει ένα µικρό λογιστών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο (10,18%) που ζουν σε τόπο 

µε κατοίκους λιγότερους των 2500 ατόµων. 

 

 

∆ιάγραµµα 11 
 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό (78,18) απάντησε ότι οι γονείς δεν είναι/ήταν λογιστής/ λογίστρια. 
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∆ιάγραµµα 12 

 

Όλοι (100%) ενηµερώνονται από το διαδίκτυο. 

 

 

∆ιάγραµµα 13 
 

 

Τα περιοδικά αποτελούν την προτίµηση του 61,82% του δείγµατος. 
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∆ιάγραµµα 14 

 

Η παρακολούθηση σεµιναρίων που γίνεται προς ενηµέρωση λογιστικών αλλαγών. Το 33,09% 

ενηµερώνετε κάθε τρίµηνο, το 33,82% κάθε εξάµηνο, το 24,45% 1 φορά το χρόνο. 

 

 

∆ιάγραµµα 15 

 

Το 42,18% πιστεύει ότι οι γνώσεις της σχολής βοήθησαν αρκετά, το 13,82% πάρα πολύ ενώ 

το 5,82% καθόλου. 
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∆ιάγραµµα 16 

5  

Το 91,27% πιστεύει ότι οι αλλαγές που σχετίζονται µε το επάγγελµα του λογιστή είναι πάρα 

πολύ συχνές. 

 

∆ιάγραµµα 17 

 

Το 96,73% πιστεύει ότι η δουλειά του λογιστή έχει αυξηθεί κατά την περίοδο 2010-2016.  
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∆ιάγραµµα 18 

 

Το 90,54% χρησιµοποιεί παρά πολύ συχνά το taxis net. 

 

∆ιάγραµµα 19 

 

Το 32,92% βρήκε δυσκολία στον χειρισµό τις πρώτες φορές του taxis net ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό όχι. 
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∆ιάγραµµα 20 

 

Από αυτούς που βρήκαν δυσκολία το 38,55% συνάντησε µικρή δυσκολία 23,63% 

µεγαλύτερη και το 37,82% πολύ µεγάλη. 

 

 

∆ιάγραµµα 21 

 

Ακόµα και σήµερα ένα µικρό ποσοστό 16,36% αντιµετωπίζει δυσκολία στον χειρισµό του 

taxis net. 
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∆ιάγραµµα 22 

 

 

Από αυτούς που βρίσκουν δυσκολία το 69% θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό και δεν είναι 

µεγάλη η δυσκολία που αντιµετωπίζει. 

 

∆ιάγραµµα 23 

 
Το 31,64% θεωρεί ότι το taxis net  παρέχει ασφάλεια, το 29,82% µεγάλη, το 25,08% πάρα 

πολύ µεγάλη ενώ µόλις το 6,55% πιστεύει ότι παρέχει πολύ µικρή ασφάλεια και το 6,91% 

καθόλου. 
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∆ιάγραµµα 24 

 

Συγκεκριµένα το 32,73% πιστεύει ότι υπάρχει ασφάλεια και σε άλλες εφαρµογές που 

χρησιµοποιούν τους κωδικούς του taxis net, το 24% αρκετά µεγάλη ασφάλεια ενώ το 15,27% 

ότι δεν υπάρχει καθόλου ασφάλεια. 

 

∆ιάγραµµα 25 

 

Το 57,09% δίνει εύκολα τους κωδικούς στους πελάτες προκειµένου να τους χρησιµοποιήσουν 

και σε άλλες εφαρµογές. 
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∆ιάγραµµα 26 

 

Το 45,82% πιστεύει ότι οι επισκέψεις στη ∆ΟΥ για τεκµηρίωση υποθέσεων µειώθηκαν πάρα 

πολύ, το 33,09% ότι µειώθηκαν πολύ ενώ το 2,91% σχεδόν καθόλου. 

 

∆ιάγραµµα 27 
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∆ιάγραµµα 28 

 

Σηµαντικό ποσοστό 84% αντιµετωπίζει τεχνικά προβλήµατα µε το taxis net ιδίως στην 

περίοδο των φορολογικών δηλώσεων (81,09%) στην περίοδο των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων ΜΥΦ (53,45%) και στην περίοδο των περιοδικών δηλώσεων (23,64%). 
 

∆ιάγραµµα 29 

 

Το 66,18% πιστεύει ότι η χρήση του taxis net δεν βοήθησε στη µείωση του όγκου εργασίας 

στην καθηµερινότητα. 
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∆ιάγραµµα 30 

 

Από το υπόλοιπο ποσοστό, το 13,82% πιστεύει ότι µειώθηκε πολύ, το 4% λίγο ενώ το 16% 

πολύ λίγο. 

 

 

∆ιάγραµµα 31 
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∆ιάγραµµα 32 

 

Το 69,45% πιστεύει ότι το taxis net βοήθησε στη µείωση της γραφειοκρατίας από τους 

οποίους το 63,27% αρκετά, το 21,09% πάρα πολύ ενώ το 15,64% λίγο. 

 

∆ιάγραµµα 33 

 

Στην ερώτηση εάν οι νέες εφαρµογές στο taxis net ανοίγονται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς το 

7,64% πιστεύει µε πολύ γρήγορους, το 6,90%, αρκετά γρήγορους, το 39,64%, απλά 

γρήγορους, το 24% όχι πολύ γρήγορους και το 21,82% µε πολύ αργούς.  
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∆ιάγραµµα 34 

 

 

Το taxis net έφερε διευκολύνσεις στη ζωή του λογιστή. Μόλις το 9% πιστεύει ότι αυξήθηκε η 

δουλειά του λογιστή µε το σύστηµα του taxisnet.  

 

∆ιάγραµµα 35 
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Τα σηµαντικότερα από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το taxisnet στο επάγγελµα του 

λογιστή είναι (σηµειώνεται ότι οι ερωτηθέντες σε αυτή την ερώτηση είχαν το δικαίωµα να 

επιλέξουν πάνω από µία απάντηση): 

� Το 66,18% διευκολύνθηκε µε την άµεση εκκαθάριση εκκαθαριστικού,  

� Το 81,45% διευκολύνθηκε µε την 24
η
 πρόσβαση στο σύστηµα, 

� Το 74,91% µείωσε τις µετακινήσεις προς τις υπηρεσίες και κυρίως προς τη ∆ΟΥ,  

� Το 74,91% εξοικονοµεί χρήµα ενώ στο 18,18% που παρέχει πλήρη ασφάλεια.  
 

∆ιάγραµµα 36 

 

Εκτός όµως από προτερήµατα το taxis net προσφέρει και µειονεκτήµατα(σηµειώνεται ότι οι 

ερωτηθέντες σε αυτή την ερώτηση είχαν το δικαίωµα να επιλέξουν πάνω από µία απάντηση):  

� Το 80,73% δηλώνει αδυναµία ανταπόκρισης στη µαζική επισκεψιµότητα. 

� Το 26,55% δηλώνει ότι η χρήση του taxis net απαιτεί καλή γνώση Η/Υ και του 

διαδικτύου.  

� Το 70,55% δηλώνει τεχνικά προβλήµατα. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο χρήσιµες εφαρµογές του taxis net και η συχνότητα που 

χρησιµοποιούνται από τους λογιστές του δείγµατος. 
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∆ιάγραµµα 37 

 

 

 

Το 4,36% χρησιµοποιεί ελάχιστα την εφαρµογή του φόρου εισοδήµατος (Ε1), το 21,09% 

αρκετά συχνά, το 26,91% πολύ συχνά ενώ το 47,64% πάρα πολύ συχνά. 

 

∆ιάγραµµα 38 

 

 

 

Το 1,81% δεν χρησιµοποιεί καθόλου την δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9, το 10.55% 

ελάχιστα, το 24,36% αρκετά, το 26,55% πολύ συχνά ενώ το 36,72% πάρα πολύ συχνά. 
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∆ιάγραµµα 39 

 

Το 1,45% δεν χρησιµοποιεί καθόλου την περιοδική δήλωση ΦΠΑ, το 4% ελάχιστα, το 

13,82% αρκετά, το 19,27% πολύ συχνά ενώ το 61,45% πάρα πολύ συχνά. 

 

 

∆ιάγραµµα 40 

 

Στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιµοποιείται η εφαρµογή υποβολής στοιχείων EΛΣΤΑΤ το 

9,45% απάντησε καθόλου, το 21,82% λίγο, το 33,45% αρκετά συχνά, το 16,36% πολύ ενώ 

µόλις το 18,92% πάρα πολύ συχνά. 

 

 



64 

 

∆ιάγραµµα 41 

 

Την εφαρµογή υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ, το 2,55% καθόλου, το 6,55% 

λίγο, το 24,73% αρκετά, το 27,64% πολύ και το 38,53% πάρα πολύ.  

 

∆ιάγραµµα 42 

 

 

 

Το 5,82% δεν χρησιµοποιεί καθόλου την  εφαρµογή υποβολής παρακρατούµενων φόρων, το 

10,55% την χρησιµοποιεί λίγο, το 29,82% αρκετά, το 16,36% πολύ ενώ το 37,45% πάρα 

πολύ. 
 

 

 



65 

 

∆ιάγραµµα 43 

 

Τα ιδιωτικά συµφωνητικά κατατίθενται πλέον ηλεκτρονικά. Το 9,82% δεν χρησιµοποιεί 

καθόλου την εφαρµογή, το 21,82% λίγο, το 27,27% αρκετά, το 21,09% πολύ και το 20% 

πάρα πολύ.  

 

∆ιάγραµµα 44 

 

 

Το 4,73% δεν χρησιµοποιεί καθόλου τις λοιπές εργασίες όπως εκτύπωση τελών κυκλοφορίας, 

έκδοση παράβολων κλπ. Το 14,55% τις χρησιµοποίει λίγο, το 34,55% αρκετά, το 18,55% 

πολύ και το 27,62% πάρα πολύ. 

 

4.3 Επίλογος  
Παρουσιάστηκαν οι απαντήσεις από την έρευνα που έγινε σε 275 λογιστές κάθε 

τάξης, ηλικίας και µόρφωσης για να υπάρξουν αξιόπιστα αποτελέσµατα. Στο επόµενο 

κεφάλαιο ακολουθούν τα συµπεράσµατα που απορρέουν από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Με την εξέλιξη του internet εξελίχθηκαν και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όλα τα ανεπτυγµένα κράτη γνωρίζουν τη 

σπουδαιότητα του ρόλου της δηµόσιας διοίκησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η 

εξέταση του ηλεκτρονικού φορολογικού συστήµατος του taxisnet.  

Τα συµπεράσµατα πηγάζουν από πρωτογενή έρευνα που έγινε από 275 λογιστές οι 

οποίοι συµµετείχαν ως δείγµα συµπληρώνοντας ερωτηµατολόγιο. Πρόκειται για έµπειρους 

λογιστές καθώς το 64,73% είναι στο επάγγελµα πάνω από 7 έτη. Θεωρούν το διαδίκτυο κύρια 

πηγή ενηµέρωσης καθώς όλοι ενηµερώνονται από αυτό στις συχνές αλλαγές που γίνονται, το 

91,27%  πιστεύει ότι οι αλλαγές γίνονται πάρα πολύ συχνά. ∆εν είναι τυχαία η φράση που 

χρησιµοποιούν οι λογιστές «πριν καν το µελάνι στεγνώσει, έχει τροποποιηθεί». 

Το taxisnet είναι χρήσιµο καθώς το 90,54% το χρησιµοποιεί πάρα πολύ συχνά. Είναι 

εύκολο στη χρήση καθώς το 83,64% δεν αντιµετωπίζει δυσκολία στο χειρισµό αλλά και αυτοί 

που έχουν δυσκολία απάντησαν ότι είναι µικρή. 

Το taxisnet θεωρείται ασφαλές καθώς το 86% των λογιστών νιώθουν ασφάλεια όταν 

το χρησιµοποιούν. Βέβαια είναι µοιρασµένοι αυτοί που θέλουν, από αυτούς που δεν θέλουν 

να δίνουν τους κωδικούς taxisnet για χρήση από άλλα πρόσωπα. Το taxisnet βοήθησε τους 

λογιστές στην εργασία τους καθώς ποσοστό 96% περίπου των λογιστών µείωσαν τις 

επισκέψεις στις ∆ΟΥ διεκπαιρεώνοντας πολλές υποθέσεις µέσω του συστήµατος. Το9 94% 

των λογιστών χρησιµοποιεί την εφαρµογή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από συχνά ωα πάρα 

πολύ συχνά µε αποτέλεσµα να είναι η πιο χρήσιµη εφαρµογή του taxisnet στη ζωή του 

λογιστή. Ακολουθούν µε αύξουσα σειρά η εφαρµογή φόρου εισόδηµατος Ε1 95%, η υποβολή 

συγκεντρωτικών ΜΥΦ 91%,  η δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9 86%, η υποβολή 

παρακρατούµενων φόρων 84% και µετά όλες οι υπόλοιπες.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

εφαρµογή ΦΠΑ είναι συχνότερη καθώς πολλοί από τους ερωτηθέντες εργάζονται σε 

λογιστικά γραφεία όπου είναι σύνηθες το φαινόµενο να µπαίνουν πολύ συχνά πελάτες και να 

ζητάνε αντίγραφα εκκαθαριστικών και της δηλώσεις Ε1 κάνοντας απλά µια εκτύπωση και όχι 

κάποια ουσιώδης εργασία µε την εφαρµογή. Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το taxisnet 

στο επάγγελµα του λογιστή είναι πολλά. Πρσοσφέρει άµεση πρόσβαση όλο το 24ωρο πράγµα 

που εξυπηρετεί το 81,45% των λογιστών γιατί µπορούν να εργαστούν από το γραφείο, το 

σπίτι ακόµα και από τις διακοπές. Είναι σηµαντικό και για το λόγο του µεγάλου φόρτου 

εργασίας που έχουν πολλές φορές οι λογιστές και πρέπει να κάθονται µέχρι αργά το βράδυ 

στο γραφείο και να στέλνουν δηλώσεις. Μια τέτοια περίπτωση υπήρξε φέτος. Στο ίδιο 

χρονικό διάστηµα ήταν ανοιχτές οι εφαρµογές του taxisnet για καταβολή περιοδικών 

δηλώσεων ΦΠΑ, φορολογικών δηλώσεων Ε1, διορθώσεις δηλώσεων Ε1, Ε9, ΦΠΑ χωρίς 

πρόσιµα και για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ. Το taxisnet βοήθησε τη µείωση των 

µετακινήσεων του 75% λογιστών, όπως αναφέρθηκε γίνονται από το γραφείο µέσω του 

συστήµατος πολλές εργασίες.  

Το γεγονός αυτό πρόσφερε εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος καθώς επίσης και 

µείωση της γραφειοκρατίας. Άλλο πλεονέκτηµα για το 66% των λογιστών είναι η άµεση 

εκκαθάριση και η γρήγορη έκδοση εκκαθαριστικού που γίνεται µέσω του taxisnet.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν και µειονεκτήµατα του συστήµατος taxisnet. Το 84% 

των λογιστών αντιµετωπίζει τεχνικά προβλήµατα ιδίως σε περιόδους που πρέπει να 

αποσταλούν οι δηλώσεις από πολλά άτοµα ταυτόχρονα. Το 81% αντιµετωπίζει πρόβληµα 

στις περιόδους που στέλνουν τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών και νοµικών 

προσώπων. Άλλες παρόµοιες περιπτώσεις είναι οι περίοδοι που οι λογιστές στέλνουν τις 

συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Γενικά το 81% των 

λογιστών πιστεύει ότι το µεγαλύτερο µειονέκτηµα είναι η αδυναµία ανταπόκρισης στη 
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µαζική επισκεψιµότητα. Συνοψίζοντας το κύριο συµπέρασµα είναι πως η εφαρµογή taxisnet 

είναι ευνοϊκή για τους λογιστές. Τα πλεονεκτήµατα φαίνεται να είναι σηµαντικότερα και 

περισσότερα από τα µειονεκτήµατα πράγµα που κάνει το taxisnet µια επιτυχηµένη εφαρµογή 

δίνοντας πολλές βοήθειες στο επάγγελµα του λογιστή. Το 86% των λογιστών πιστεύει ότι η 

εξέλιξη του taxisnet γίνεται µε αργούς ρυθµούς. Όσο εκσυγχρονίζεται το φορολογικό 

σύστηµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο η οικονοµία απολαµβάνει πλεονεκτήµατα 

όπως η δηµιουργία ενός κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος που ικανοποιεί τη φορολογική 

διοίκηση αλλά και τους χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις).  

Όπως προαναφέρθηκε, µια επιχείρηση αλληλεπιδρά αµφίδροµα µε το περιβάλλον της 

µε τις συναλλαγές, ενώ η εσωτερική της λειτουργία βασίζεται στους µετασχηµατισµούς των 

εισροών σε εκροές, µε τη βοήθεια των διαδικασιών. Ουσιαστικά η λειτουργία της 

επιχείρησης αποτελεί ένα διαρκή µετασχηµατισµό εισρεόντων πόρων σε εκρέοντα αγαθά µε 

τελική επιδίωξη το οικονοµικό όφελος. Όµως, η παρακολούθηση, τόσο της λειτουργίας της 

επιχείρησης, όσο και των συναλλαγών της µε το περιβάλλον, γίνεται ευκολότερα και 

αµεσότερα µε τη παρακολούθηση των «πληροφοριακών ιχνών», τα οποία δηµιουργούνται 

από αυτούς τους µετασχηµατισµούς και τις συναλλαγές. Για παράδειγµα, µια πώληση 

αποτελεί µια συναλλαγή κατά την οποία η επιχείρηση «εκρέει» προϊόντα (έξοδος) και 

«εισρέει» χρήµα (είσοδος). Αυτή η συναλλαγή παράγει πληροφοριακά ίχνη, όπως είναι το 

τιµολόγιο, το δελτίο αποστολής και τα δελτία παράδοσης και παραλαβής, ενώ εσωτερικά 

στην επιχείρηση γίνονται λογιστικές καταγραφές, που αποτυπώνουν το µετασχηµατισµό 

αγαθών σε χρήµα. 

 Μέσα από τη συστηµική προσέγγιση της επιχείρησης, διαπιστώνεται ότι, η 

πληροφορία αποτελεί µέσο αποτύπωσης και µελέτης της λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά 

και βάση για τη λήψη αποφάσεων για την πορεία αυτής της επιχείρησης. 

Συνεπώς η παρακολούθηση, η µελέτη και ο καθορισµός της πορείας της εξέλιξης µιας 

επιχείρησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα και ποσότητα των διατιθέµενων 

δεδοµένων, καθώς και από την ποιότητα και ποσότητα των επεξεργασιών, στις οποίες αυτά 

υπόκεινται προκειµένου να παραχθεί η απαιτούµενη Πληροφόρηση, η οποία αποτελεί «ρητή 

γνώση». 
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