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Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων 

Αναλυτικό Περίγραμμα του Μαθήματος Επιλογής  

Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής, Β’ εξάμηνο σπουδών 

Εισηγητές: Καραγιώργος Θ., Ταραμπάνης Κ. 

Σκοπός του Μαθήματος: 

Μηχανογραφημένη Λογιστική είναι η καταγραφή, επεξεργασία και οργάνωση 
των λογιστικών πράξεων και της λογιστικής πληροφορίας, με τη βοήθεια 
συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σκοπός του μαθήματος είναι να 
βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες που 
απαιτούνται για την κατανόηση των βασικών θεμάτων, που πραγματοποιούνται 
με την χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής και να τους βοηθήσει 
στην απόκτηση δεξιοτήτων στο χειρισμό των λογιστικών μηχανογραφικών 
εφαρμογών. Η μηχανογράφηση έχει ενσωματωθεί στις επιχειρήσεις 
δημιουργώντας νέα δεδομένα στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, η δε 
τυποποίηση των λογιστικών διαδικασιών και η εισαγωγή της μηχανογράφησης 
μείωσαν κατά ένα μεγάλο βαθμό τη διαφορά εμπειρίας με τα παλαιότερα 
στελέχη. Η εξασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί το βασικότερο 
μέλημα των επιχειρήσεων. Η μηχανογράφηση είναι το απαραίτητο εργαλείο για 
την παρακολούθηση του λογιστικού επαγγέλματος, ενώ συμβάλει στην αύξηση 
των πιθανοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης.  

Η μηχανογράφηση μέσω των πληροφοριακών συστημάτων λογιστικής είναι το 
εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα της επεξεργασίας πληροφοριών μεγάλου 
όγκου με ταχύτητα και ακρίβεια και η χρησιμοποίηση μηχανογραφικών 
συστημάτων για την εφαρμογή της κοστολόγησης, θεωρείται μονόδρομος. 

Η μηχανογραφημένη κοστολόγηση προσφέρει τη γνώση και την εμπειρία, που 
θα χρειαστούν τα στελέχη για να εφαρμόσουν τα συστήματα κοστολόγησης. 

Θεματικές Ενότητες: 

 Γενική εισήγηση. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία. 
Κατοχύρωση σχεδίου λογαριασμών σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά 
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πρότυπα (ονοματολογία, βαθμός ανάλυσης και συγκέντρωσης 
λογαριασμών) 

 Καθορισμός κινήσεων Γενικής Λογιστικής που θα χρησιμοποιηθούν για 
την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων. Παράμετροι καθημερινής 
λειτουργίας (καθορισμός έτοιμων αιτιολογιών, σχεδίαση πρότυπων 
άρθρων, σχεδίαση καταστάσεων ελέγχου). Από τα Παραστατικά στα 
λογιστικά γεγονότα και καταχώρηση στο ημερολόγιο. Γενικές 
Παρατηρήσεις στις συγκεντρωτικές καταστάσεις. 

 Καταχωρήσεις Λογιστικών γεγονότων από πραγματικά παραστατικά. 
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσομοιώσουμε το περιβάλλον 
λειτουργίας της επιχείρησης, να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των 
κυριότερων συναλλαγών και να παρακολουθήσουμε τη λογιστική και 
μηχανογραφική συμπεριφορά των αγορών παγίων, εμπορευμάτων, 
πωλήσεων, δαπανών, εισπράξεων, πληρωμών, διακανονισμών και 
μισθοδοτικής κατάστασης, τα οποία θα καταχωρηθούν στο ημερολόγιο, 
ενώ θα κλείσει ο κύκλος της λογιστικής με έγγραφες καταχωρήσεις και 
εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού αποτελέσματος. 

 Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση. Στόχος της μηχανογραφημένης 
κοστολόγησης είναι να προσομοιώσουμε το περιβάλλον λειτουργίας μίας 
παραγωγικής επιχείρησης, να ολοκληρώσουμε όλο τον κύκλο των 
κυριότερων συναλλαγών της και των βασικών λογιστικών και 
κοστολογικών λειτουργιών της και μέσα από αυτήν την προσπάθεια να 
απαντήσουμε στα περισσότερα ερωτήματα που θέτουν οι επιχειρήσεις 
σχετικά με τις διαδικασίες εύρεσης του κόστους. 

 Καταχώρηση ειδών αποθήκης, καταχώρηση προμηθευτών, καταχώρηση 
παραστατικών αγοράς, καταχώρηση τεχνικών προδιαγραφών, 
καταχώρηση παραστατικών παραγωγής, καταχώρηση παραστατικών 
εξόδων λειτουργίας, καταχώρηση πελατών, καταχώρηση παραστατικών 
πωλήσεων, εργασίες κοστολόγησης. Ανάλυση προγράμματος 
απλογραφικών βιβλίων. 

Περιεχόμενα: 

 Παρουσίαση και ανάπτυξη των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε λογιστικό 
πληροφοριακό σύστημα 

 Καταχώριση λογιστικών γεγονότων και μηχανογραφημένη τήρηση διπλογραφικών 
βιβλίων 

 Προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσης 
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 Καθημερινές λογιστικές εργασίες της επιχείρησης και ο τρόπος που αυτές 
διεκπεραιώνονται με τη χρήση μηχανογραφημένης λογιστικής 

 Τρόπος μηχανογραφικής εφαρμογής των περιοδικών και ετήσιων λογιστικών 
διαδικασιών της επιχείρησης 

 Τρόποι ελέγχου και συμφωνίας στο περιβάλλον ενός μηχανογραφημένου λογιστηρίου 
 Παραγωγή καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και ισοζυγίων 
 Μηχανογραφική συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. 
 Προσδιορισμός του αποτελέσματος  
 Μισθοδοσία (Συμβάσεις, Άδειες, Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις, 

Προσλήψεις, Απολύσεις) 
 


