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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΟΜΕΑΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Λογιστική 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 64-ΕΥ1-ΠΣΛΑ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 6 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Επιλογής 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 θεωρία  
5 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 εργαστήριο  

ΤΥΠΟΣ  

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
Ειδικότητας/Επιλογής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL): 

UNIWA Open eClass | Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στόχος του μαθήματος και το επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα για τους φοιτητές είναι να κατανοήσουν τις 
έννοιες και τους σκοπούς των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων και να μυήσει τους σπουδαστές στον 
απαιτητικό ρόλο του σύγχρονου λογιστή ως διοικητικού στελέχους στη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια μιας 
σύγχρονης επιχείρησης. Ο λογιστής οφείλει να συνδυάζει διεπιστημονικές γνώσεις και ισχυρή κριτική σκέψη 
ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή και επιτυχημένη ολοκλήρωση των καθηκόντων του ιδιαίτερα μέσα από τη χρήση 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Τεχνολογιών (ICT) καθ’ όλη την διάρκεια του λογιστικού κύκλου. Οι 
φοιτητές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα είναι σε θέση να: 
 
▪ Προσδιορίζουν τη δομή, τις ανάγκες, τη συνεισφορά, τις απαιτήσεις και την τεκμηρίωση ενός Λογιστικού 

Πληροφοριακού Συστήματος. 
▪ Εντοπίζουν την συνεισφορά του λογιστή στην επιλογή, εγκατάσταση και επικαιροποίηση ενός ΛΠΣ, σε 

σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες της επιχείρησης αλλά και τις απαιτήσεις του κρατικού μηχανισμού. 
▪ Χρησιμοποιούν εξειδικευμένο Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα για την άντληση, επεξεργασία και χρήση 

λογιστικών πληροφοριών για λήψη αποφάσεων. 
▪ Αναλύουν  στοιχεία που προέρχονται από την λογιστική διαχείριση με σκοπό την λήψη αποφάσεων. 
▪ Αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στην πρόσβαση, στην επιλογή και στην επεξεργασία στοιχείων 

που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, μέσα από 
επιστημονικές ή επαγγελματικές πηγές είτε στη Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.  
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▪ Γνωρίζουν τον σκοπό και την χρησιμότητα των ERP (Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων) στην 
υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης μιας επιχείρησης.  

▪ Καταχωρούν λογιστικά γεγονότα σε ένα ERP. 
 

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση η οποία θα τους βοηθήσει κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Είναι απαραίτητο μάθημα για τους φοιτητές οι οποίοι θα θελήσουν να 
εργαστούν σε αυτόν τον κλάδο.  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να μπορέσει ο απόφοιτος να αποκτήσει τις παρακάτω γενικές ικανότητες: 
 

▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 

▪ Ομαδική  και αυτόνομη εργασία. 
▪ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτική. 
▪ Εμβάθυνση γνώσεων τεχνολογικών εφαρμογών. 
▪ Λήψη αποφάσεων. 
▪ Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 
▪ Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών θεμάτων Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Το 
μάθημα συνδυάζει γνώσεις, τεχνικές, εργαλεία και μεθοδολογία τα οποία θα βοηθήσουν  τους υπαλλήλους αλλά 
και τη διοίκηση, με μοναδικό σκοπό την επιτυχημένη κατανομή της ευθύνης, την αξιολόγηση της απόδοσης και 
τη λήψη αποφάσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην αναγκαιότητα χρήσης των 
Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, στη διαδικασία επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων, μέσα σε ένα 
διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Μέσα από το περιεχόμενο του μαθήματος 
στοχεύετε η χρήση των ήδη αποκτηθέντων γνώσεων της Λογιστικής επιστήμης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με τη 
χρήση Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ERP), για τη βελτίωση του λογιστικού σχεδιασμού και του 
ελέγχου στις σύγχρονες επιχειρήσεις. 
 

Παρακάτω  παρουσιάζεται  το περίγραμμα του μαθήματος και βασικές ενότητες διδασκαλίας : 
 

1. Δομή, λειτουργία, απαιτήσεις ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος. 
2. Έννοια και πλεονεκτήματα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στον επιχειρησιακό χώρο. 
3. Συνεισφορά του λογιστή στην ανάλυση αναγκών, την αναζήτηση, την επιλογή, τη συντήρηση και την 

επικαιροποίηση του ΛΠΣ της επιχείρησης. 
4. ΛΠΣ, διοικητικές αποφάσεις, εσωτερικός έλεγχος. 
5. Πλαίσιο εφαρμογής ΛΠΣ στη Ελλάδα (Ε.Γ.Λ.Σ , ΕΛΠ, TAXISNET). 
6. Τεκμηρίωση Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων - Επιχειρησιακές Διαδικασίες και ΛΠΣ. 
7. ΛΠΣ και ασφάλεια συναλλαγών, οι ηθικές διαστάσεις του επαγγέλματος. 
8. ΛΠΣ και ελεγκτική - Χρήση μελετών περίπτωσης. 
9. Μηχανογραφημένη υποστήριξη απλογραφικών και διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων με τη χρήση 

λογιστικών πακέτων E.R.P. 
10. Λογιστικοποίηση, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ. 
11. Σύνταξη και εκτύπωση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., - Ισοζύγια, Ισολογισμός, 

Λογιστικό αποτέλεσμα Καθαρών Κερδών. 
12. Εξειδικευμένες εφαρμογές με χρήση Η/Υ για πάγια περιουσιακά στοιχεία, με ενημέρωση του Μητρώου 

Παγίων.  
13. Θέματα  Εμπορικής Διαχείρισης – πωλήσεις, τιμολόγηση, αγορές, διαχείριση πελατών, προμηθευτών και 

παρακολούθηση αποθήκης. 
 

H συνολική ύλη του μαθήματος θα ολοκληρωθεί περίπου σε 13 εβδομάδες με 4 ώρες (2Δ+2ΕΑ) την εβδομάδα.  
 

Τα περισσότερα από τα κεφάλαια θα καλύπτονται από παραδείγματα και εφαρμογές, όπως επίσης και πρακτική 
εκπαίδευση.   
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  

 

Διδασκαλία στην τάξη υπό μορφή διαλέξεων και εργαστηριακών 
ασκήσεων. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία: Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας. Για τη διεξαγωγή των παρουσιάσεων γίνεται χρήση 
σύγχρονων μεθόδων ΤΠΕ (παρουσιάσεις σε power point). Χρήση 
διαδεδομένων στην αγορά λογιστικών και διοικητικών εφαρμογών. 
 
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία: Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση: ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
class, e-mail και social media. 
 
Ανάρτηση διαφανειών, υλικού μαθήματος, διδακτικών 
σημειώσεων, διαλέξεων και λοιπών πληροφοριών και 
ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

 

 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις από έδρας για το 
θεωρητικό τμήμα του 

μαθήματος, επικουρούμενη 
από παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

39 

Εργαστηριακή Άσκηση 
Υποδειγματικά λυμένες 

ασκήσεις. 
Πρακτική εξάσκηση με 
επίλυση ασκήσεων. 
Ασκήσεις εξάσκησης 

που εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και ανάλυση 

μελετών περίπτωσης πεδίου. 
Διάθεση ηλεκτρονικών 

παρουσιάσεων διδασκαλίας 

40 

Αυτοτελής Μελέτη 46 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης: Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται στην 
ελληνική γλώσσα. 
 
Γραπτή Τελική Εξέταση: Υποχρεωτική γραπτή τελική εξέταση στο 
τέλος του εξαμήνου η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης, Ερωτήσεις Κρίσεως, Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, 
Ασκήσεις,  Ερωτήσεις κατανόησης. 
 

▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 
στοιχείων του μαθήματος. 

▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 
και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

 
Προβλέπεται ειδική εξέταση για φοιτητές με ΕΜΔ 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Ελληνική 
 
▪ Βενιέρης, Γ., Κοέν, Σ., Βλησμάς, Ο., (2015), Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, εκδόσεις ΟΠΑ, AUEB. 
▪ Στεφάνου, Κ., Μπιάλας Χρ., (2017), Πληροφοριακά Επιχειρησιακά Συστήματα Διοίκησης και Συστήματα 

Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Εκδόσεις Αλτιντζή Αθαναδίου. 
▪ Δημητριάδης, Αντ., Κοίλιας, Χρ., Κώστας, Αθ., (2009), Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, από τη Θεωρία 

στην Πράξη, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 
▪ Γκίνογλου,  Δ., Ταχυνάκης, Π., Πρωτόγερος, Ν., (2004), Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα Εκδόσεις, 

Rosili. 
▪ Richardson, V., Chang Chengyee J., Smith Rod, E., (2019), Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Εκδόσεις 

Broken Hill Publishers Ltd. 
▪ Στεφάνου, Κ., (2013), Λογιστική & Εμπορική διαχείριση με χρήση Η/Υ, Εκδόσεις Κ. Στεφάνου. 
 
Ξενόγλωσση 
 
▪ Hurt, L. R., (2013), Accounting Information Systems, Basic concepts and Current Issues, McGraw - Hill 

International Edition. 
▪ James L., Boockholdt, David H., Li, (1999), Accounting Information Systems, McGraw-Hill Education. 
▪ Ulric J., Gelinas, Richard B., Dull, (2007), Accounting Information Systems, Thomson Learning. 
 
Επίσης στους φοιτητές θα δοθεί λίστα με επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα και συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ International Journal of Accounting Information Systems 
▪ Advances in Accounting Information Systems 
▪ Journal of Accounting and Management Information Systems 
▪ Φορολογική, Λογιστική και Εργατική Ενημέρωση 
▪ Επιχείρηση 
▪ Ο Λογιστής 
▪ e.magazine 

 

 
 
 


