
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Ε  Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
 
 
1.1 ∆ηµόσιος τοµέας, Πανεπιστήµια και υποχρέωση απολογισµού 
 
Η διεύρυνση του ∆ηµόσιου (Κυβερνητικού) τοµέα, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, δηµιουργεί προβλήµατα στη κατανοµή και στη διαχείριση των 
δηµοσίων δαπανών, τα οποία καλείται να επιλύσει η Πολιτεία. 
 
Ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας πραγµατοποιεί τις δαπάνες του για τη µέγιστη 
δυνατή κοινωνική ωφέλεια και η πληθώρα του είδους και του µεγέθους των 
δηµοσιονοµικών δραστηριοτήτων επιβάλλει τη δηµιουργία προϋποθέσεων 
για τη συγκριτική παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών του δεδοµένων. 
Προκύπτει έτσι η ανάγκη για έναν πλήρη και αντικειµενικό απολογισµό, 
ώστε να εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε την 
αποτελεσµατικότητα διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος. 
 
Προκειµένου για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα Πανεπιστήµια, όπου 
κυριαρχεί ο δηµόσιος τοµέας, υπάρχει µια ασυµµετρία σχετικά µε την ανάγκη 
της συγκριτικής µέτρησης σε ένα δηµόσιο και σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα. Η συγκριτική µέτρηση είναι πιο αναγκαία σε ένα δηµόσιο 
εκπαιδευτικό σύστηµα, όπου συνήθως δεν υπάρχουν τα κίνητρα για την 
παροχή αποτελεσµατικού έργου, σηµειώνει ο Ψαχαρόπουλος (1999, σ. 140). 
Ένας λόγος για αυτή την κατάσταση είναι ότι, στο δηµόσιο εκπαιδευτικό 
σύστηµα ο ρόλος του χρηµατοδότη και του παραγωγού εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών επικαλύπτεται, εποµένως δεν υπάρχει άµεσος µέτοχος που να 
ελέγχει την κατάσταση. 
 
Η εφαρµογή της οικονοµικής θεωρίας περί παραγωγής και, συνεπώς, των 
αναλυτικών εννοιών εισροών-εκροών, επενδύσεως και αποδόσεως, 
αποδοτικής κατανοµής των πόρων, οικονοµιών κλίµακας κ.λπ., καθώς και της 
έννοιας της ισορροπίας στην ανάλυση των προβληµάτων της εκπαίδευσης, 
ασφαλώς θα ξενίσουν πολλούς που έχουν συνηθίσει να προσεγγίζουν τα 
θέµατα της παιδείας κατά τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά η  εισαγωγή της 
οικονοµικής σκέψης και ανάλυσης στα θέµατα της εκπαίδευσης θέτει στην 
ουσία, όπως παρατηρεί ο Κουτσουµάρης (Εισαγωγή Schultz, 1972, σ. 21,22), 
τα θεµέλια της µακροχρόνιας πολιτικής οικονοµικής ανάπτυξης. Οι ενδείξεις 
από τη διαθεσιµότητα και τη σύνθεση των φυσικών πόρων της χώρας µας 
οδηγούν στη διαπίστωση ότι η οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας, 
µακροχρονίως, θα πρέπει  να βασισθεί πρώτιστα στη συσσώρευση και στην 
ποιοτική προαγωγή του κεφαλαιουχικού αποθέµατος του εργατικού της 
δυναµικού. Τότε, προκύπτει και ο στρατηγικός ρόλος της παιδείας και του 
εκπαιδευτικού µας συστήµατος σε όλη τη διαδικασία της ανάπτυξης. 
 
Ο συσχετισµός διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης µε διαφορετικής 
οικονοµικής ανάπτυξης χώρες ποικίλλει, όπως εξηγούν οι Petrakis, 
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Stamatakis (2002). Ο ρόλος της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης φαίνεται να είναι περισσότερο σηµαντικός στις λιγότερο 
αναπτυγµένες χώρες, σε αντίθεση µε το ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης που 
καθορίζει σηµαντικά το οικονοµικό επίπεδο των αναπτυγµένων χωρών. 
 
Στη χώρα µας υπάρχει υπερβολική εξάρτηση των ΑΕΙ από το Υπουργείο 
Παιδείας για ασήµαντα θέµατα και έλλειψη συντονισµού ενεργειών  για τα 
ουσιαστικά θέµατα της ανώτατης παιδείας. Σε µελέτη που είχε εκπονηθεί για 
το Υπουργείο Παιδείας (1983, σ. 25) µε σκοπό την ανάλυση και την 
αξιολόγηση της τριτοβάθµιας  εκπαίδευσης προτείνεται η ανεξαρτητοποίηση 
των ΑΕΙ στα καθηµερινά γραφειοκρατικά θέµατα και ο συντονισµός 
ενεργειών ΑΕΙ και Υπουργείου µέσω του Εθνικού Συµβουλίου Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης για τα σοβαρά ακαδηµαϊκά προγράµµατα και προβλήµατα. 
∆ιευκρινίζεται ότι στην εσωτερική λειτουργία των ΑΕΙ υπάρχουν 
προβλήµατα που πηγάζουν πρώτα από το «δηµόσιο λογιστικό» και έπειτα 
από τη συσσώρευση πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών. Αυτά 
συσχετίζονται και µε τη διαπίστωση του ερευνητικού µας προβλήµατος που 
αφορά τη λογιστική πληροφόρηση ως βάση λήψης αποφάσεων στη διοίκηση 
πανεπιστηµιακών Τµηµάτων. Στην προαναφερθείσα µελέτη προτείνεται, 
επίσης, η συνεργασία Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα ΑΕΙ 
και η µετατροπή του τωρινού «προϋπολογιστικού συστήµατος» σε 
«απολογιστικό», γεγονός που η Πολιτεία πιστεύει ότι εν µέρει έχει επιτύχει µε 
τη νοµοθετική λύση του Π.∆. 205/1998 (Σύστηµα Ολοκληρωµένης Λογιστικής 
Παρακολούθησης – ΣΟΛΠ). Έχει υποστηριχθεί ότι οι γραφειοκρατικοί 
περιορισµοί του ∆ηµοσίου µπορούν να µειωθούν µε τα κατάλληλα λογιστικά 
συστήµατα (Bendor, 1990), αλλά το  προαναφερθέν λογιστικό σύστηµα που 
περιλαµβάνει και το Λογιστικό Σχέδιο των ΝΠ∆∆ έχει επηρεασθεί σηµαντικά 
από το Λογιστικό Σχέδιο του Ιδιωτικού τοµέα και δεν σχεδιάστηκε µε βάση τις 
συγκεκριµένες ανάγκες του ∆ηµόσιου (Κυβερνητικού) τοµέα, όπως συνέβη 
στις αγγλοσαξονικές χώρες µε την καθιέρωση της «Λογιστικής Κεφαλαίου» 
(Fund Accounting).  
 
Η παρούσα µελέτη, µέσω της επίδρασης (πίεσης) που ασκεί η εφαρµογή του 
Π.∆.205/1998, προσπαθεί να διερευνήσει αν µια ενδεχόµενη ακριβέστερη 
κοστολόγηση µε τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών Πανεπιστηµίων µπορεί να 
αξιοποιηθεί ως βάση στη λήψη αποφάσεων για ουσιαστική λύση στα 
προβλήµατα που έχουν καταγραφεί διεθνώς και σχετίζονται µε τη διοίκηση 
των πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Άλλωστε, οι Watts and Zimmerman (1978), 
Puro (1984), Deakin (1989) έχουν εξηγήσει ότι µέσω συγκεκριµένων πολιτικών 
διαδικασιών δηµιουργούνται τα λογιστικά  πρότυπα, ενώ έχει εντοπισθεί και 
αλληλεπίδραση µεταξύ της πολιτικής και των φορέων που σχετίζονται µε τη 
Λογιστική (Wilson, 1989), γι’ αυτό οι Lapsley and Wright (2004) καταλήγουν 
ότι η υιοθέτηση των λογιστικών καινοτοµιών από τους οργανισµούς του 
∆ηµόσιου τοµέα επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την κυβερνητική 
πολιτική. Ο Modell (2005α) παρατηρεί ότι στο δηµόσιο τοµέα η εµφάνιση 
πρακτικών µέτρησης απόδοσης στα σουηδικά Πανεπιστήµια χαρακτηρίζεται 
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από µια σχετική νωθρότητα και µικρότερη πίεση επιβολής 
ποσοτικοποιηµένων δεικτών απόδοσης, βαθµολογιών και ενοποιηµένων 
πινάκων. Συγκριτικά µε πολλές αγγλοσαξονικές χώρες, η διαφορά είναι 
ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη, αφού τέτοιες πρακτικές εξελίχθηκαν νωρίτερα και 
έχουν σθεναρά υποστηριχθεί από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις και τους άλλους 
ρυθµιστικούς φορείς (Mollis and Marginson 2002, Taylor 2001, Tight 2000, 
Townley 1997, Yorke 2001). 
 
Στα νέα ερωτήµατα – προβλήµατα που προκαλούνται και φαίνονται να είναι 
θεµελιώδη για τον σχεδιασµό συστηµάτων πληροφοριών και λογιστικής, ο 
Tomkins (2001) έχει τονίσει ότι η απουσία µιας καλά ανεπτυγµένης θεωρίας 
αλληλεπίδρασης µεταξύ εµπιστοσύνης και πληροφόρησης δηµιουργεί ένα 
θεµελιώδες κενό στις γνώσεις µας. 
 
Για τους Newmann, Guthrie (2002), σε µια σύγχρονη κοινωνία οι πολίτες 
απαιτούν από τις επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα να έχουν όλο και 
περισσότερο την υποχρέωση και την ικανότητα να τους αποδίδουν 
λογαριασµό (accountability), οπότε η αποτίµηση και η κριτική στα 
πανεπιστήµια για την έρευνα και την επιστηµονική κατάρτιση γίνονται 
αποδεκτές και κρίνονται ως απαραίτητες δραστηριότητες. Το ζήτηµα της 
ανάληψης ευθύνης και της απόδοσης λογαριασµού συνδέεται µε τις ετήσιες 
εκθέσεις του δηµόσιου τοµέα (Robbins and Austin 1986, Coy, Tower and 
Dixon 1994, Hooks, Coy and Davey 2001), ενώ ο Coy (2002) περιγράφει την 
ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης µεθοδολογίας για ανάπτυξη δεικτών που 
µπορούν να µετρήσουν την ποιότητα των προαναφεροµένων ετήσιων 
εκθέσεων. Όταν κινούµεθα στα πρότυπα της χρηµατοοικονοµικής 
λογοδοσίας, ο Gray (1996) επισηµαίνει ότι κινούµεθα πέρα από τα 
κλειστοφοβικά όρια της συµβατικής λογιστικής, αναγνωρίζουµε ότι 
υπάρχουν ευρύτερες δραστηριότητες, αφού η λογιστική, εκτός των άλλων, 
είναι και µια «ουδέτερη» και «αµερόληπτη» τεχνική δραστηριότητα. Στο 
χώρο των Πανεπιστηµίων η λογιστική πληροφόρηση µέσω των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία 
χρόνια και, όπως διαπιστώνουν οι Freeman and Shoulders (1999), µπορεί να 
εξελιχθεί περισσότερο στο µέλλον. 
 
Με τη σύνδεση της λογιστικής και της εκπαίδευσης στο Ηνωµένο Βασίλειο , οι 
Edwards et al. (1999) παρατηρούν ότι οι νέοι τρόποι χρηµατοδότησης 
χρησιµοποιούν τα σχολεία ως κέντρα κόστους για την υποβολή των σχετικών 
εκθέσεων, τη λήψη αποφάσεων και την κάλυψη της υποχρέωσης του 
απολογισµού. Αναφέρεται επίσης και στην άποψη του Sexton (1987), 
σύµφωνα µε τον οποίο κάθε σχολείο µπορεί να γίνει κέντρο  κόστους, για να 
µεταβιβάσει το συνολικό προϋπολογισµό εκπαίδευσης σε µια σειρά σχολικών 
προϋπολογισµών. Οι Albrecht and Sack (2001)  πιστεύουν ότι τέτοιες 
υποχρεώσεις οδηγούνται από την (αναπόδεικτη) πίστη ότι η λογική της 
Οικονοµίας πρέπει να υπερισχύσει στο Πανεπιστήµιο, για να απαιτήσει 
επιτυχώς το πλεονέκτηµα των προκλήσεων που τίθενται από την 
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παγκοσµιοποίηση, τις προόδους στην τεχνολογία πληροφόρησης και τη 
συσσώρευση κεφαλαίου στις µεγάλες επιχειρήσεις. Οι Sarevanamuthu, Tinker 
(2002), επισηµαίνουν ότι η αναδιαµόρφωση του πανεπιστηµίου έχει συνδεθεί 
µε τις έννοιες της διαχείρισης και του ορθολογισµού και αποτελεί κοµµάτι στο 
πάζλ της παγκοσµιοποίησης, ενώ ο Derek Bok (2004), πρώην πρόεδρος του 
Πανεπιστηµίου Harvard και πρύτανης της Νοµικής Σχολής, εξετάζει τις 
προσπάθειες των Πανεπιστηµίων να έχουν οικονοµικά κέρδη, όχι µόνο από 
τις αθλητικές τους οµάδες, αλλά όλο και περισσότερο από την ίδια την 
εκπαίδευση και την έρευνα. 
 
Για περισσότερο από µια δεκαετία οι προσπάθειες βελτίωσης των 
αµερικάνικων σχολείων έχουν επικεντρωθεί στη µεταρρύθµιση που βασίζεται 
στην τήρηση προτύπων. Αυτή η προσέγγιση εστιάζει στις επιδόσεις των 
σπουδαστών και στην υποχρέωση (ικανότητα) απόδοσης λογαριασµού 
(accountability). Οι Ladd, Zelli (2002), επισηµαίνουν ότι, στα πλαίσια της 
προσπάθειας σύγκλισης προς τα πρότυπα, γίνονται από τις διοικήσεις των 
σχολείων πολλές ενέργειες, που, αν και είναι επιθυµητές, παρέχουν, 
συγχρόνως, επιχειρηµατολογία για ένα πολύ γνωστό θεώρηµα που αφορά τις 
επιπτώσεις που έχουν τα προγράµµατα κινήτρων σε οργανισµούς µε 
πολλαπλούς στόχους (Milgrom & Roberts, 1992). Όταν µόνο ένα µέρος των 
στόχων µπορεί να µετρηθεί και να ανταµειφθεί, τότε η προσοχή θα στραφεί 
περισσότερο σε αυτούς τους στόχους και θα αγνοηθούν οι άλλοι (Gibbons 
1998, Milgrom & Roberts 1992). Πολλοί άνθρωποι της εκπαίδευσης 
επικαλούνται έµµεσα αυτό το θεώρηµα, όταν εκφράζουν ανησυχία επειδή τα 
συστήµατα «accountability» επηρεάζουν χρηµατοδοτικά το σύνθετο ιστό της 
εκπαίδευσης. 
 
Πρόκειται, προφανώς, για νέες διαδικασίες χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 
στα πανεπιστήµια και είναι αναµενόµενο να δεχθούν τη θετική ή αρνητική 
κριτική των ενδιαφεροµένων µερών, ανάλογα µε τον τρόπο και την έκταση 
εφαρµογής τους. Για τους Davies, Thomas (2002), η εισαγωγή του νέου 
τρόπου διοίκησης στο δηµόσιο τοµέα – New Public Management (NPM) για 
την ανώτατη εκπαίδευση στο Ηνωµένο Βασίλειο φάνηκε να µειώνει το ηθικό 
µεταξύ των δυσαρεστηµένων φορέων παροχής υπηρεσιών και µπορεί, αν δεν 
ελεγχθεί, να οδηγήσει σε µια ακόµα φτωχότερη παροχή υπηρεσίας στο 
χρήστη. Αντίθετα, για τον Kloot (2002), ο νέος τρόπος διαχείρισης των 
πανεπιστηµίων µπορεί να είναι αποδοτικός, αν όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
συµµετέχουν αναλογικά στο σχεδιασµό του, καθορίζονται µε σαφήνεια τα 
όρια του προσωπικού και συλλογικού συµφέροντος και αν ακόµη τεθούν 
στόχοι απόδοσης και προσδοκιών για κάθε συµµετέχοντα. Με τη σειρά τους, 
οι Lapsley, Wright (2004) µελετούν τη διάδοση και την υιοθέτηση των 
πρακτικών της ∆ιοικητικής Λογιστικής στα πλαίσια του NPM. ∆ιερευνούν 
τον τρόπο και τα µέσα µετάδοσης, καθώς και τα εµπόδια καθιέρωσης ενός 
σχετικού καταλόγου θεµάτων για έρευνα. Τα αποτελέσµατα της µελέτης τους 
δείχνουν ότι η υιοθέτηση των λογιστικών καινοτοµιών από τους οργανισµούς 
του δηµόσιου τοµέα επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την κυβερνητική 
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πολιτική. Όσον αφορά στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα, ο 
Modell (2005α) πιστεύει ότι οι εννοιολογικές του ασάφειες µπορούν να 
αποφευχθούν ή να επανακαθορισθούν, γεγονός που δεν έχει ευρέως 
αναγνωρισθεί στη σχετική βιβλιογραφία και αντιµετωπίζεται ανεξάρτητα 
από το εκάστοτε οργανωτικό και πολιτικό πλαίσιο (Modell 2005, Pollitt 1988). 
Τέλος, ο Helden (2005b) επισηµαίνει ότι, αν και πολλές κριτικές µελέτες µας 
προσφέρουν την κατανόηση των καινοτοµιών για τη διοικητική λογιστική 
στην πράξη, είναι µάλλον σπάνιες οι µελέτες που επηρεάζουν αυτές τις 
καινοτοµίες (ή γενικά καθορισµένες ως NPM). Υποστηρίζει, όµως, ότι τα 
ερευνητικά προγράµµατα όπου η διοικητική λογιστική συνδέεται µε τη 
δηµόσια διοίκηση έχουν τη δυνατότητα για τον παραπέρα εµπλουτισµό της 
κατανόησής µας σχετικά µε τις µεταβολές του δηµόσιου τοµέα. 
 
1.2 Λογιστική του ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού τοµέα 
 
Στη χώρα µας, η Λογιστική του ∆ηµόσιου τοµέα αποτελεί ένα κατά βάση 
προϋπολογιστικό σύστηµα, που περιέχει ορισµένα χαρακτηριστικά της 
Λογιστικής του Ιδιωτικού τοµέα. Στις αγγλοσαξονικές χώρες, όµως, έχει από 
καιρό αξιοποιηθεί η «Λογιστική Κεφαλαίου» (Fund Accounting) για τις 
ανάγκες της Λογιστικής του ∆ηµόσιου (Κυβερνητικού) τοµέα, όπου οι πόροι 
κάθε λογαριασµού κεφαλαίου αναλώνονται αποκλειστικά για τους σκοπούς 
που προορίζονται µέσω τριών εναλλακτικών λογιστικών µεθόδων: 
 
α. Ταµειακή Μέθοδος 
 
Τα έσοδα ή τα έξοδα του οργανισµού αναγνωρίζονται µόνο για τα 
αντίστοιχα ποσά που εισπράττονται ή καταβάλλονται. ∆εν εξετάζονται (και 
δεν παρουσιάζονται) τα περιουσιακά στοιχεία, ούτε τα γεγονότα της 
τρέχουσας περιόδου, που προκύπτουν από ταµειακές κινήσεις της 
προηγούµενης ή της επόµενης περιόδου, ούτε οι σχετικές απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις του οργανισµού. 
 
β. ∆εδουλευµένη Βάση 
 
Τα έσοδα ή τα έξοδα του οργανισµού αναγνωρίζονται κατά το χρόνο που 
πραγµατοποιούνται ή χρησιµοποιούνται αντίστοιχα από πώληση ή για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξης ή 
καταβολής τους. Εξετάζεται (και παρουσιάζεται) η πλήρης λογιστική εικόνα 
µέσω των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του οργανισµού και έχει 
παρόµοια χαρακτηριστικά µε τη Λογιστική του Ιδιωτικού τοµέα. 
 
γ. Τροποποιηµένη ∆εδουλευµένη Βάση 
 
Πρόκειται για µια µέθοδο που προσπαθεί να συµβιβάσει τα διαφορετικά 
κριτήρια των προηγούµενων µεθόδων ως προς την αναγνώριση εσόδων και 
εξόδων. Στο ελληνικό ∆ηµόσιο ακολουθείται το µικτό σύστηµα ταµειακής και 
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δεδουλευµένης µεθόδου, όπου τα έσοδα ή τα έξοδα αναγνωρίζονται κατά την 
έκδοση είτε του τιµολογίου, είτε του εντάλµατος είσπραξης ή πληρωµής 
αντίστοιχα. 
 
Στη Λογιστική του Ιδιωτικού τοµέα είναι γνωστή η εξίσωση του Ισο-λογισµού. 
Ενεργητικό: Περιουσιακά στοιχεία+Απαιτήσεις+Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα = 
Παθητικό   :Υποχρεώσεις σε Τρίτους+Υποχρεώσεις στον Επιχειρηµατία (Καθαρή Θέση) 
 
Στη «Λογιστική Κεφαλαίου» (δεδουλευµένη µέθοδος) η αντίστοιχη εξίσωση είναι: 

Περιουσιακά Στοιχεία+Ενδοκεφαλαιακές Απαιτ.+Έξοδα+Μεταβιβάσεις σε άλλα Κεφάλαια = 
Υποχρεώσεις+Υπόλ. Κεφαλαίων+Ενδοκεφ. Υποχρ.+Έσοδα+Μεταβιβ. από άλλα Κεφάλαια 
 
Μια βασική διαφορά µεταξύ της «Λογιστικής Κεφαλαίου» και της Λογιστικής 
του Ιδιωτικού τοµέα είναι ότι η πρώτη χρησιµοποιεί διάφορους τύπους 
(λογαριασµούς) κεφαλαίου ανάλογα µε τη µορφή και το είδος των 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται, όπως π.χ. κεφάλαια για κεφαλαιουχικό 
εξοπλισµό, κεφάλαια για οµόλογα, κεφάλαια από συγκεκριµένες 
επιχορηγήσεις, γενικά (λειτουργικά) κεφάλαια κ.λπ. για την καλύτερη δυνατή 
αποτελεσµατικότητα διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος. 
 
Η σχέση µεταξύ των κεφαλαίων µπορεί να είναι είτε αµοιβαίου, είτε 
συµπληρωµατικού χαρακτήρα: αµοιβαία χαρακτηρίζεται η σχέση στις 
Μεταβιβάσεις σε Άλλα και από Άλλα Κεφάλαια (µακροχρόνιος 
προγραµµατισµός), ενώ συµπληρωµατική χαρακτηρίζεται η σχέση στις 
Ενδοκεφαλαιακές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις (τακτοποίηση στοιχείων 
συναλλαγών). 
 
Όσον αφορά στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της «Λογιστικής 
Κεφαλαίου», διακρίνονται σε: 
 
α) Καταστάσεις παρουσίασης εσόδων-εξόδων και 
β) Καταστάσεις µεταβολών του υπολοίπου κεφαλαίου. 
 
Η κατάσταση εσόδων-εξόδων αφορά τις γενικές (λειτουργικές) ανάγκες της 
τρέχουσας περιόδου και έχει παρόµοια χαρακτηριστικά µε την κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσεως της Λογιστικής του Ιδιωτικού τοµέα. Αντίστοιχα, η 
κατάσταση µεταβολών του υπολοίπου κεφαλαίου αφορά τις πηγές και τις 
χρήσεις των κεφαλαίων, το βαθµό κάλυψης των προϋπολογιστικών στόχων, 
τη χρηµατοοικονοµική θέση του οργανισµού και περιλαµβάνει έµµεσα (ή 
άµεσα) τον Ισολογισµό της Λογιστικής του Ιδιωτικού τοµέα. 
 
Κύριοι σκοποί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ενός οργανισµού, στο 
∆ηµόσιο και στον Ιδιωτικό Τοµέα, θα πρέπει να είναι η αποκάλυψη των 
τρόπων αξιοποίησης των πόρων του για την επίτευξη των στόχων του, 
παράλληλα µε την ικανότητα απόδοσης λογαριασµού (accountability) που 
αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. 
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Για τον Helden (2005a), ο εκσυγχρονισµός του ∆ηµόσιου Τοµέα φαίνεται να 
συµπλέκεται µε την εισαγωγή τεχνολογιών και πρακτικών που συνήθως 
χρησιµοποιούνται στον Ιδιωτικό Τοµέα. Οι Broadbent, Layghlin (2005) 
εξετάζουν την Πρωτοβουλία Χρηµατοοικονοµικών του ∆ηµοσίου – Public 
Finance Initiative (PFI)- στη Μεγάλη Βρετανία ως ένα εξειδικευµένο λογιστικό 
εργαλείο για τον εκσυγχρονισµό του ∆ηµόσιου Τοµέα. Θεωρούν ότι η PFI 
είναι µια απάντηση στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις, όπως είναι η 
αποτελεσµατικότητα χρήσης του κεφαλαίου, ο περιορισµός δαπανών του 
κεφαλαίου, η επιθυµία για συνεργασίες του ∆ηµοσίου µε τον Ιδιωτικό Τοµέα 
και για αλλαγές στα πλαίσια της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής, ιδιαίτερα 
µε την εισαγωγή της Λογιστικής βάσει πόρων. 
 
Σε διεθνή κλίµακα, τις τελευταίες δεκαετίες θεσπίζονται ποικίλα µέσα 
διαχείρισης των πόρων του Κυβερνητικού (∆ηµόσιου) τοµέα, που συντελούν 
στη µείωση των διαφορών µεταξύ της Λογιστικής του ∆ηµόσιου και του 
Ιδιωτικού τοµέα. Μερικά ενδεικτικά παραδείγµατα αποτελούν και οι 
περιπτώσεις του πίνακα 1.2: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: Σύγκλιση της Λογιστικής σε ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα 

 
HΠΑ Μεταρρύθµιση της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης 

Συµβούλιο Προτύπων Κυβερνητικής Λογιστικής 
ΗΒ Επιθεώρηση ∆ηµοσίων ∆απανών 

Πρωτοβουλία Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης 
Πρωτοβουλία Χρηµατοοικονοµικών του ∆ηµοσίου 

Καναδάς Εκθέσεις περιεκτικού ελέγχου 
Επιτροπή Λογιστικής και Ελεγκτικής του ∆ηµόσιου 
τοµέα του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών 

Αυστραλία Σχέδιο βελτίωσης της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης 
Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων ∆ηµόσιου τοµέα του 
Ιδρύµατος Λογιστικής Έρευνας 

Ν. Ζηλανδία Προσπάθειες ανάπτυξης ενός εννοιολογικού πλαισίου 
για τη Λογιστική του ∆ηµόσιου τοµέα 
Μέτρηση κόστους των Κυβερνητικών υπηρεσιών 
Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων ∆ηµόσιου τοµέα της 
Ένωσης Λογιστών 

 
Έχει υποστηριχθεί (Deggeling et al., 1988, Miller, 1990) ότι οι εξελίξεις στη 
Λογιστική του ∆ηµόσιου τοµέα αντανακλούν τις γενικότερες 
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και επηρεάζονται από τις επικρατούσες 
συνθήκες ιστορικά και γεωγραφικά. Άλλωστε, κατά τη διαδικασία 
προσδιορισµού των λογιστικών προτύπων, οι θεωρίες περί οικονοµικών 
παρεµβάσεων αξιοποιούνται ή όχι τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στον ∆ηµόσιο 
τοµέα (Roberts and Kurtenbach, 1992). 
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Η εφαρµογή των αρχών της εµπορικής (δεδουλευµένης) λογιστικής στο 
δηµόσιο τοµέα, σηµειώνει ο Barton (2000, p. 430), έχει δεχθεί την κριτική από 
πολλούς ακαδηµαϊκούς, είτε σε σχέση µε το σύνολο του δηµόσιου τοµέα, είτε 
σε σχέση µε ιδιαίτερες δραστηριότητές του που εξυπηρετούν σκοπούς 
δηµοσίου συµφέροντος. 
 
Με δεδοµένο, όµως,  ότι ο συνήθης σκοπός ενός Πανεπιστηµίου είναι να 
παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι Beams et al. (2000, p. 842) πιστεύουν ότι 
τα Πανεπιστήµια συχνά παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε βάση το  κοινωνικά 
επιθυµητό και τις χρηµατοδοτούν, τουλάχιστον εν µέρει, ανεξάρτητα από 
εκείνους που λαµβάνουν τις ωφέλειες. Οι στόχοι της λογιστικής του 
Πανεπιστηµίου θα  ‘πρεπε να είναι η απεικόνιση των πηγών, από τις οποίες οι 
πόροι εισπράττονται και πώς οι πόροι αυτοί αξιοποιούνται σε σχέση µε τους 
εκπαιδευτικούς στόχους. 
 
1.3 Λογιστική µελέτη και ∆ιοικητική Λογιστική 
 
Σύµφωνα µε τη διεθνή εγκυκλοπαίδεια κοινωνικών επιστηµών, η µελέτη ενός 
Ιδρύµατος (όπως π.χ. ενός Πανεπιστηµίου) µέσω παρατηρήσεων, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί (και συχνά συµβαίνει) από διάφορα πρόσωπα κατά 
ποικίλους τρόπους, ανάλογα µε τη θέση ή τη σχέση που έχουν µε το Ίδρυµα 
και το ενδιαφέρον τους για τη λειτουργία του. 
 
Για τον H. Becker (1968), η τυπική διαφορά της µελέτης µέσω παρατηρήσεων 
µε τα άλλα είδη έρευνας βρίσκεται τόσο στο βαθµό και στον αριθµό των 
εξεταζοµένων µεταβλητών, όσο και στο κατά πόσο εµβαθύνει στην 
προσέγγιση των γεγονότων. Οι µελέτες συχνά αναλαµβάνονται µε 
δευτερεύοντα – αν όχι πρωταρχικό – σκοπό την παροχή ενός «οδηγού» στους 
διοικούντες και σε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη που θα επιθυµούσαν να 
παρέµβουν για να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις ανεπαρκείς, δυσάρεστες ή 
εχθρικές στην εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος. Η µελέτη µέσω 
παρατηρήσεων είναι χρήσιµη στην αναγνώριση και στην εξειδίκευση 
παρόµοιων προβληµάτων, αλλά και στην εύρεση των αιτίων και των 
συνεπειών τους σε ποικίλα επίπεδα και τµήµατα. 
 
Η Λογιστική ως η κύρια «µεταφορά» των οικονοµικών επιστηµών είναι 
αντικείµενο µιας µελέτης των Klamer, Closkey (1992), στην οποία 
ισχυρίζονται ότι ο κλάδος των οικονοµικών επιστηµών , σε αντιδιαστολή µε 
τους παλαιότερους κλάδους επιστηµών, ξυπνάει από ένα σύγχρονο όνειρο 
διάρκειας τρεισήµισι αιώνων. Το όνειρο είναι ότι η γνώση µπορεί να 
θεµελιωθεί «αντικειµενικά» και ότι υπάρχουν σχήµατα λόγου εγκεκριµένα 
από τους φιλοσόφους του 1900 ως «θετικά» ή εν συντοµία «επιστηµονικά». 
Υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για ένα χρήσιµο όνειρο, αλλά είναι καιρός ο 
κλάδος των οικονοµικών επιστηµών να ξυπνήσει, πράγµα που ισχύει επίσης 
και για τις σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το κουδούνι του ξυπνήµατος 
κτύπησε για τη Χρηµατοοικονοµική (Berger, 1986), για το Μάρκετινγκ (Peter 

 16



and Olson, 1983) και για τη Λογιστική. Οι Andon et al. (2006) εισάγουν την 
έννοια της «συσχετιστικής εξέλιξης», για να συλλάβουν αυτή τη µεγεθυµένη 
(πειραµατική και συσχετιστική) πλευρά της εξέλιξης των λογιστικών 
τεχνολογιών. Τονίζουν την έµφυτη ανησυχία της λογιστικής ως ένα 
αντικείµενο γνώσης που χαρακτηρίζεται από µεροληπτικές και 
µεταβαλλόµενες ταυτότητες, οι οποίες (επανα)σχηµατίζονται από τη 
µεταβολή οµαδοποιήσεων που συνδέονται µε ένα πρόγραµµα αλλαγών στη 
λογιστική. 
 
Για τον Arrington (1991) η καλύτερη ακαδηµαϊκή λογιστική θα 
αντικαθιστούσε µια αντικειµενική λογική µε µια επικοινωνιακή λογική. Η 
Chua (1986), συµφωνεί ότι υπάρχει µεγάλη ωφέλεια από τη µετακίνηση της 
λογιστικής σε παραµέτρους του πραγµατικού κόσµου. Θα έπρεπε οι σπουδές 
στη λογιστική να εξετάσουν, βέβαια, την επιστηµονική κατάρτιση µέσα στο 
πλαίσιο των κοινωνικών αναγκών. Όπως σηµειώνει ο Arrington, 
αναφερόµενος στους Burchel et al., «η λογιστική (στην έρευνα ή στην πράξη;) 
είναι ένα λειτουργικό, χωρίς συνοχή συστατικό δηµιουργίας της 
πραγµατικότητας και όχι ο παθητικός χειρώνακτας για τις προτιµήσεις µιας 
επιλεγµένης οµάδας οικονοµολόγων». 
 
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η µελέτη «η αρχαιολογία των λογιστικών 
συστηµάτων», στην οποία ο Hopwood (1987) καταλήγει ότι είναι ξεκάθαρη η 
ανάγκη για πολύ περισσότερη έρευνα και για πολύ σηµαντική επεξεργασία 
των θεωρητικών και αναλυτικών περιοχών στις οποίες θα µπορούσε να 
εφαρµοσθεί. Η ανάλυση των λογιστικών αλλαγών δε θα πρέπει να εξαρτάται 
από έννοιες πιθανών ενδεχοµένων αποσπασµατικά και δεν θα πρέπει να 
επιβάλλει καµιά ενορχηστρωµένη δράση ενοποίησης. Αντίθετα, θα πρέπει να 
υποδεικνύει τους τρόπους, µε τους οποίους οι ιστορικές αναλύσεις θα 
µπορούν να εµβαθύνουν στη δυναµική της Λογιστικής. Η αναγνώριση των 
ρόλων που η Λογιστική εξυπηρετεί δεν µπορεί να εξετάζεται µεµονωµένα από 
συγκεκριµένες πρακτικές.  Υπάρχει ανάγκη να εκτιµηθούν οι εξειδικευµένες 
πρακτικές που απαρτίζουν την τεχνική και τις οργανωτικές διαδικασίες, οι 
οποίες προσδίδουν στη Λογιστική νόηµα και σηµαντικότητα. 
 
Τις ουσιαστικές δυνατότητες της Λογιστικής που πρότεινε ο Hopwood 
συµπληρώνει ο Dent (1991) και διευκρινίζει ότι ο επαναπροσανατολισµός της 
στρατηγικής από τις κυβερνητικές επιλογές στις εξελίξεις της αγοράς µε την 
επακόλουθη επεξεργασία και τις διαδικασίες µέσω των οποίων αυτά 
υλοποιούνται, δεν προσφέρονται ως γενική πρόταση στη µορφωτική σηµασία 
της Λογιστικής. Τα λογιστικά συστήµατα εφαρµόζονται σε συγκεκριµένα 
µορφωτικά επίπεδα, µε διαφορετικούς, πιθανόν µοναδικούς, τρόπους. Η 
καλλιέργεια της γνώσης που δηµιουργείται σε συγκεκριµένο οργανισµό 
(ίδρυµα) είναι ένα ενδεχόµενο – υπάρχουν και άλλα πολλά. 
 
Όσον αφορά στη χρήση της λογιστικής πληροφόρησης στα Ιδρύµατα, για 
τους Otley, Berry (1994), υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις: 
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Πρώτον, χρησιµοποιείται για να παρακολουθήσει τις χρηµατοοικονοµικές 
πλευρές απόδοσης, µια δραστηριότητα που θα µπορούσε εύκολα να 
ονοµασθεί χρηµατοοικονοµικός έλεγχος. ∆εύτερον, η λογιστική 
πληροφόρηση χρησιµοποιείται επίσης ως µια εναλλακτική µέτρηση, µε την 
οποία οι λειτουργικές δραστηριότητες µπορούν να παρακολουθούνται και να 
ελέγχονται. Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να ονοµασθεί διοικητικός έλεγχος. 
Από την τελευταία (δεύτερη άποψη) η λογιστική πληροφόρηση παρέχει ένα 
παράθυρο, µέσω του οποίου οι πραγµατικές δραστηριότητες του οργανισµού 
(ιδρύµατος) µπορούν να παρακολουθούνται, αλλά θα έπρεπε να σηµειωθεί 
επίσης ότι χρησιµοποιούνται και άλλα παράθυρα, που δε βασίζονται στη 
λογιστική πληροφόρηση. 
 
Έτσι, για να προσδιορισθεί και για να αξιολογηθεί η λειτουργία της 
διοικητικής λογιστικής και των συστηµάτων ελέγχου, είναι αναγκαίο να 
τοποθετηθούν στο ευρύτερό τους πλαίσιο. Ο Καζαντζής (2004) παρατηρεί ότι 
ενώ συµπληρώνονται 500 και πλέον χρόνια από τα πρώτα συστηµατικά 
ευρήµατα για τη χρηµατοοικονοµική λογιστική (Pacioli, 1494), στη διάρκεια 
των οποίων υπήρξε αλµατώδης ανάπτυξη του επιστηµονικού αυτού κλάδου, 
τα πρώτα γραπτά δείγµατα της διοικητικής λογιστικής χρονολογούνται στην 
αρχή του 20ου αιώνα. 
 
Ένας αρχικός ορισµός που χρησιµοποιήθηκε συχνά στο παρελθόν είναι ότι 
∆ιοικητική Λογιστική είναι «η διαδικασία εξακρίβωσης, µέτρησης και 
γνωστοποίησης οικονοµικών πληροφοριών, που επιτρέπει να ενηµερώνονται 
για τις κρίσεις και τις αποφάσεις τους οι χρήστες των πληροφοριών.» 
(American Accounting Association, 1966). Πιο πρόσφατα, το Chartered 
Institute of Management Accounting (CIMA) περιέλαβε έναν παρόµοιο, αλλά 
µεγαλύτερο ορισµό στην επίσηµη ορολογία του (CIMA, 1996), ενώ παρέχει 
και έναν πιο συνοπτικό ορισµό: 
 
«Η ∆ιοικητική Λογιστική αποβλέπει στην παροχή πληροφόρησης για να 
βοηθήσει τα στελέχη των οργανισµών να πάρουν καλύτερες αποφάσεις». 
Ένας παρόµοιος ορισµός, αλλά σαφώς διευρυµένος στο θέµα της 
πληροφόρησης, περιέχεται στην έκδοση εγχειριδίου των Horngren et al. 
(1995). Αυτό ορίζει ότι «η ∆ιοικητική Λογιστική µετρά και αναφέρει 
χρηµατοοικονοµική και άλλων τύπων πληροφόρηση, που έχει ως πρωταρχικό 
σκοπό να βοηθήσει τους διευθύνοντες στην εκπλήρωση των στόχων του 
οργανισµού». Όµως, αν και η ∆ιοικητική Λογιστική έχει παραδοσιακά 
περιγραφεί ως παρέχουσα χρηµατοοικονοµική (ή οικονοµική) πληροφόρηση, 
τώρα αναγνωρίζεται ότι και άλλοι τύποι πληροφόρησης µπορούν να 
σχετίζονται µε τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Όπως σηµειώνουν σχετικά 
µε τα παραπάνω οι Ryan et al. (2002), η βιβλιογραφία της ∆ιοικητικής 
Λογιστικής επεκτάθηκε ραγδαία στη δεκαετία του 1960, αλλά και µέχρι τα 
τέλη του 1970 και τις αρχές του 1980 οι ερευνητές άρχιζαν να διαπιστώνουν 
ένα κενό (χάσµα) µεταξύ «θεωρίας και πρακτικής» (Scapens, 1984), καθώς 
πολλά από τα τεχνικά εγχειρίδια εχρησιµοποιούντο  λίγο στην πρακτική. Η 
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αναγνώριση αυτού του κενού επέδρασε στην έρευνα της διοικητικής 
λογιστικής µε δύο τρόπους: α) αυξήθηκε το ενδιαφέρον για τις µελέτες που 
διερευνούσαν τη φύση της πρακτικής της διοικητικής λογιστικής και β) 
συνέβησαν αλλαγές στη µεθοδολογία της έρευνας στη διοικητική λογιστική. 
 
Ένας σηµαντικός παράγοντας που βοήθησε στην αναθέρµανση του 
ενδιαφέροντος, τουλάχιστον µεταξύ των ακαδηµαϊκών ερευνητών, είναι κατά 
την άποψη του Spicer (1992), οι σχετικές µελέτες του Robert Kaplan για την 
έρευνα στη διοικητική λογιστική (Kaplan, 1983, 1984, 1986a, Johnson and 
Kaplan, 1987), στις οποίες παρουσιάσθηκαν τρία βασικά επιχειρήµατα: 

1) Υπάρχει µια «κρίση» στη διοικητική λογιστική, επειδή οι 
επαγγελµατίες του είδους απέτυχαν να συµβαδίσουν µε τις 
σηµαντικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στη βιοµηχανία και στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

2) Οι ερευνητές γνωρίζουν λίγα σχετικά µε το πώς αυτές οι αλλαγές 
επιδρούν πραγµατικά στην πρακτική της διοικητικής λογιστικής, 
ιδιαίτερα σε εκείνες τις επιχειρήσεις που πειραµατίζονται µε την 
αλλαγή των πρακτικών τους. 

3) Οι οικονοµικές θεωρίες και τα µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν από 
τους ερευνητές για να δοµήσουν σκέψεις γύρω από αυτά τα θέµατα,  
έχουν πολύ περιορισµένη προοπτική και δεν απαντούν στα 
σηµαντικά ζητήµατα πληροφόρησης που αντιµετωπίζουν οι 
διευθύνοντες σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. 

 
Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το κενό µεταξύ θεωρίας και πράξης παρουσιάσθηκε  
σε µια σειρά συνεδρίων (Cooper et al.,1983), στα οποία οι ερευνητές 
διοικητικής λογιστικής, µαζί µε ένα µικρό αριθµό επαγγελµατιών 
συναντήθηκαν για να συζητήσουν για την έρευνα, όπως αναφέρουν οι Ryan 
et al. (2002), για τους οποίους η σπουδαιότητα της πρακτικής ερευνητικής 
εργασίας (field work) και της µελέτης περιπτώσεων ήταν επίσης 
αναγνωρισµένη στις ΗΠΑ και συµφωνούν ότι ο σηµαντικός εκπρόσωπός τους 
είναι ο R. Kaplan (1984, 1986). Συµφωνούν, επίσης, ότι η µεταγενέστερη 
εργασία του Kaplan µαζί µε τον Johnson (Johnson and Kaplan, 1987) είχε 
καίρια επίδραση στην έρευνα και στην πρακτική της διοικητικής λογιστικής, 
όχι µόνο στις Η.Π.Α., αλλά και σε όλον τον κόσµο. Ο ισχυρισµός τους ότι η 
διοικητική λογιστική είχε χάσει τη σηµασία της και αποτύγχανε να καλύψει 
τις ανάγκες των διευθυνόντων στις σύγχρονες επιχειρήσεις, προσέδωσε 
µεγάλο ενδιαφέρον στην εφαρµογή της διοικητικής λογιστικής. Αργότερα, 
νέες τεχνικές διοικητικής λογιστικής, όπως κοστολόγηση βάσει 
δραστηριοτήτων, πίνακες εναρµόνισης δεικτών – στόχων και η στρατηγική 
διοικητική λογιστική αναπτύχθηκαν ευρέως από επαγγελµατίες εντός των 
οργανισµών τους. 
 
Ο A. Jeffries (1994) παρουσιάζοντας ένα από τα πολλά σεµινάρια προς τα 
µέλη του CIMA για να γεφυρωθεί το χάσµα της διοικητικής λογιστικής 
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µεταξύ θεωρίας και πρακτικής στο Ηνωµένο Βασίλειο, αναφέρεται στον 
καθηγητή C. Rickwood, ο οποίος παρουσίασε έναν αριθµό µελετών  
περιπτώσεων και άσκησε κριτική στην ακολουθούµενη «Νευτώνια 
προσέγγιση» για ορισµένα θέµατα διοικητικής λογιστικής. Ισχυρίσθηκε ότι οι 
νεοκλασικοί οικονοµολόγοι έχουν οδηγήσει τους λογιστές στην αναζήτηση 
αναλύσεων ισορροπίας και αριστοποίησης, αλλά αυτές οι προσεγγίσεις δεν 
είναι συναφείς µε τη διοικητική λογιστική, η οποία έχει την ανάγκη να 
ερευνηθεί µέσω των περιστάσεων, κάτω από τις οποίες λειτουργεί, δηλαδή 
µέσω περιπτώσεων µελετών για τις οποίες ο ερευνητής χρειάζεται να 
προσεγγίσει σε όλα τα επίπεδα ένα πρόθυµο (κατάλληλο) επιχειρησιακό 
περιβάλλον. 
 
Αναφερόµενοι οι Bruns, R. Kaplan (1987)  σε συγκεκριµένες µελέτες των 
Palepu, Banker and Datar, Zimmerman, Cooper and Kaplan καταλήγουν ότι 
όλες δείχνουν πως η πραγµατικότητα δηµιούργησε από ένα τεχνητό 
σύστηµα– το σύστηµα διοικητικής λογιστικής – αλλαγές στις αντιλήψεις των 
διοικούντων σχετικά µε το οικονοµικό τους περιβάλλον. 
 
Στην έρευνα για τη διοικητική λογιστική που δηµοσιεύθηκε µεταξύ των ετών 
1984-1992, οι Ferreira, Merchant (1992) αναγνώρισαν τρεις κύριες οµάδες 
κινήτρων – ερευνητικών σκοπών: α) περιγραφή, β) κτίσιµο θεωρίας και γ) 
δοκιµή υποθέσεων. Ο Modell (2005β) επισηµαίνει ότι, παρόλη τη σχετική 
πρόοδο που έχει συντελεσθεί στη µεθοδολογία της εµπειρικής έρευνας για τη 
διοικητική λογιστική, θα φαινόταν ότι υπάρχει ακόµη σηµαντικός λόγος για 
τελειοποίηση των πολλαπλών προσεγγίσεων (triangulation), συνδυάζοντας 
εξίσου τις λογικές επαναδιατύπωσης και επέκτασης της θεωρίας (Brewer and 
Hunter 1989, Lindsay 1995). Οι ασαφείς συνδέσεις µεταξύ κανόνων κα 
στερεοτύπων ήταν το χαρακτηριστικό στην καθηµερινή ζωή της διοικητικής 
λογιστικής. Τα καλά αναπτυγµένα και ευπροσάρµοστα ανεπίσηµα 
στερεότυπα και οι ενηµερωµένες δράσεις  από τους συµµετέχοντες στον 
οργανισµό είχαν την ικανότητα να εξοµαλύνουν τις τριβές και τα συστήµατα 
των επίσηµων κανόνων που σχετίζονται µε τη διοικητική λογιστική 
απαλλάσσοντάς τους από την πίεση για σηµαντική αλλαγή. Αυτή η ιδέα των 
ασαφών συνδέσεων επιστρατεύθηκε και ενσωµατώθηκε στο θεωρητικό 
πλαίσιο και έτσι καθορίσθηκε η πολύπλευρα υποστηριζόµενη σχέση µεταξύ 
των δύο κεντρικών του ιδεών, κανόνων και στερεοτύπων (Lukka, 2006). Τα 
ευρήµατα αυτής της έρευνας υποστηρίζουν το επιχείρηµα για τη δυνατή 
συνύπαρξη αλλαγής και σταθερότητας στη διοικητική λογιστική, 
υποδεικνύουν, όµως, την ανάγκη να παραµείνει σαφές σε ποια άποψη της  
διοικητικής λογιστικής – επίσηµη ή ανεπίσηµη- αναφερόµαστε σε κάθε 
περίσταση. 
 
Οι παρεχόµενες πληροφορίες από τη διοικητική λογιστική µπορούν να 
διακριθούν σε χρηµατοοικονοµικές (π.χ. κόστος, έσοδα) και σε µη 
χρηµατοοικονοµικές (π.χ. αποτελεσµατικότητα, µερίδιο αγοράς), ενώ τα 
άτοµα που ασχολούνται µε τη διοικητική λογιστική εκτελούν τρεις βασικούς 
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(διαδοχικούς) ρόλους: α) καταχώρηση, συγκέντρωση, προσδιορισµός, β) 
ανάλυση, σχεδιασµός, έλεγχος και γ) παροχή πληροφοριών για τη λήψη 
αποφάσεων. 
 
Οι πληροφορίες της διοικητικής λογιστικής είναι αναγκαίες στα διοικητικά 
στελέχη (µάνατζερς) ενός οργανισµού για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
του, σε αντιδιαστολή µε τη χρηµατοοικονοµική λογιστική όπου επιβάλλεται η 
πληροφόρηση για πρόσωπα ξένα προς τον οργανισµό. Επίσης, στη διοικητική 
λογιστική, εκτός των οικονοµικών εκθέσεων του οργανισµού, απαιτούνται και 
οι αναλυτικές εκθέσεις των επιµέρους τµηµάτων και δεν αρκεί µόνο η 
ιστορική πληροφόρηση για τον µελλοντικό σχεδιασµό. Τέλος, δεν ενδιαφέρει 
τόσο η ακρίβεια των υπολογισµών και των µετρήσεων, όσο η σχετικότητα, η 
συνάφεια, η ευελιξία και η έγκαιρη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων, 
καθώς και η αξιοποίηση άλλων επιστηµονικών κλάδων. 
 
1.4 Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων-Activities Based Costing (ABC) 

 
Ο Καζαντζής (2004) σηµειώνει ότι, χωρίς να είναι δυνατή ή ακόµη και 
σκόπιµη η οριοθέτηση του περιεχοµένου της διοικητικής λογιστικής και της 
λογιστικής κόστους, η δεύτερη ενότητα γνώσεων αποτελεί συνθετικό τµήµα 
της πρώτης και, µαζί µε τη χρηµατοοικονοµική λογιστική, συνθέτουν το 
µεγαλύτερο πληροφοριακό σύστηµα σχεδόν κάθε οικονοµικής µονάδος. 
 
Τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης (κατά φάση ή κατά διαδικασία, 
κατά προϊόν ή κατά παραγγελία ή εξατοµικευµένη) αναπτύχθηκαν µε βάση 
τα δεδοµένα του δευτερογενή τοµέα στις αρχές του προηγούµενου αιώνα, 
όπου στον προσδιορισµό του κόστους συµµετείχαν κυρίως η άµεση εργασία 
και τα άµεσα υλικά. Η επιβάρυνση µε γενικά βιοµηχανικά έξοδα ήταν πολύ 
µικρή και γι’ αυτό ο κατά προσέγγιση υπολογισµός τους µε βάση τις ώρες 
άµεσης εργασίας ή τις ώρες λειτουργίας των µηχανών δεν επηρέαζε 
σηµαντικά τον προσδιορισµό του κόστους. 
 
Σήµερα, η συµµετοχή των γενικών (βιοµηχανικών) εξόδων στη διαµόρφωση 
του κόστους παραγωγής (παροχής) προϊόντων (υπηρεσιών) έχει αυξηθεί 
σηµαντικά, ενώ παράλληλα ο αυτοµατισµός έχει µειώσει δραµατικά τη 
συµµετοχή της άµεσης εργασίας στη διαµόρφωση του κόστους. Ένα σύγχρονο 
σύστηµα κόστους, όπως είναι η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων  - 
Activities Based Costing (ABC), µπορεί να λειτουργεί παράλληλα και όχι 
ανταγωνιστικά ή υποκατάστατα µε τα παραδοσιακά συστήµατα λογιστικής 
πληροφόρησης. Η ABC αναπτύχθηκε, εξελίχθηκε και χρησιµοποιείται για να 
καλύψει πληροφοριακές ανάγκες ως προς τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων 
σε ένα διαρκώς ανταγωνιστικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον και όχι για να 
καλύψει τις κοστολογικές ανάγκες της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής. 
 
Η κεντρική ιδέα της ABC είναι για τους López and Mendaña  (2003, p. 3), ότι 
οι τελικοί αποδέκτες του κόστους (προϊόντα ή υπηρεσίες) δεν αναλώνουν 
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πόρους, αλλά µάλλον δραστηριότητες, οι οποίες, στη συνέχεια, είναι εκείνες 
που αναλώνουν άµεσα τους πόρους. 
 
Έτσι, δεν είναι απαραίτητο το σύνολο των προϊόντων (υπηρεσιών) να 
χρησιµοποιούν στον ίδιο βαθµό όλα τα επιµέρους γενικά (βιοµηχανικά) 
έξοδα. Στην ABC ο προσδιορισµός του κόστους των προϊόντων (υπηρεσιών) 
γίνεται ακριβέστερος, ενώ διευκολύνεται ο εντοπισµός των παραγόντων που 
ευθύνονται για τη δηµιουργία κόστους και ο έλεγχός τους γίνεται 
αποτελεσµατικότερος (Hardy and Hubbard, 1992, Gunasekaran, 1999, 
Cooper, 1990b). Παράλληλα, οι Rummler and Brache (1995) προτείνουν την 
αξιοποίηση της ABC για τον προσδιορισµό του τρέχοντος κόστους κάθε 
διαδικασίας, ώστε να επιλεγούν οι κύριες (ή άλλες) διαδικασίες, που, αν 
βελτιωθούν, θα έχουν τη µεγαλύτερη επίπτωση στα βασικά θέµατα 
στρατηγικής της επιχείρησης – Critical Business Issues (CBIs) – όπως είναι, 
π.χ. τα κέρδη και το µερίδιο αγοράς. 
 
Η µεθοδολογία της ABC εµφανίζεται µε αυξανόµενο ενδιαφέρον από τα µέσα 
της δεκαετίας του 1980, και συγκεκριµένα σε µελέτες του Harvard Business 
School από τους Cooper and Kaplan. Ο Clinton (1995, p.68) υπενθυµίζει ότι η 
ιδέα δεν είναι νέα, και  εκατό χρόνια πριν είχε προταθεί, ότι π.χ. τα γενικά 
έξοδα θα έπρεπε να καθορίζονται ξεχωριστά στα προϊόντα κ.λπ. 
 
Ανάλογη υπενθύµιση σηµειώνουν και οι Klook and Schiller (1997, p. 321), ότι 
κατά την άποψή τους, τα ιδιαίτερα γερµανικά χαρακτηριστικά της οριακής 
κοστολόγησης αναδεικνύονται κυρίως από τη θεωρητική βάση της 
παραγωγής που συσχετίζει τη θεωρία εισροών – εκροών µε την κοστολόγηση 
και υπάρχει µια στενή σχέση µε την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων. Το 
γερµανικό σύστηµα  γνώριζε πώς να εφαρµόσει ένα µη ποσοτικό σύνολο, 
βασιζόµενο σε οδηγούς κόστους από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. 
∆εδοµένων αυτών των οµοιοτήτων, ένα από τα κύρια σηµεία µιας 
επισκόπησής τους ήταν να συγκρίνει τα δύο κοστολογικά συστήµατα 
λεπτοµερέστερα. Στη βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε αυτά τα όρια 
εµφανίζονται να είναι µάλλον ασαφή. Εποµένως, επικεντρώθηκαν στην 
παρουσίαση των χαρακτηριστικών των συστηµάτων, για να συλλάβουν τις 
διαφορές σαφέστερα. Η άποψη των συγγραφέων σε αυτή τη σύγκριση είναι, 
ότι η οριακή κοστολόγηση σχεδιάσθηκε µε µια απλή βραχυχρόνια προοπτική, 
ενώ η ABC έχει µακρύτερο χρονικό ορίζοντα. 
 
Με δεδοµένο τον προσανατολισµό της διοικητικής λογιστικής προς τον 
µελλοντικό σχεδιασµό, η αξιοποίηση της ABC επιδρά καταλυτικά στην 
επεξεργασία των προϋπολογιστικών στοιχείων σε αντιδιαστολή µε τα 
παραδοσιακά κοστολογικά συστήµατα που επεξεργάζονται κυρίως 
απολογιστικά στοιχεία. Μέσω της ABC, επίσης, προωθούνται βελτιώσεις για 
τη συνολική απόδοση του οργανισµού σε όλη την έκταση της οικονοµικής 
µονάδος, ενώ στα παραδοσιακά κοστολογικά συστήµατα καταλογίζονται 
γενικά (βιοµηχανικά) έξοδα στα εκάστοτε (µεµονωµένα) κέντρα κόστους. 
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Ακόµη, η ABC είναι µια διαφορετική προσέγγιση και βελτιώνει τον έλεγχο 
των γενικών εξόδων µε µια αιτιώδη σχέση κόστους, δηλαδή δραστηριότητα 
και κόστος. Γι’ αυτό, κατά τον Clinton (1995, p. 67), δίνει πολύ περισσότερο 
αξιόπιστες απαντήσεις όπου εµπλέκονται γενικά έξοδα που δεν είναι 
ποσοτικά συσχετισµένα.  
 
Έχει δε τονισθεί αρκετά και από τον Spicer (1992, p. 23), ότι οι µελέτες των 
συστηµάτων ABC  και των βασικών σχέσεων κόστους είχαν γενικευµένο 
ενδιαφέρον σε νέες, συστηµατικές µελέτες συµπεριφοράς κόστους (Banker and 
Johnson, 1988; Foster and Gupta, 1990b; Banker et al., 1990; Noreen, 1990). 
Αυτό είναι µια πιθανή πλούσια περιοχή για µελλοντική έρευνα. Αναµένεται 
ότι οι µελέτες θα οδηγήσουν σε µια καλύτερη κατανόηση προσδιορισµών της 
συµπεριφοράς κόστους και θα παράγουν ερµηνείες σχετικά µε το πώς οι 
σχεδιαστές συστηµάτων µπορούν να συλλάβουν τα οικονοµικά δεδοµένα 
προϊόντος (υπηρεσίας) και παραγωγής (παροχής) στα κοστολογικά 
συστήµατα. Για τους Rummler and Brache (1995) όταν ο οργανισµός δεν 
διοικείται αποσπασµατικά, αλλά ως ενιαίο σύστηµα, τότε οι λειτουργίες του 
έχουν µεγάλη αλληλεπίδραση µεταξύ τους, οι ενδιαφερόµενοι αποκτούν 
πλήρη εικόνα του οργανισµού και των άλλων λειτουργιών, µε τις οποίες είναι 
απαραίτητο να συνεργασθούν, ενώ γνωρίζουν και τις εισροές – εκροές που 
συνδέουν τις εν λόγω λειτουργίες µεταξύ τους. Επίσης, κάθε λειτουργία 
αξιολογείται µέσω της συµβολής της στον οργανισµό, όπου, εκτός από τα 
αποτελέσµατα, µετρώνται και οι διαδικασίες για τη βελτίωση της διοίκησης, 
αφού οι πληροφορίες αµοιβαίου ενδιαφέροντος παρέχονται στις αντίστοιχες 
λειτουργίες. 
 
Τέλος, η επιτυχής εφαρµογή ενός συστήµατος ABC προϋποθέτει την 
υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης του οργανισµού, την αρχική και συνεχή 
κατάρτιση (και συµµετοχή) των εργαζοµένων, αλλά και την αξιοποίηση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών. Αντίθετα, η µη επιτυχής εφαρµογή του 
µπορεί να οφείλεται στην έλλειψη σαφώς καθορισµένων στόχων ενός έργου 
που ίσως δεν συνδέεται µε άλλες πρωτοβουλίες, αλλά και στην αποτυχία 
αντιµετώπισης της αντίστασης για αλλαγή. 
 
 
1.5 Ερωτήµατα προς διερεύνηση και σκοποί της έρευνας 
 
Ερωτήµατα προς διερεύνηση 
 
Στη χώρα µας, όσες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα προετοιµάζουν και 
εκτελούν προϋπολογισµό (Απλογραφικό λογιστικό σύστηµα) πρέπει να 
εφαρµόζουν παράλληλα, µέσω του Π.∆. 205/1998, και το Λογιστικό Σχέδιο 
των ΝΠ∆∆ (∆ιπλογραφικό λογιστικό σύστηµα), που περιλαµβάνει την 
υποχρέωση τήρησης λογαριασµών Γενικής Λογιστικής (από 1.1.2000) και 
Αναλυτικής Λογιστικής / Κοστολόγησης (από 1.1.2001). Πρόκειται για µια 
πρωτοβουλία της Πολιτείας, µε την οποία ελπίζει ότι θα βελτιωθεί η 
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ικανότητα των δηµοσίων επιχειρήσεων να αποδίδουν διαφανείς και 
συγκρίσιµους λογαριασµούς (οικονοµικές εκθέσεις), γεγονός που θα τις 
καθιστά περισσότερο υπεύθυνες για την ανάληψη συγκεκριµένου έργου ή και 
για την εκπλήρωση συγκεκριµένης υποχρέωσης (accountability). 
 
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν από τον χρόνο και τον τρόπο της σταδιακής 
υλοποίησης του παραπάνω νοµοθετήµατος, ιδιαίτερα για τα Πανεπιστήµια 
που αντιµετωπίζουν και σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησης, παρέχουν το 
προκαταρκτικό πλαίσιο αυτής της έρευνας, για να εστιασθούν οι τοµείς της 
πιθανής συµβολής της στο γνωστικό αντικείµενο της Λογιστικής. 
 

• Μπορεί και πρέπει να επεκταθεί η κοστολόγηση υπηρεσιών, πέραν του 
ιδιωτικού, και στο δηµόσιο τοµέα; Ειδικότερα, µια πιθανή εφαρµογή 
της στα ΑΕΙ µπορεί να επεκτείνει την «πανεπιστηµιακή αυτοτέλεια» σε 
«οικονοµολογιστική αυτοτέλεια» µε δυνατότητες χρηµατοοικονοµικού 
απολογισµού; 

• Μπορεί η κοστολόγηση πανεπιστηµιακών τµηµάτων να συµβάλει στη 
µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των σηµερινών ΑΕΙ που διαθέτουν 
σηµαντικά µεγάλο αριθµό προσωπικού και φοιτητών; 

• Μπορεί να βελτιωθεί ο τρόπος διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης 
των περιορισµένων πανεπιστηµιακών πόρων, όταν παρέχεται η 
κατάλληλη πληροφόρηση κόστους και αποτελεσµατικότητας για τα 
ΑΕΙ; 

 
Η βιβλιογραφική επισκόπηση µελετών µε ανάλογα ερωτήµατα (§ 2.2, 2.3, 2.4) 
παρουσιάζει τόσο τον προβληµατισµό που επικρατεί διεθνώς µεταξύ των 
σύγχρονων ερευνητών, όσο και τις προτάσεις τους για την προσπάθεια 
επίλυσης των σχετικών θεµάτων που αναλύουν. 
 
Σκοποί της έρευνας 
 
Κύριος σκοπός: Η ανάπτυξη της διατριβής θα προσπαθήσει να διερευνήσει, 
κυρίως, τις δυνατότητες κοστολόγησης των πανεπιστηµιακών τµηµάτων 
και τα πιθανά πλεονεκτήµατα / µειονεκτήµατα που προκύπτουν από αυτή 
την εφαρµογή. 
 
Παρόλο που οι ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα χρησιµοποιούν 
ακόµα σε ευρεία κλίµακα περισσότερο παραδοσιακές τεχνικές κοστολόγησης, 
υπάρχει µια εµφανής αυξανόµενη τάση της κοστολόγησης κατά 
δραστηριότητα, η οποία αρχίζει να κυριαρχεί στον κλάδο της παροχής 
υπηρεσιών (Κοέν, Καϋµενάκη, 2005). Στα πλαίσια του δηµόσιου τοµέα οι 
Beams et al. (2000) υποστηρίζουν ότι, οι στόχοι της Λογιστικής του 
Πανεπιστηµίου θα έπρεπε να είναι η απεικόνιση των πηγών από τις οποίες οι 
πόροι εισπράττονται και πώς οι πόροι αυτοί αξιοποιούνται σε σχέση µε τους 
εκπαιδευτικούς στόχους. Οι Pettersen, Näsi (2004) συγκρίνουν τη Λογιστική 
µε τα σχετικά συστήµατα πληροφόρησης και µελετούν πώς τα 
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πανεπιστηµιακά τµήµατα απαιτούν και χρησιµοποιούν τη λογιστική 
πληροφόρηση για λήψη αποφάσεων και πώς αντιλαµβάνονται την ευθύνη 
της υποχρέωσης/ικανότητας να αποδίδουν λογαριασµό (accountability). 
Παράλληλα, η Κεντρική Κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου για τη 
διοίκηση των ΝΠ∆∆ βρίσκεται στο κέντρο µιας διαδικασίας αλλαγών από τη 
λογιστική επί ταµειακής βάσεως στη λογιστική των δεδουλευµένων 
(Likierman, 2000), ενώ ο Prowle (1999) έχει υποστηρίξει ότι τα ΑΕΙ 
χρειάζονται ένα ευρύ πεδίο κοστολογικής πληροφόρησης, σε ένα εγκεκριµένο 
πλαίσιο, που θα ασχολείται µε µια ποικιλία διαφορετικών διοικητικών 
αποφάσεων. 
 
Στην παρούσα εµπειρική έρευνα διερευνώνται τα πιθανά προβλήµατα 
εφαρµογής της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (ABC) στα ελληνικά 
πανεπιστηµιακά τµήµατα µέσω της επίδρασης (πίεσης) που ασκεί η εφαρµογή 
του Π.∆. 205/1998 για την παράλληλη  τήρηση της λογιστικής σε ταµειακή 
βάση και της λογιστικής των δεδουλευµένων (γενική και αναλυτική 
λογιστική). 
 
Επιµέρους σκοποί: 
 
Α) ∆ιερεύνηση του συνδυασµού εισροών και εκροών για την κατά 
προσέγγιση µέτρηση του αποτελέσµατος στα πανεπιστηµιακά τµήµατα. 
 
Για την Demartini (2004) ο εκσυγχρονισµός των λογιστικών συστηµάτων, ο 
διοικητικός έλεγχος, η µέτρηση απόδοσης και οι εξωτερικές 
χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις των Πανεπιστηµίων γίνονται όλο και 
περισσότερο ενδιαφέροντα για τους ακαδηµαϊκούς και για όσους εφαρµόζουν 
τη Λογιστική. Ο Likierman (2000) παρατηρεί, µεταξύ άλλων, ότι η Κεντρική 
Κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου για τη διοίκηση των ΝΠ∆∆ βρίσκεται 
στο κέντρο µιας διαδικασίας αλλαγών από το επίκεντρο των εισροών σε 
εκείνο των εκροών και των αποτελεσµάτων. Ο Ahn (1987) είχε εξετάσει µια 
µέθοδο γραµµικού προγραµµατισµού, την Περιβάλλουσα Ανάλυση 
∆εδοµένων – Data Envelopment Analysis (DEA) και ως ένα πιθανό εργαλείο 
για χρήση στη διοικητική λογιστική συγκριτικά µε άλλες προσεγγίσεις για τη 
µέτρηση της αποδοτικότητας στα ιδρύµατα ανωτάτης εκπαιδεύσεως των 
ΗΠΑ. 
 
Για την αξιολόγηση τµηµάτων Λογιστικής στα βρετανικά Πανεπιστήµια 
χρησιµοποιήθηκε η DEA για να προβληθεί καλύτερα ο πολυδιάστατος 
χαρακτήρας του προβλήµατος (Tomkins, Green, 1988) και για τη σύγκριση 
Πανεπιστηµιακών τµηµάτων του ίδιου επιστηµονικού πεδίου (Χηµείας, 
Φυσικής) στα βρετανικά Πανεπιστήµια ο Beasley (1990) παρουσίασε ένα 
µοντέλο µε βάση τη DEA για να βελτιώσει τις προηγούµενες προσπάθειες. 
Όσον αφορά στην αποτελεσµατικότητα των κεντρικών διοικήσεων στα 
βρετανικά Πανεπιστήµια, οι Brignall, Pierce-Brown (2004) θεωρούν τη χρήση 
της DEA ως έναν εθνικό δείκτη απόδοσης κάτω από συγκεκριµένες 
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προϋποθέσεις. Ακόµη, η εφαρµογή της DEA µε πραγµατικά στοιχεία του 
ακαδηµαϊκού έτους 2000/01 από περισσότερα των 100 ιδρύµατα ανωτάτης 
εκπαίδευσης (Johnes, 2006) επιβεβαιώνει τις µέχρι σήµερα σχετικές µελέτες για 
το υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας στα βρετανικά Πανεπιστήµια.  
 
Στην παρούσα έρευνα, µετά την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων των 
πανεπιστηµιακών τµηµάτων (κύριος σκοπός), οι νέες εισροές 
διασταυρώνονται, σε ξεχωριστό κεφάλαιο, µε τις προτεινόµενες εκροές βάσει 
µιας τεχνικής γραµµικού προγραµµατισµού (DEA), για να απεικονισθεί, στο 
µέτρο του δυνατού, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της αποδοτικότητας στα 
ελληνικά πανεπιστηµιακά τµήµατα. 
 
Β) ∆ιερεύνηση του τρόπου κατάρτισης προϋπολογισµών και 
καθορισµού στόχων µέσω των σύγχρονων προσεγγίσεων της Λογιστικής 
για την πιθανή βελτίωση των αποφάσεων στη διοίκηση των 
πανεπιστηµιακών τµηµάτων. 
 
Στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Ηνωµένο Βασίλειο οι επικεφαλής διοίκησης 
οργανισµών που είχαν πειραµατισθεί µε εναλλακτικούς τύπους κυβερνητικής 
πληροφόρησης πιστεύουν ότι η χρηµατοοικονοµική και η µη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για την απόδοση είναι αναγκαίες στις 
προσπάθειες χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και εκπλήρωσης στόχων των 
κυβερνητικών οργανισµών (Kidwell et al., 2002). Για τους Scapens et al. (1994) 
το µοντέλο κατανοµής πόρων του Πανεπιστηµίου µε τη νέα διαδικασία 
κατανοµής των γενικών εξόδων, παράγει προϋπολογισµούς για τον 
ακαδηµαϊκό τοµέα, οι οποίοι µαζί µε τους προϋπολογισµούς του συνδεοµένου 
συστήµατος (π.χ. ∆ιοίκηση, Βιβλιοθήκη) παρέχουν ένα περιεκτικό σύστηµα 
για το σχεδιασµό των πανεπιστηµιακών πόρων. 
 
Ο Russell (2000) εξέτασε την ανάγκη και τις ωφέλειες από τη χρησιµοποίηση 
της  ∆ιοίκησης Βάσει ∆ραστηριοτήτων – Activities Based Management (AΒΜ) 
και ορισµένων συνδεοµένων εννοιών σε ένα κολέγιο ή Πανεπιστήµιο, ενώ οι 
Pursglove, Simpson (2000) πρότειναν ως νέα ιδέα τη σύνταξη  Πίνακα 
Εναρµόνισης ∆εικτών και Στόχων – Balanced ScoreCard (BSC) στο 
Πανεπιστήµιο. Ο BSC εντοπίζεται ως ένα εργαλείο µε σαφήνεια 
πληροφόρησης, συνοχή δράσης και αιτιολόγηση αποφάσεων. Στις 
υπάρχουσες συνθήκες, όµως, που επικρατούν στα Πανεπιστήµια του 
Ηνωµένου Βασιλείου δε θα είναι εύκολο να επιτευχθεί. 
 
Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται και οι πιθανοί µελλοντικοί τρόποι 
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της ABC στο ΠΑ.ΠΕΙ. µέσω της DEA, της 
∆ιοίκησης Βάσει ∆ραστηριοτήτων (ΑΒΜ), της κατάρτισης Προϋπολογισµών 
Βάσει ∆ραστηριοτήτων  - Activities Based Budgeting (ΑΒΒ) και της σύνταξης 
Πίνακα Εναρµόνισης ∆εικτών και Στόχων (BSC) για τον µακροχρόνιο 
σχεδιασµό των πανεπιστηµιακών πόρων. 
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Η διερεύνηση των προαναφερθέντων προβληµατισµών αναπτύσσεται στα 
επόµενα κεφάλαια. Η διατύπωση προτάσεων προσπαθεί να προσεγγίσει 
ικανοποιητικά την επίλυσή τους και η πιθανή συνεισφορά της διατριβής 
είναι στον κλάδο της διοικητικής λογιστικής, µέσω της κοστολόγησης 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά και στην παροχή ενός χρήσιµου «οδηγού» 
για τη διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων στα πανεπιστηµιακά Τµήµατα. 
 
1.6 Επισκόπηση της διατριβής   
Τ
 
α επόµενα κεφάλαια ακολουθούν την εξής διάρθρωση: 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η µέχρι σήµερα βιβλιογραφική 
επισκόπηση για τα επιστηµολογικά προβλήµατα της έρευνας στη Λογιστική, 
καθώς και για τις έρευνες που έχουν µελετήσει την αποτελεσµατικότητα, την 
κοστολόγηση και την αποδοτικότητα σε Πανεπιστήµια και στην εκπαίδευση 
ενικότερα. γ

 
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το χρηµατοοικονοµικό και νοµικό πλαίσιο 
λειτουργίας των ελληνικών Πανεπιστηµίων. Αναπτύσσονται τα 
χρηµατοδοτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, τα λογιστικά συστήµατα 
που, εκ του νόµου, ακολουθούσαν και ακολουθούν, ενώ αναφέρονται και 
ενδεικτικές παρατηρήσεις από τις σχετικές εκθέσεις του Ελεγκτικού 
υνεδρίου. Σ

 
Στο τέταρτο κεφάλαιο αιτιολογείται η επιλογή του δείγµατος της εµπειρικής 
έρευνας (ΠΑ.ΠΕΙ.), αναπτύσσεται η εφαρµογή της µέσω της ABC και 
παρατίθενται τα αποτελέσµατα της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων ανά 
φοιτητή και ανά ώρα διδασκαλίας. Παράλληλα, οι απαντήσεις 
ερωτηµατολογίου προς τους Προέδρους των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων του 
Α.ΠΕΙ. σχολιάζονται, αξιολογούνται και αναλύονται στατιστικά. Π

 
Οι προτάσεις εφαρµογής των αποτελεσµάτων (εισροών) της έρευνας 
διασταυρώνονται µε τις προτεινόµενες εκροές βάσει της DEA και 
παρουσιάζονται στο πέµπτο κεφάλαιο µέσω των σύγχρονων προσεγγίσεων 
της ∆ιοικητικής Λογιστικής για τα πανεπιστήµια: ΑΒΜ, ΑΒΒ και BSC. 
 
Tέλος, το έκτο κεφάλαιο περιλαµβάνει συνοπτικά τα κύρια σηµεία της 
εργασίας, παραθέτει τα συµπεράσµατα, προτείνει κατευθύνσεις για 
µελλοντική έρευνα και ελέγχει τις θεωρητικές και πρακτικές συνεισφορές που 
πιθανόν προκύπτουν από την παρούσα διατριβή. 
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