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5.1 Αξιοποίηση της ABC µέσω της DEA 
 
5.1.1 Η αναγκαιότητα των µαθηµατικών σε θέµατα κόστους και 

εκπαίδευσης 
 

Από το 1966 οι Zlatkovich et al.  είχαν πει σχετικά µε τον ορισµό της 
παρεχόµενης Λογιστικής, ότι είναι η διαδικασία εξακρίβωσης, µέτρησης και 
µετάδοσης της οικονοµικής πληροφόρησης, ώστε να επιτρέπει ενηµερωµένες 
απόψεις και αποφάσεις από τους χρήστες των πληροφοριών. 
 
Ο Dean (1997,p.2) παρατηρεί ότι ο παραπάνω ορισµός αφήνει µεγάλο 
περιθώριο για την εφαρµογή µαθηµατικών τεχνικών στη Λογιστική. Όµως, η 
πρακτική της Λογιστικής περιορίζει τον εαυτό της σε αριθµούς, καθώς 
εναντιώνεται σε εξισώσεις και ισόβαθµα συστήµατα. Αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι χρειάστηκε µόνο η εφαρµογή των µαθηµατικών, σε 
συνδυασµό µε το  επιστηµονικό πείραµα, για να µετασχηµατίσει τη Φυσική 
από µια αµφισβητούµενης ακρίβειας πρακτική σε επιστήµη. Συµφωνεί ότι  
ένα κατάλληλα εφαρµοσµένο µοντέλο ABC παρέχει µακράν τη µεγαλύτερη 
ακρίβεια στην παρουσίαση του κόστους από τις προηγούµενες λογιστικές 
µεθόδους και µε την καλύτερη κατανόηση του κόστους η διοίκηση µπορεί να 
λάβει µακράν τις καλύτερες αποφάσεις µε όρους συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος. Εκτιµά δε ότι µια παραµετρική κοστολόγηση βάσει 
δραστηριοτήτων θα παρείχε ακόµη µεγαλύτερη ακρίβεια από τις τρέχουσες 
εφαρµογές και η µέθοδος ABC θα ήταν µια βιώσιµη τεχνολογία υπολογισµού 
κόστους, καθώς και µια υπερέχουσα λογιστική τεχνολογία. 
 
Στην παραπάνω διαδικασία διαφοροποιείται ο Cooper (1990) , αφού θεωρεί 
ότι η εφαρµογή της ABC έχει ως στόχο να αυξήσει το κέρδος και όχι να 
αποκτήσουν µεγαλύτερη ακρίβεια οι υπολογισµοί του κόστους. 
 
Ο Dean, όµως, επιµένει στη σύνδεση κόστους και µαθηµατικών και 
υποστηρίζει (1997, p. 3) ότι τώρα είναι η στιγµή για το µετασχηµατισµό του 
κόστους από µια αµφισβητούµενης ακρίβειας πρακτική σε επιστήµη. Ως κύριο 
εµπόδιο για να επιτευχθεί µια επιστηµονική προσέγγιση της κοστολόγησης 
θεωρεί ότι είναι ο συνδυασµός της επικρατούσας άποψης µε την έλλειψη 
µαθηµατικών και επιστηµονικής εκπαίδευσης σχετικά µε κανόνες (αρχές) 
κοστολόγησης. 
 
Ένα µαθηµατικό µοντέλο για να υποστηρίξει την άριστη επιλογή οδηγών 
κόστους στο σύστηµα ABC αναπτύσσεται από τον Homburg (2001, p. 204), ο 
οποίος πιστεύει ότι αν και η µέθοδος ABC έχει την ικανότητα να παρέχει µε 
ακρίβεια το (οριακό) κόστος, το µοντέλο του θα µπορούσε επίσης να είναι 
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χρήσιµο όταν αυτό δεν είναι πια το θέµα. Για παράδειγµα, όταν εµφανίζονται 
αρνητικές οικονοµίες κλίµακος, η αναλογικότητα µεταξύ κόστους βάσει 
δραστηριότητας και ποσότητας οδηγού κόστους παραβιάζεται και η ABC 
τείνει να υποτιµήσει το οριακό κόστος. Αναφέρει, επίσης, ότι κάποιος θα 
µπορούσε να προσπαθήσει να αναπληρώσει αυτή την επίπτωση, 
αναπτύσσοντας το κόστος βάσει δραστηριότητας µε κάποιους από τους 
διαθέσιµους οδηγούς κόστους (Christensen and Demski, 1997). Τότε, 
συµπληρώνει ότι το σύστηµα ABC µε µεγαλύτερη ακρίβεια θα 
χρησιµοποιούσε όλους τους διαθέσιµους οδηγούς κόστους για να κατανείµει 
αυτό το συστηµατικό προσαρµοσµένο κόστος βάσει δραστηριότητας και η 
ακριβής µέτρηση θα υπολόγιζε µόνο την απόσταση από αυτό το 
τροποποιηµένο υποδειγµατικό σύστηµα. 
 
Ειδικότερα, για την απόκτηση πραγµατικών ή στοχοθετηµένων µετρήσεων 
εκπαιδευτικής εκροής στα σχολεία του δηµόσιου τοµέα, οι Dopuch and Gupta 
(1997,p. 158) παρέχουν υποδειγµατικά πρότυπα για τις δαπάνες ανά 
σπουδαστή µέσω στοχαστικής παλινδρόµησης (stochastic frontier regression). 
Η έρευνά τους προτείνει ότι το Κράτος θα µπορούσε να πετύχει τους 
αντικειµενικούς του στόχους πιο οικονοµικά, εφαρµόζοντας τα σχετικά 
υποδειγµατικά πρότυπα που βασίζονται στην αποτελεσµατικότητα για τη 
χρηµατοδότηση των σχολείων. 
 
Επίσης, µε την εφαρµογή ενός ελαστικού µη γραµµικού σχεδιασµού ο Baker 
(2001, p.81) σκοπεύει στην καλύτερη κατανόηση της εκπαιδευτικής 
παραγωγικότητας. Βρίσκει, ότι αναπτύσσονται µοναδικά και ενδιαφέροντα 
ερωτήµατα στα πλαίσια προσδιορισµού των µη γραµµικών σχέσεων, που σε 
διαφορετική περίπτωση δε θα ήταν αντιληπτά µέσω εφαρµογών των 
συµβατικών µεθόδων. 
 
Για καθένα από τα 99 βρετανικά Πανεπιστήµια οι Izadi et al. (2002), 
δηµιούργησαν µετρήσεις (µη γραµµικές) τεχνικής αποτελεσµατικότητας µε 
εκτιµήσεις των συναρτήσεων κόστους µέσω της τεχνικής Σταθερής 
Ελαστικότητας Υποκατάστασης  - Constant Elasticity of Substitution (CES) -  
και κατέληξαν (p.70) ότι οι αναποτελεσµατικότητες που παραµένουν είναι 
περιορισµένες και βρίσκονται στα όρια της στατιστικής σηµαντικότητας. ∆εν 
θεωρούν πειστικό να υποθέτεις ότι ένα πλήθος Ιδρυµάτων, µε µια ποικιλία 
παραγοµένων τεχνολογιών, αποστολών και συλλογικής πνευµατικής 
ανάπτυξης, έχουν όλα σκοντάψει στο ίδιο αξεπέραστο εµπόδιο τεχνικής 
αποτελεσµατικότητας. Πιστεύουν ότι οι όροι που έχουν επιβληθεί στα 
Πανεπιστήµια από τα Συµβούλια και τους µηχανισµούς χρηµατοδότησης 
πρέπει να περιορισθούν. Οι εκτιµήσεις που παραθέτουν επιτρέπουν τον 
υπολογισµό σχετικά µε το ποιος είναι ο πρωτεύων στόχος για 
αποτελεσµατικότητα, ώστε αυτοτελώς τα Ιδρύµατα να ενθαρρύνονται, µέσω 
των οργάνων χρηµατοδότησης, και  να κινούνται στην κατεύθυνση της 
αποτελεσµατικότητας που είναι ένα ξεχωριστό θέµα (Johnes, 1999) και απαιτεί 
την εξέταση ιδιόµορφων παραγόντων εντός της ανώτατης εκπαίδευσης. 
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5.1.2 Προβλήµατα µέτρησης εισροών και εκροών 
 
Οι Acton and Cotton (1997, p.32) αναφέρουν ότι οι οργανισµοί παροχής 
υπηρεσιών, όπως οι τράπεζες, τα νοσοκοµεία και τα Πανεπιστήµια έχουν  
αρκετά χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τις βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις, περιλαµβανοµένων των παρακάτω: 

• Η εκροή είναι συχνά δυσκολότερο να προσδιορισθεί 
• Η δραστηριότητα που αντιστοιχεί στη ζήτηση υπηρεσιών µπορεί να 

είναι λιγότερο αναµενόµενη, και 
• Η κοινή ιδιότητα του κόστους ξαναπαρουσιάζει ένα υψηλό ποσοστό 

συνολικού κόστους και είναι δύσκολο να συνδεθεί µε τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε εκροές (Rotch, 1990). 

 
Ειδικότερα, η µέτρηση της ποιότητας µιας εκπαιδευτικής µονάδας 
εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέµατα της σύγχρονης έρευνας 
στον κλάδο οικονοµική της παιδείας και ο Ψαχαρόπουλος (1999, σ. 73) τονίζει 
σχετικά, ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ δύο προσεγγίσεων στον 
ορισµό και στη µέτρηση  της ποιότητας της εκπαίδευσης. Πρώτον, αυτή που 
βασίζεται στις εισροές (input) και, δεύτερον, αυτή που βασίζεται στις εκροές 
(output). Ιστορικά η µέθοδος των εισροών ήταν η πρώτη που εφαρµόστηκε 
(και εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις), ενώ η µέθοδος των εκροών είναι πιο 
σύγχρονη και απαιτεί µετρήσεις και στοιχεία που δεν ήταν διαθέσιµα πριν 
από µερικά χρόνια. Συνδέει το θέµα µε τη γενική αποτελεσµατικότητα 
(efficiency) ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, η οποία θα µπορούσε να 
διαχωριστεί σε εσωτερική αποτελεσµατικότητα (internal efficiency) και 
εξωτερική αποτελεσµατικότητα (external efficiency). Για το συνδυασµό των 
µεθόδων εισροών και εκροών αναφέρει τη µέτρηση «κόστος – 
αποτελεσµατικότητα» (cost-effictiveness), η οποία αναζητεί τον 
οικονοµικότερο τρόπο (κόστος, διάσταση input) για την επίτευξη ενός 
επιθυµητού στόχου (διάσταση output). 
 
Αντίστοιχα, ο Παπακωνσταντίνου (2003, σ. 86) σηµειώνει ότι, συνολικά, η 
αξιολόγηση επικεντρώνεται σε δύο βασικούς τοµείς των εκπαιδευτικών 
συστηµάτων, που είναι: 

i. Η ολοκληρωµένη εκτίµηση όλων των δραστηριοτήτων του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και των αποτελεσµάτων τους, 
συνολικών και επιµέρους, ώστε µε συνεκτίµηση να προκύψει µια σφαιρική 
εικόνα για το εκπαιδευτικό σύστηµα. 

ii. Η αξιολόγηση των διαδικασιών λειτουργίας της εκπαίδευσης µε πιο 
γνωστό, αλλά και πιο σύνθετο τρόπο µέτρησης της ποιότητας των 
εκπαιδευτικών διαδικασιών, εκείνον του «κόστους – 
αποτελεσµατικότητας» (cost - effectiveness), που συνίσταται στη µέτρηση 
των εισροών και των εκροών στην εκπαίδευση. 
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Σχετικά µε τα παραπάνω, η Επιτροπή Αντιπρυτάνεων και ∆ιευθυντών  - 
Committee of Vice-Chancellors and Principals (CVCP) του Ηνωµένου 
Βασιλείου είχε ορίσει από τον Απρίλιο του 1984 την Επιτροπή οδηγιών 
(κατευθύνσεων), µε πρόεδρο τον Καθηγητή Alex Jarratt, για την 
αποτελεσµατικότητα των σπουδών στα Βρετανικά Πανεπιστήµια και µε τους 
ακόλουθους όρους αναφοράς (CVCP, p.6): Να προωθήσει και να συντονίσει, 
σε συνεργασία µε τα ιδρύµατα που θα επιλεγούν, µια σειρά µελετών 
αποτελεσµατικής διοίκησης των εν λόγω Πανεπιστηµίων και να µελετήσει και 
να αναφέρει στην επιτροπή χρηµατοδότησης των Πανεπιστηµίων  - 
University Grants Committee (UGC) – τα αποτελέσµατα µε κάποιες 
παρατηρήσεις και υποδείξεις που θεωρεί απαραίτητες, εξασφαλίζοντας ότι οι 
ανατιθέµενες µελέτες δεν θα επεκταθούν σε θέµατα ακαδηµαϊκής κρίσης, ούτε 
θα συσχετισθούν µε τις ακαδηµαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές, τις πρακτικές ή 
τις µεθόδους των Πανεπιστηµίων. 
 
Μέσω του σχεδιασµού και της χρήσης των πόρων, τα Πανεπιστήµια 
επιδιώκουν να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους και για την εξέταση 
αυτών των παραγόντων, είχαν υποβληθεί τα ακόλουθα επτά ερωτήµατα 
(CVCP, 1985, p.17): 
1. Κατά πόσο η στρατηγική και ο µακροχρόνιος σχεδιασµός λαµβάνουν 

χώρα στα Πανεπιστήµια; 
2. Με ποια κριτήρια κατανέµονται οι πόροι; 
3. Με ποιους µηχανισµούς κατανέµονται οι πόροι; 
4. Ποια είναι η ποιότητα και η έκταση της διοικητικής πληροφόρησης; 
5. Ποιος είναι υπεύθυνος (κάτω από το Συµβούλιο) για τη διαδικασία 

κατανοµής; 
6. Ποιος είναι ο µηχανισµός ελέγχου του προϋπολογισµού; 
7. Ποια είναι η διαδικασία ανάληψης ευθύνης και απόδοσης λογαριασµού 

(accountability); 
 
Αν και η «Έκθεση Jarratt» προκάλεσε κάποια αµφισβήτηση, ο Gillie (1999, p. 
43) υπενθυµίζει ότι πολλές από τις παρατηρήσεις της ήταν απλώς αναφορές 
σχετικά µε αυτό που τώρα εµφανίζεται αυτονόητο. 
 
Για παράδειγµα: 
• Εκεί όπου τα Πανεπιστήµια έχουν τη µεγαλύτερη ευκαιρία να 

βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητά τους, 
είναι στο σχεδιασµό και στη χρήση των πόρων. 

• Οι µετρήσεις των εισροών αναπτύσσονται καλύτερα από τις µετρήσεις 
των εκροών. 

• Έχει γίνει παραδεκτό ότι πολύ περισσότερη εργασία χρειάζεται για τις 
µετρήσεις των εκροών. 

 
Παράλληλα, ο Lowry (2001, p.105), χρησιµοποιώντας δεδοµένα 428 
πανεπιστηµιουπόλεων από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ δείχνει ότι η κρατική 
χρηµατοδότηση και τα έσοδα στα δηµόσια Πανεπιστήµια εξαρτώνται από 
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πολιτικούς και οικονοµικούς παράγοντες. Επισηµαίνει, επίσης, ότι οι σχετικές 
δαπάνες παρακολούθησης εξαρτώνται εν µέρει από το αν εκείνοι που 
λαµβάνουν τις σχετικές αποφάσεις είναι οι κρατικοί υπάλληλοι ή οι 
διευθύνοντες το Πανεπιστήµιο. 
 
Στη Γερµανία, αναφέρει ο Küpper (2003) ότι οι πρυτάνεις των Πανεπιστηµίων 
κάνουν προσπάθειες να ταξινοµήσουν τα έξοδα και το κόστος, τα έσοδα και 
τις µη νοµισµατικές µετρήσεις των εκροών του Πανεπιστηµίου µε ένα 
παρόµοιο τρόπο για να είναι δυνατόν να συγκρίνονται όλα τα 
Πανεπιστήµια. Θεωρεί ως πιο σηµαντικά στοιχεία εξόδων και κόστους εκείνα 
που σχετίζονται µε τις εισροές υλικών, εξωτερικών υπηρεσιών, εργασίας, 
πληροφόρησης, διδάκτρων, κεφαλαίου κ.λπ., τα οποία πρέπει να ληφθούν 
υπόψη σε συνδυασµό µε τις επενδύσεις για κτίρια, µηχανήµατα, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές  κ.ο.κ. Όσον αφορά δε στις µετρήσεις των 
σηµαντικότερων εκροών, αναφέρονται οι αριθµοί σε φοιτητές, σε µαθήµατα, 
σε ώρες διδασκαλίας, σε χρήστες υπηρεσιών της βιβλιοθήκης κ.ά. 
 
Η πολιτική ποικίλων µετρήσεων για τα Πανεπιστήµια εφαρµόστηκε σε 
µεγάλο βαθµό στη Μεγάλη Βρετανία και, κατά τον Wielemaker (2003, p.7) 
απέφερε έναν κατάλογο 39 δεικτών στην έρευνα και στη διδασκαλία, 
περιλαµβάνοντας ένα σχέδιο εφαρµογής (Segers et al., 1990). Για κάθε δείκτη 
υπήρχε περιγραφή σχετική µε τον προσδιορισµό, την καταλληλότητα, τη 
χρησιµότητα, τις επεξηγήσεις, τις πράξεις και τους χρήστες, αλλά συµφωνεί 
ότι µέχρι τώρα δεν υπάρχει γενική αποδοχή του πώς µετριέται η ποσότητα 
και η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Dopuch and Gupta, 1997). 
 
Οι Hassall and Joyce (2003) ακολουθούν τη διαδικασία µε την οποία 
αναπτύχθηκαν τα ποιοτικά πρότυπα του CIMA και εξετάζουν τις επιπτώσεις 
τους στην εκµάθηση της Λογιστικής σε ένα πανεπιστηµιακό περιβάλλον. Στα 
συµπεράσµατά τους συµφωνούν µε τον Fraser (1992) ότι δεν µπορεί να 
υπάρχει ένα και µοναδικό µέτρο ποιότητας για ένα Πανεπιστήµιο (ή τµήµα, 
πρόγραµµα, καθηγητή) και είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε ότι είναι 
άσκοπο να προστίθενται οι βαθµολογίες των διαφορετικών και µη 
συσχετιζόµενων χαρακτηριστικών του. 
 
Η µέτρηση της ποιότητας διαφέρει ανάλογα µε τον εκπαιδευτικό κύκλο που 
εξετάζουµε, όπου για τον Ψαχαρόπουλο (1999, σ. 76) οι σχετικές µετρήσεις 
είναι πιο εύκολες, όσο χαµηλότερος είναι ο εκπαιδευτικός κύκλος. Επίσης, η 
ποιότητα της εκπαίδευσης αναφέρεται ως εύθραυστη κοινωνική κατασκευή 
από τον Παπακωνσταντίνου που πιστεύει (2003, σ. 93) ότι σε καµία 
περίπτωση δεν θα µπορούσε να είναι αποδεκτή µια αξιολόγηση, αν, αφενός 
δεν είχε εξασφαλίσει τη συναίνεση των ενδιαφεροµένων µερών της 
εκπαίδευσης (εκπαιδευτικών, σχολικού πληθυσµού, Υπουργείου Παιδείας), 
καθώς και των παραγόντων του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος της 
εκπαίδευσης, και αφετέρου τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης 
της εκπαίδευσης χρησιµοποιούνταν για την επιβολή κυρώσεων (οικονοµικών, 
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ποινικών κ.ά), υποτιµώντας ή µη συνεκτιµώντας τις ουσιαστικές αδυναµίες 
και τα προβλήµατα οργάνωσης και λειτουργίας των θεσµών. 
 
Επίσης, ο Yunker (2005), χρησιµοποιώντας δεδοµένα µε ποσοστά επιτυχόντων 
στις εξετάσεις Ορκωτών Ελεγκτών των Η.Π.Α. (Certified Public Accountants- 
CPA), αλλά και ποικίλες καθιερωµένες µεταβλητές, εξέτασε την αβέβαιη 
χρησιµότητα της έννοιας «προστιθέµενη αξία» στην ανώτατη εκπαίδευση, µε 
ιδιαίτερη αναφορά στη Λογιστική. Σηµειώνει, ότι δεν αρνείται την 
πραγµατικότητα της έννοιας «προστιθέµενη αξία», ούτε αµφιβάλλει για την 
ύπαρξη µεταβολών στην προστιθέµενη αξία µεταξύ των ιδρυµάτων Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης, αλλά προσπαθεί να δείξει τη δυσκολία της ακριβούς µέτρησης 
παρόµοιων µεταβλητών. 
 
Τέλος, από τη δεκαετία του 1980 έχει γίνει έντονη συζήτηση για το θέµα της 
υπερεκπαίδευσης (Hartog, 2000; Oosterbeek, 2000) και οι συµµετέχοντες στο 
διάλογο διαφωνούν ριζικά σε αρκετά θέµατα. Εκτός από τις διαφορές γνώµης 
σχετικά µε τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις της υπερεκπαίδευσης (Clogg and 
Shockey, 1984; Smith, 1986) οι ερευνητές διαφωνούν επίσης και στο πώς να 
µετρήσουν την απαιτούµενη εκπαίδευση. Ο Van der Meer (2006) παρατηρεί 
σχετικά ότι όλες οι απαιτούµενες µετρήσεις εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν 
έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, αλλά δεν είναι ακόµη ξεκάθαρο 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος µέτρησης της απαιτούµενης εκπαίδευσης. 
  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των 
Πανεπιστηµίων είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, χρησιµοποιούνται 
διαφορετικές µέθοδοι, τα κριτήρια που επιλέγονται είναι ποικίλα και η 
ποσοτική τους έκφραση παρουσιάζει δυσκολίες. Οι ∆ονάτος κ.ά. (2002, σ. 137) 
σηµειώνουν ότι κύριος στόχος όλων των σχετικών µεθόδων είναι να παρέχουν 
πληροφορίες ως προς το βαθµό της αποτελεσµατικής χρήσης των εισροών για 
την παραγωγή εκροών. 
 
 
5.1.3 Η ABC µέσω της Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων (DEA) στο 

ΠΑ.ΠΕΙ. 
 
5.1.3α Επιλογή Μονάδων (Τµηµάτων) στη DEA, Εισροές και Εκροές
 
(i) Μονάδες (Τµήµατα) 
 
Τα λεπτοµερώς προσδιορισθέντα µέσω της ABC στοιχεία κόστους (παρ. 4.3), 
χρησιµοποιούνται ως εισροές στη DEA. Ο Tollington (1998) συµφωνεί ότι η 
ABC µπορεί να δηµιουργήσει την ακρίβεια υπολογισµού στο συνολικό 
κόστος, αφού αποφεύγει π.χ. την πλάνη ότι το σταθερό κόστος δεν 
συσχετίζεται µε το παραγόµενο έργο. ∆ιευκρινίζει ότι η ABC µπορεί να 
µοιάζει µε την παραδοσιακή µέθοδο απορρόφησης των γενικών εξόδων, αλλά 
παρέχει ένα επίπεδο ανάλυσης που οδηγεί πολύ βαθύτερα. 
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Άλλωστε, οι Kantor and Maital (1999, p. 29) υποστηρίζουν ότι τα παραγόµενα 
δεδοµένα των συστηµάτων ABC είναι ιδανικά για να προσφέρουν τη 
δυνατότητα ανάλυσης της DEA. Η αξιοποίηση της ABC µέσω της DEA 
επιτρέπει τη διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων µε τη παροχή δεικτών απόδοσης 
παράπλευρα µε ένα σύνολο διαγνώσεων σχετικά µε την εξακρίβωση 
προβληµάτων και ανεπαρκειών. Επιπλέον, οι Papadeas et al. (2002, p. 116) 
υπενθυµίζουν ότι οι µελετητές αρκετών Πανεπιστηµίων έχουν δείξει ότι η 
γνώση του σχετικού κόστους διαφορετικών ακαδηµαϊκών τµηµάτων και οι 
λόγοι που επηρεάζουν αυτά τα είδη κόστους είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
µέτρησης απόδοσης και στρατηγικών αποφάσεων. 
 
Στην παρούσα εφαρµογή, µόνο 5 από τα 9 ακαδηµαϊκά τµήµατα του ΠΑ.ΠΕΙ. 
θεωρούνται οµοιογενή και περιλαµβάνονται στην ανάπτυξη της DEA. 
Πρόκειται για τµήµατα που ανήκουν στο Επιστηµονικό Πεδίο (Κατεύθυνση) 
V: Επιστήµες Οικονοµίας και ∆ιοίκησης και παρέχουν ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγµα µετά την υπερδεκαετή λειτουργία τους. Τα άλλα 4 ακαδηµαϊκά 
τµήµατα του ΠΑ.ΠΕΙ. δε θεωρούνται κατάλληλα για την ανάπτυξη της DEA, 
επειδή: 
 

• ∆ύο από αυτά: το ∆ιδακτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων 
(Επιστηµονικά Πεδία ΙΙ & IV) και το ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(Επιστηµονικό Πεδίο Ι) είναι νέα τµήµατα, τα οποία µόλις ανέδειξαν 
τους πρώτους πτυχιούχους. 

• ∆ύο από αυτά: το Τµήµα Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας 
ανήκει και στο Πεδίο IV: Τεχνολογικές Επιστήµες και το Τµήµα 
Πληροφορικής ανήκει στο Πεδίο II: Θετικές Επιστήµες και στο Πεδίο 
ΙV. Οι πρωτοετείς φοιτητές αυτών των τµηµάτων είναι επιτυχόντες 
µετά από διαφορετική δοκιµασία εισαγωγικών εξετάσεων, το 
πρόγραµµα σπουδών τους είναι πολύ διαφορετικό από το πρόγραµµα 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, οι πτυχιούχοι τους απασχολούνται κατά 
κύριο λόγο σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και, τέλος, η 
χρηµατοδότησή τους από το ΥΠΕΠΘ ή από τα προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ 
καλύπτεται µε µεγαλύτερη αναλογία κεφαλαίων. 

 
(ii) Εισροές 
 
Οι εισροές είναι άµεσα διαθέσιµες από την ανάλυση της µεθόδου ABC (παρ. 
4.3), από την οποία προέκυψε το κόστος για όλα τα τµήµατα του ΠΑ.ΠΕΙ. 
(Πίνακες 4.3.7.Α2, 4.3.7Β2). 
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α. Κόστος ανά φοιτητή 
 
Στον Πίνακα 5.1.3Α εµφανίζεται το Άµεσο και Έµµεσο Κόστος ανά φοιτητή, 
εκφρασµένο σε δραχµές, το έτος 2001 για τις επιλεγµένες µονάδες (Τµήµατα). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.3Α: Κόστος ανά φοιτητή 
 

ΕΙΣΡΟΕΣ 
Τµήµα 

Ναυτιλιακών
Σπουδών 

Τµήµα 
Οικονοµικών
Επιστηµών 

Τµήµα Οργ. 
& ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων 

Τµήµα 
Στατ. & 
Ασφαλ. 

Επιστήµης 

Τµήµα 
Χρηµατ/κής 

& Τραπεζ. 
∆ιοικητικής 

Άµεσο Κόστος 523.682 367.642 415.271 524.393 311.466
Έµµεσο Κόστος 193.024 178.362 185.424 191.530 178.579

Συνολικό Κόστος 716.706 546.004 600.695 715.923 490.045
 
β. Κόστος ανά ώρα διδασκαλίας 
 
Στον Πίνακα 5.1.3Β εµφανίζεται το Άµεσο και Έµµεσο Κόστος ανά ώρα 
διδασκαλίας, εκφρασµένο σε δραχµές, το έτος 2001 για τις επιλεγµένες 
µονάδες (Τµήµατα). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.3Β: Κόστος ανά ώρα διδασκαλίας 
 

ΕΙΣΡΟΕΣ 
Τµήµα 

Ναυτιλιακών
Σπουδών 

Τµήµα 
Οικονοµικών
Επιστηµών 

Τµήµα Οργ. 
& ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων 

Τµήµα 
Στατ. & 
Ασφαλ. 

Επιστήµης 

Τµήµα 
Χρηµατ/κής 

& Τραπεζ. 
∆ιοικητικής 

Άµεσο Κόστος 171.836 158.619 236.068 174.414 90.883
Έµµεσο Κόστος 63.337 76.954 105.407 63.703 52.108

Συνολικό Κόστος 235.173 235.573 341.475 238.117 142.991
 

(iii) Εκροές 
 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας οι εκροές δεν είναι άµεσα ή έµµεσα 
διαθέσιµες από τα δεδοµένα των αρχείων και την εφαρµογή της 
∆ιπλογραφίας στο ΠΑ.ΠΕΙ. Άλλωστε, για τις µετρήσεις των εκροών 
χρειάζεται πολύ περισσότερη εργασία από εκείνη των εισροών και ο 
προσδιορισµός τους είναι αρκετά δυσκολότερος (§5.1.2).  
 
Στην παρούσα εργασία προτείνονται τρείς µεταβλητές ως εκροές του 
υποδείγµατος για κάθε Τµήµα, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 ειδών κριτήρια: 
  

α. Εσωτερικό κριτήριο 
 

Ένας αποφασιστικός παράγοντας – αποτέλεσµα του κόστους χρηµατοδότησης 
των ΑΕΙ, που διαµορφώνει τις καλές ή όχι συνθήκες διδασκαλίας σε ένα 
Πανεπιστήµιο είναι η αναλογία διδασκόντων προς διδασκοµένους. Ο 
Πίνακας 5.1.3Γ παρουσιάζει αυτές τις αναλογίες για το έτος 2001, για τα 
τµήµατα του ΠΑ.ΠΕΙ. που έχουν περιληφθεί στο µοντέλο DEA. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.3Γ: Αναλογία ∆ιδακτικού Προσωπικού/Φοιτητές 
 

ΕΚΡΟΕΣ 
Τµήµα 

Ναυτιλιακών
Σπουδών 

Τµήµα 
Οικονοµικών
Επιστηµών 

Τµήµα Οργ. 
& ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων

Τµήµα 
Στατ. & 
Ασφαλ. 

Επιστήµης

Τµήµα 
Χρηµατ/κής

& Τραπεζ. 
∆ιοικητικής 

∆ιδακτικό Προσωπικό 26 34 41 20 15 
Φοιτητές 842 1.575 1.495 904 745 

Αναλογία 1:32 1:46 1:36 1:45 1:50 
 
Η αντίστροφη αναλογία (φοιτητές / διδακτικό προσωπικό) αναφέρεται ως 
«παιδαγωγική παραγωγικότητα» (Παπακωνσταντίνου, 2003, σ. 88), αλλά και 
ως κύριος δείκτης ποιότητας στην εκπαίδευση (Ψαχαρόπουλος, Καζαµίας, 
1983, σ., 71,72, Ψαχαρόπουλος, 1999, σ. 74,75, Παπακωνσταντίνου, 2003, σ. 
87).  Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat (2006), στην Ελλάδα η αναλογία 
για το 1998 ήταν 13 µαθητές ανά εκπαιδευτικό (∆ηµοτικό – Γυµνάσιο – 
Λύκειο) και το 2003 έγινε µια από τις καλύτερες αναλογίες µεταξύ των χωρών 
– µελών της Ε.Ε. (10 µαθητές ανά εκπαιδευτικό). Σε µια µελλοντική έρευνα, 
εξειδικευµένη στις συνθήκες διδασκαλίας για τα Πανεπιστήµια, θα ήταν 
δυνατόν (όχι απαραίτητο και σκόπιµο) να διαφοροποιηθεί ο αριθµός του 
διδακτικού προσωπικού σε µόνιµο ή έκτακτο προσωπικό ή και σε βαθµίδες 
διδασκόντων. 
 
β. Εξωτερικό κριτήριο
 
β1. Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΠΑ.ΠΕΙ. έχει εκπονήσει έρευνα σχετικά 
µε το ποσοστό των αποφοίτων 1993-1997 που απασχολούνται σε θέσεις 
εργασίας σχετικές µε το πτυχίο τους. Η έρευνα περιέλαβε 1.025 αποφοίτους 
επί συνόλου 2.465, και τα αποτελέσµατα, εκφρασµένα επί τοις εκατό, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.3∆. 
 β2. Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
και το ΠΑ.ΠΕΙ. έχει εκδώσει τον οδηγό «Σπουδές και Απασχόληση», µε σκοπό 
να ενηµερώσει τους Αποφοίτους της Μέσης Εκπαίδευσης για τις δηλώσεις 
προτίµησης των Εισαγωγικών Εξετάσεων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για 
το έτος 2002. 
 Τα Τµήµατα µε πολύ θετικές  προοπτικές εµφανίζονται µε τρεις κουκίδες 
(…), ενώ όσα έχουν θετικές προοπτικές εµφανίζονται µε δύο (..) και όσα 
έχουν περιορισµένες προοπτικές µε µία κουκίδα. Αυτές οι κουκίδες 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.3∆ ως ποσοστά 100%, 67% και 33% 
αντίστοιχα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.3∆: ∆εδοµένα Σπουδών/Απασχόλησης 
 

ΕΚΡΟΕΣ 
Τµήµα 

Ναυτιλιακών 
Σπουδών 

Τµήµα 
Οικονοµικών 
Επιστηµών 

Τµήµα Οργ. & 
∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Τµήµα Στατ. 
& Ασφαλ. 
Επιστήµης 

Τµήµα 
Χρηµατ/κής 

& Τραπεζ. 
∆ιοικητικής 

Γραφείο 
∆ιασύνδεσης 
ΠΑ.ΠΕΙ. 64 71 82 40 77 

Οδηγός «Σπουδές &
Απασχόληση» 67 67 100 67 67 

Μέσος Όρος 65,5 69 91 53,5 72 
 
Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η σχετική βαθµολογία που έλαβε πρόσφατα (2005) 
η χώρα µας στο ερώτηµα αν το εκπαιδευτικό σύστηµα ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της οικονοµίας, που έθεσε το Institute for Management Development, 
ήταν 4,29, χαµηλότερη από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5,52). 
 
γ. Γενικό κριτήριο 
 
Οι βάσεις εισαγωγής στα Ανώτατα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, δείχνουν 
κυρίως το βαθµό ευκολίας ή δυσκολίας για την εισαγωγή και δηµιουργούν 
µιαν ιδιόµορφη ιεραρχία που υποθέτει την άριστη ενηµέρωση και απόδοση 
των εισερχόµενων φοιτητών. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις των 
τµηµάτων της Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου και του 
Οικονοµικού Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, για τα οποία απαιτούντο 
οι υψηλότερες βάσεις εισαγωγής του τοµέα τους στην δεκαετία 1970-1980. Με 
δεδοµένες τις εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας στο οικονοµικοπολιτικό 
περιβάλλον, στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών νεοσύστατων τµηµάτων και στις 
δυνατότητες επιλογής πτυχιούχων από την αγορά εργασίας, για τα 
προαναφερθέντα τµήµατα σήµερα απαιτούνται αντίστοιχα οι χαµηλότερες 
βάσεις εισαγωγής. Στον Πίνακα 5.1.3Ε εµφανίζονται οι βάσεις των 5 
τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. για τα έτη 2000  και 2001. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.3Ε: Βάσεις Εισαγωγικών Εξετάσεων (Κλίµακα 0-20) 
 

ΕΚΡΟΕΣ 
Τµήµα 

Ναυτιλιακών 
Σπουδών 

Τµήµα 
Οικονοµικών 
Επιστηµών 

Τµήµα Οργ. & 
∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Τµήµα Στατ. 
& Ασφαλ. 
Επιστήµης 

Τµήµα 
Χρηµατ/κής 

& Τραπεζ. 
∆ιοικητικής 

Έτος 2000 16,704  18,232 18,427 17,915 19,158 
Έτος 2001 15,693  17,031 17,303 16,400 18,580 

Μέσος Όρος 16,1985  17,6315 17,865 17,1575 18,869 
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5.1.3β Περιορισµοί, εναλλακτικά υποδείγµατα και απόπειρες (runs)
 
Για την πλήρη ανάπτυξη της DEA απαιτείται ικανοποιητικός αριθµός 
εξεταζοµένων µονάδων λήψης αποφάσεων (DMUs – Decision Making Units). 
Στην παρούσα εφαρµογή αξιοποίησης της ABC µέσω της DEA στο ΠΑ.ΠΕΙ. 
αυτές οι µονάδες (DMUs) είναι τα ακαδηµαϊκά τµήµατα του ΠΑ.ΠΕΙ. για τα 
οποία αναφέρθηκε προηγουµένως ότι µόνο τα 5 από τα 9 διαθέτουν την 
απαραίτητη οµοιογένεια. Μια ενδεχόµενη λύση του προβλήµατος θα ήταν η 
αύξηση των µονάδων (DMUs) µε την προσθήκη ακαδηµαϊκών τµηµάτων από 
τα άλλα δύο µεγάλα Οικονοµικά Πανεπιστήµια (Ο.Π.Α., ΠΑ.ΜΑ.), τα οποία 
παρουσιάζουν «δοµική οµοιότητα» µε το ΠΑ.ΠΕΙ. Επειδή, όµως, λόγω 
πληθώρας προβληµάτων δεν έχουν αρχίσει ακόµη την εφαρµογή του 
διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος (παρ. 3.2), οι εισροές τους δεν είναι 
συγκρίσιµες και, επιπλέον, δεν µπορούν να προσδιοριστούν µέσω της ABC. 
 
Λόγω των παραπάνω περιορισµών, για την κατά το δυνατό καλύτερη 
ανάπτυξη της DEA, κρίθηκε αναγκαίο ότι η κάθε εισροή της εφαρµογής 
πρέπει να συσχετιστεί ξεχωριστά και µε το σύνολο των εκροών και µε 
διαφορετικό κάθε φορά ζευγάρι εκροών, ώστε να δηµιουργηθούν πολλαπλές 
προσεγγίσεις (runs). Αν οι πολλαπλές αποτιµήσεις της DEA παρουσιάζουν 
για κάθε ακαδηµαϊκό τµήµα παρόµοια ποσοστά αποδοτικότητας, τότε 
πρόκειται κατ’ αρχήν για αξιόπιστα αποτελέσµατα. 
 
Ο καθορισµός των εκροών ενός Πανεπιστηµίου ή µιας Τράπεζας αποτελεί 
βασικό πρόβληµα στην ανάλυση της αποτελεσµατικότητας των τµηµάτων 
τους ή των καταστηµάτων τους, αντίστοιχα. Οι ∆ονάτος κ.ά. (2002, σ. 139) 
αναφέρουν ότι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις τράπεζες, κατ’ αρχάς ο 
Humphrey (1985) και, στη συνέχεια, οι Hunter and Timme (1986), Mester 
(1987) κ.ά., έχουν παρουσιάσει δύο εναλλακτικές τάσεις σχετικά µε το θέµα. 
Προκειµένου, όµως, για τα Πανεπιστήµια η προσπάθεια µετασχηµατισµού 
ανάλογων προβληµάτων οδηγεί στα παρακάτω δύο εναλλακτικά 
υποδείγµατα: 
 
Α. Το Πανεπιστήµιο, µε δεδοµένη την αποστολή του για διδασκαλία και 
έρευνα, παράγει και µεταδίδει γνώση. Το ΥΠΕΠΘ καθορίζει τον αριθµό των 
εισερχόµενων φοιτητών κάθε τµήµατος και το Πανεπιστήµιο αναλαµβάνει το 
αναγκαίο έργο που απαιτείται για να καταστούν πτυχιούχοι σε 4 ή 
περισσότερα χρόνια. Ως εισροές λαµβάνονται το άµεσο και το έµµεσο κόστος 
ανά φοιτητή, τόσο ως προς το σύνολο των εκροών (∆ιδασκαλία, Απασχόληση, 
Βάσεις), όσο και µέσω 3 διαδοχικών προσεγγίσεων µε ξεχωριστό κάθε φορά 
ζευγάρι των προαναφερθεισών εκροών.  
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Β. Το πανεπιστήµιο διαµεσολαβεί για να εισπράξει τις επιχορηγήσεις του 
ΥΠΕΠΘ και τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού, ώστε να παρέχει 
διδακτικές υπηρεσίες στους φοιτητές και ερευνητικές υπηρεσίες στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο. Ως εισροές λαµβάνονται το άµεσο και το έµµεσο κόστος 
ανά ώρα διδασκαλίας, τόσο ως προς το σύνολο των εκροών (∆ιδασκαλία, 
Απασχόληση, Βάσεις), όσο και µέσω 3 διαδοχικών προσεγγίσεων µε ξεχωριστό 
κάθε φορά ζευγάρι των προαναφερθεισών εκροών. 
 
Ο Πίνακας 5.1.3β εµφανίζει τα πλήρη δεδοµένα εισροών και εκροών για το 
µοντέλο DEA. Ας σηµειωθεί ότι οι µεταβλητές εισροών (Α: κόστος ανά 
φοιτητή, Β: κόστος ανά ώρα διδασκαλίας), είναι εκφρασµένες σε χιλ. δρχ., ενώ 
όλες οι µεταβλητές εκροών έχουν µετατραπεί σε %. 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.3β: Εισροές & Εκροές του Μοντέλου DEA 
 

ΕΙΣΡΟΕΣ Α ΕΙΣΡΟΕΣ Β ΕΚΡΟΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΜΜΕΣΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΜΕΣΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΜΜΕΣΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆Ι∆Α- 
ΣΚΑΛΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟ- 
ΛΗΣΗ ΒΑΣΕΙΣ 

Ναυτιλιακών Σπουδών 523,7 193.0 171,8 63.3 3,125 65,5 80,9925
Οικονοµικών Επιστηµών 367,6 178.4 158,6 77.0 2,174 69,0 88,1575
Οργ. & ∆ιοίκ. Επιχειρ. 415,3 185.4 236,1 105.4 2,778 91,0 89,325
Στατ. & Ασφαλ. Επιστ. 524,4 191.5 174,4 63.7 2,222 53,5 85,7875

Χρηµ/κής & Τραπεζ. ∆ιοικ. 311,5 178.6 90,9 52.1 2,000 72,0 94,345
 
Τα πανεπιστήµια ως µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί δραστηριοποιούνται 
κυρίως στη διδασκαλία, στην έρευνα και στη διαχείριση των µονάδων ή των 
συστηµάτων τους. Ο στόχος τους δεν είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους 
(ελαχιστοποίηση κόστους), αλλά η παροχή υπηρεσιών που εκπληρώνει κατά 
το δυνατόν, τις προαναφερθείσες δραστηριότητές τους. 
 
Τα αρχικά µοντέλα της DEA που αναπτύχθηκαν από τους Charnes et al. 
(1978), υπολόγιζαν τις σχετικές αποδοτικότητες των επιµέρους µονάδων 
υποθέτοντας ότι λειτουργούν µε σταθερές ανταποδόσεις στην κλίµακα 
(Constant Returns to Scale – CRS), δηλαδή µε µια λογική που µπορεί να έχει 
εφαρµογή στον δευτερογενή τοµέα, όπου π.χ. ο διπλασιασµός εισροών µπορεί 
να αποφέρει διπλασιασµό εκροών. 
 
Οι Banker et al. (1984), ανέπτυξαν µοντέλα της DEA για να προσδιορίσουν τη 
σχετική αποδοτικότητα των επιµέρους µονάδων, λειτουργώντας µε 
µεταβλητές ανταποδόσεις στην κλίµακα (Variable Returns to Scale – VRS), 
δηλαδή µε τη λογική ότι η µεταβολή των εισροών µπορεί να αποφέρει 
µεταβολή εκροών, όχι κατ’ ανάγκη αναλογική, γεγονός που είναι το 
πιθανότερο να συµβεί στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως 
αναπτύχθηκε στις προηγούµενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου. 
Αργότερα, τα µοντέλα της DEA εκσυγχρονίστηκαν από τους Banker and 
Thrall (1992), για να καλύψουν ορισµένες παραλείψεις των αρχικών 
µοντέλων. 

 198



Σε θέµατα εκπαίδευσης είναι σηµαντικό για τον, κατά το δυνατόν, δίκαιο 
προσδιορισµό της αποδοτικότητας των επιµέρους τµηµάτων να επιλεγεί η 
καταλληλότερη φύση των ανταποδόσεων στην κλίµακα. Μπορεί, ούτε η CRS, 
ούτε η VRS να µην εµφανίζονται τελείως ικανοποιητικές, αλλά όταν 
πρόκειται για πρωτογενή δεδοµένα και ανόµοιες συγκρίσεις εκπαιδευτικών 
εκροών η VRS παρέχει περισσότερο συγκρίσιµα αποτελέσµατα (Thanassoulis 
and Dunstan, 1994).  
 
Για την εφαρµογή της µεθόδου DEA στο ΠΑ.ΠΕΙ.  χρησιµοποιήθηκε το 
πακέτο λογισµικού Warwick-DEA, υιοθετώντας το µοντέλο σφαιρικής 
βελτίωσης (µεγιστοποίηση εκροών), µε µεταβλητή ανταπόδοση στην κλίµακα 
και οµοιόµορφες προτεραιότητες. 
 
Οι εξισώσεις που επιλύονται από αυτό το λογισµικό είναι γνωστές ως 
«µοντέλο Α2.Μ1», δηλαδή είναι το µοντέλο DEA που ενδείκνυται υπό τις 
προϋποθέσεις µεταβλητής ανταπόδοσης στην κλίµακα (Variable Returns to 
Scale-VRS) και µεγιστοποίησης εκροών (Output Maximization). Η 
κωδικοποίηση παραπέµπει στο αρχικό µοντέλο Μ1 της DEA, που συντάχθηκε 
για συνθήκες σταθερής ανταπόδοσης στην κλίµακα (Constant Returns to 
Scale-CRS), ενώ το µοντέλο Α1.Μ1 αφορά συνθήκες µεταβλητής ανταπόδοσης 
στην κλίµακα (Variable Returns to Scale-VRS) και ελαχιστοποίησης εισροών 
(Input Minimization). Στη γενική του µορφή το µοντέλο Α2.Μ1 έχει ως εξής: 
 
MinZ = v∑

i
ixij0 + Ω1 – Ω2

κάτω από τους περιορισµούς: 
 
∑

r
uryrj - ∑ v

i
ixij + Ω1 - Ω2 0 

 
∑

r
uryrj0= 1 

ur , vi , Ω1 , Ω2 0 
 
όπου 
xij , yrj  = η εισροή υπ’ αριθµόν i και η εκροή υπ’ αριθµόν r αντίστοιχα για την 

Μονάδα (Decision Making Unit-DMU) υπ’ αριθµόν j 
j0  =η Μονάδα για την οποία γίνεται αποτίµηση της αποδοτικότητας 
 
Έστω Z* η βέλτιστη τιµή του Ζ που προκύπτει από τη διαδικασία επίλυσης 
των παραπάνω εξισώσεων. Τότε, η σχετική αποδοτικότητα της συγκεκριµένης 
Μονάδας (υπ’ αριθµόν j0) υπολογίζεται ως: 
 
Ε j0 = 100/Ζ* 
 

 199



Το Εj0  είναι για τη Μονάδα υπ’ αριθµόν j0, το κλάσµα (ποσοστό) που αυτή 
επιτυγχάνει ως προς το µέγιστο επίπεδο εκροών που θα µπορούσε να έχει 
επιτύχει αν λειτουργούσε αποδοτικά. 
 
Τα άνω και κάτω όρια του πεδίου Ω προκύπτουν επιλύοντας διαδοχικά τα 
εξής δύο µοντέλα (Α2.Μ2): 
 
Min/Max Ω1-Ω2

 
κάτω από τους περιορισµούς: 
 
∑

i
vixij0 + Ω1 - Ω2 = Ζ* 

∑
r

uryrj - ∑ v
i

ixij + Ω1 - Ω2 0 

∑
r

uryrj0= 1 

ur , vi , Ω1 , Ω2 0 
 
Στη συνέχεια καταστρώνεται το µοντέλο DEA Α2.Μ1, προσαρµοσµένο στα 
δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη διατριβή. Η ονοµατολογία 
διαµορφώνεται ως εξής: 
 
i. Μονάδα υπ’ αριθµόν j : Ακαδηµαϊκό τµήµα j, όπου j=1,2,…,5 
και ειδικότερα: 
Μονάδα1 = Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών 
Μονάδα2 = Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 
Μονάδα3= Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
Μονάδα4 = Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης 
Μονάδα5 = Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής 
 
ii. Εισροές της µονάδας j:  Άµεσο Κόστος (ΑΚj) και Έµµεσο Κόστος 

(ΕΚj) 
iii. Εκροές της µονάδας  j: Βάσεις (Βj), Απασχόληση (ΑΠj) και 

∆ιδασκαλία (∆j) 
 
Η αποδοτικότητα της Μονάδας/Τµήµατος j0 ευρίσκεται επιλύοντας το 
µοντέλο (Α2.Μ1): 
 
MinZ = Vακ ΑΚj0 + Vεκ ΕΚj0 + Ω1 – Ω2

 
κάτω από τους περιορισµούς: 
 
Uβ Βj + Uαπ ΑΠj + Uδ ∆j + Ω1 - Ω2 0, για j=1,2,…,5 
Uβ Βj0 + Uαπ ΑΠj0 + Uδ ∆j0 = 1 
Vακ , Vεκ ,Uβ ,Uαπ, Uδ , Ω1, Ω2 0 
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Οι παράµετροι Vακ , Vεκ ,Uβ ,Uαπ, Uδ είναι τα βάρη που αποδίδονται κατά τη 
διαδικασία της επίλυσης από το µοντέλο στις µεταβλητές εισροών (ΑΚ, ΕΚ) 
και εκροών (Β, ΑΠ, ∆) αντίστοιχα. 
 
Αφού προκύψει η Z* (βέλτιστη τιµή του Ζ), η σχετική αποδοτικότητα της 
εκάστοτε Μονάδας j0 (όπου j=1,2,…,5) υπολογίζεται, όπως προαναφέρθηκε, 
ως: Ε j0 = 100/Ζ*. 
 
Ο προσδιορισµός των άνω και κάτω ορίων του πεδίου Ω απαιτεί την επίλυση 
των παρακάτω δύο µοντέλων (Α2.Μ2): 
 
Min/Max Ω1-Ω2

 
κάτω από τους περιορισµούς: 
 
Vακ ΑΚj0 + Vεκ ΕΚj0 + Ω1 – Ω2 = Ζ* 
[Uβ Βj + Uαπ ΑΠj + Uδ ∆j ] – [Vακ ΑΚj + Vεκ ΕΚj] + Ω1 - Ω2 0, για j=1,2,…,5 
Uβ Βj0 + Uαπ ΑΠj0 + Uδ ∆j0 = 1 
Vακ , Vεκ ,Uβ ,Uαπ, Uδ , Ω1, Ω2 0 
 
Για παράδειγµα, προκειµένου να αποτιµηθεί η αποδοτικότητα του Τµήµατος 
Ναυτιλιακών Σπουδών (j=1), επιλύεται το µοντέλο: 
 
MinZ = Vακ ΑΚ1 + Vεκ ΕΚ1 + Ω1 – Ω2

 
κάτω από τους περιορισµούς: 
 
Uβ Β1 + Uαπ ΑΠ1 + Uδ ∆1 + Ω1 - Ω2 0 
Uβ Β2 + Uαπ ΑΠ2 + Uδ ∆2 + Ω1 - Ω2 0 
Uβ Β3 + Uαπ ΑΠ3 + Uδ ∆3 + Ω1 - Ω2 0 
Uβ Β4 + Uαπ ΑΠ4 + Uδ ∆4 + Ω1 - Ω2 0 
Uβ Β5 + Uαπ ΑΠ5 + Uδ ∆5 + Ω1 - Ω2 0 
Uβ Β1 + Uαπ ΑΠ1 + Uδ ∆1 = 1 
Vακ , Vεκ ,Uβ ,Uαπ, Uδ , Ω1, Ω2 0 
 
Η σχετική αποδοτικότητα αυτού του Τµήµατος προκύπτει ως: Ε1 = 100/Ζ* και 
η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται για τα υπόλοιπα Τµήµατα. 
 
5.1.4 Σχετική αποδοτικότητα των πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 
 
Επειδή οι αυξοµειώσεις στο κόστος ανά φοιτητή για κάθε ακαδηµαϊκό τµήµα 
δεν σηµαίνουν κατ’ ανάγκη και  αντίστοιχες ισόποσες αυξοµειώσεις στο 
κόστος ανά ώρα διδασκαλίας, θεωρείται αναγκαία η χρήση των 
προαναφερθέντων δύο εναλλακτικών υποδειγµάτων, τα οποία έχουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις, αφού αντιµετωπίζουν την αποδοτικότητα των 
ακαδηµαϊκών τµηµάτων σε διαφορετική βάση. 
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Οι παρακάτω πίνακες (5.1.4Α, 5.1.4Β) παρουσιάζουν τη σχετική 
αποδοτικότητα των 5 ακαδηµαϊκών τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. όπως 
αποτιµώνται µε τη µέθοδο DEA, σύµφωνα µε τους προαναφερθέντες όρους 
και περιορισµούς, ενώ τα αναλυτικά αποτελέσµατα για κάθε προσέγγιση 
(run) παρουσιάζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Οι σχετικοί πίνακες περιέχουν τα 
ιδεατά επίπεδα των µεταβλητών (Virtual Input/Output levels), τα βάρη των 
µεταβλητών και τις τιµές του Ω για κάθε τµήµα. 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α 

ΚΟΙΝΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ Α1, Α2, Α3, Α4: Άµεσο - Έµµεσο κόστος ανά φοιτητή. 

ΕΚΡΟΕΣ Α1: ∆ιδασκαλία -Απασχόληση-Βάσεις 

ΕΚΡΟΕΣ Α2: ∆ιδασκαλία-Απασχόληση 

ΕΚΡΟΕΣ Α3: ∆ιδασκαλία-Βάσεις 

ΕΚΡΟΕΣ Α4: Απασχόληση-Βάσεις 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.4Α:   Αποτίµηση Σχετικής Αποδοτικότητας των 5 Τµηµάτων 

του ΠΑ.ΠΕΙ µε βάση το κόστος ανά φοιτητή 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 Α1 Α2 Α3 Α4 

Ναυτιλιακών Σπουδών 100,00 100,00 100,00 86,71
Οικονοµικών Επιστηµών 100,00 100,00 100,00 93,84
Οργ. & ∆ιοίκ. Επιχειρ. 100,00 100,00 100,00 100,00
Στατ. & Ασφαλ. Επιστ. 93,36 73,45 93,36 90,93
Χρηµ/κής & Τραπεζ. ∆ιοικ. 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Στο υπόδειγµα Α µε κοινές εισροές το άµεσο και έµµεσο κόστος ανά φοιτητή, 
παρατηρείται ότι τα τµήµατα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και 
Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής εµφανίζουν 100% σχετική 
αποδοτικότητα και στις τέσσερις προσεγγίσεις. Το Τµήµα Οικονοµικών 
Επιστηµών παύει να έχει 100% σχετική αποδοτικότητα στην 4η προσέγγιση, 
όπου επιτυγχάνει το ποσοστό 93,84% ως προς το µέγιστο επίπεδο εκροών 
(συνδυασµός εκροών, Απασχόλησης-Βάσεων) που θα µπορούσε να έχει 
επιτύχει αν λειτουργούσε αποδοτικά (και στις δύο προηγούµενες εκροές 
υστερεί έναντι των Τµηµάτων Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής 
∆ιοικητικής και Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων). Αντίστοιχα, το 
τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών παύει να έχει 100% σχετική αποδοτικότητα 
στην 4η προσέγγιση (86,71%), όπου δεν συµµετέχει η εκροή της διδασκαλίας, 
στην οποία υπερέχει των άλλων τµηµάτων. Ακολουθεί κατά σειρά το τµήµα 
Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης, χωρίς να παρουσιάζει 100% σχετική 
αποδοτικότητα σε καµία προσέγγιση, µε πιο χαµηλό ποσοστό στη 2η 
προσέγγιση (συνδυασµός εκροών ∆ιδασκαλίας – Απασχόλησης). 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ B 

ΚΟΙΝΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ B1, B2, B3, Β4: Άµεσο- Έµµεσο κόστος ανά ώρα διδασκαλίας 

ΕΚΡΟΕΣ B1: ∆ιδασκαλία-Απασχόληση - Βάσεις 

ΕΚΡΟΕΣ B2: ∆ιδασκαλία-Απασχόληση 

ΕΚΡΟΕΣ B3: ∆ιδασκαλία-Βάσεις 

ΕΚΡΟΕΣ B4: Απασχόληση-Βάσεις 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.4Β:   Αποτίµηση Σχετικής Αποδοτικότητας των 5 Τµηµάτων 

του ΠΑ.ΠΕΙ µε βάση το κόστος ανά ώρα διδασκαλίας 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 Β1 Β2 Β3 Β4 

Ναυτιλιακών Σπουδών 100,00 100,00 100,00 86,71
Οικονοµικών Επιστηµών 95,28 88,13 95,28 93,84
Οργ. & ∆ιοίκ. Επιχειρ. 100,00 100,00 100,00 100,00
Στατ. & Ασφαλ. Επιστ. 94,41 77,98 94,41 90,93
Χρηµ/κής & Τραπεζ. ∆ιοικ. 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Στο υπόδειγµα Β µε κοινές εισροές το άµεσο και έµµεσο κόστος ανά ώρα 
διδασκαλίας, παρατηρείται ότι τα τµήµατα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής 
εµφανίζουν, επίσης, 100% σχετική αποδοτικότητα και στις τέσσερις 
προσεγγίσεις. Το τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών παύει να έχει, επίσης, 100% 
σχετική αποδοτικότητα στην 4η προσέγγιση (86,71%), ενώ και τα τµήµατα 
Οικονοµικών Επιστηµών και Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης δεν 
παρουσιάζουν 100% σχετική αποδοτικότητα σε καµία προσέγγιση, µε πιο 
χαµηλά ποσοστά, επίσης, στη 2η προσέγγιση. 
 
Η διαφοροποίηση που παρατηρείται στα αποτελέσµατα των δύο 
διαφορετικών υποδειγµάτων θεωρείται ότι οφείλεται στη διαφορετική 
κατανοµή των επιµέρους µεγεθών (εισροών) άµεσου και έµµεσου κόστους ανά 
φοιτητή (Υπόδειγµα Α) και ανά ώρα διδασκαλίας (Υπόδειγµα Β) µεταξύ των 
τµηµάτων. Το τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών παρουσιάζει µικρότερη 
σχετική αποδοτικότητα στην 1η, 2η και 3η προσέγγιση του Β υποδείγµατος από 
εκείνη του Α, επειδή στο Β υπόδειγµα επιβαρύνεται αναλογικά µε µεγαλύτερο 
έµµεσο κόστος. Αντίστοιχα, το τµήµα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης 
παρουσιάζει µεγαλύτερη σχετική αποδοτικότητα στην 1η, 2η και 3η 
προσέγγιση του Β υποδείγµατος από εκείνη του Α, επειδή στο Β υπόδειγµα 
επιβαρύνεται αναλογικά µε µικρότερο άµεσο και έµµεσο κόστος. 
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Η υιοθέτηση ενός από τα δύο υποδείγµατα, εξαρτάται από τις προτεραιότητες 
– στόχους των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στα πανεπιστήµια, ως 
προς τον τρόπο µέτρησης των παρεχοµένων υπηρεσιών, δηλαδή είτε δίνοντας 
έµφαση στο κόστος ανά φοιτητή, είτε στο κόστος ανά ώρα διδασκαλίας. Το 
υπόδειγµα Α είναι προτιµότερο να ακολουθείται όταν οι κατά προτεραιότητα 
στόχοι του Πανεπιστηµίου είναι η βελτίωση των αποφάσεών του σε θέµατα 
αριθµού νεοεισερχόµενων, διανοµής συγγραµµάτων, ακολουθούµενης 
πολιτικής για τη σίτιση και στέγαση των φοιτητών κ.ά. Αν, όµως, οι κατά 
προτεραιότητα στόχοι του Πανεπιστηµίου είναι η βελτίωση των αποφάσεών 
του σε θέµατα παροχής υπηρεσιών προς τρίτους (εκπόνηση µελετών, 
σεµινάρια, συνέδρια, τεχνογνωσία), προγράµµατος µαθηµάτων, τοµέων 
εξειδίκευσης, υπολογισµού διδάκτρων για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα, σε 
συνδυασµό µε δάνεια σε φοιτητές ασθενεστέρων εισοδηµατικών τάξεων κ.ά., 
τότε είναι προτιµότερο να ακολουθείται το υπόδειγµα Β. 
 
Η προηγουµένως αναπτυχθείσα ανάλυση των αποτιµήσεων της DEA µέσω 
των δύο υποδειγµάτων έδειξε αξιοπιστία αποτελεσµάτων, αφού δεν 
διαφοροποίησε ουσιαστικά τη σχετική αποδοτικότητα των 5 ακαδηµαϊκών 
τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. στις οκτώ επιµέρους προσεγγίσεις και τα 
αποτελέσµατα αυτά είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά των πραγµατικών 
χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων των Τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. 
  
Το Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης έρχεται 5ο ως προς τη σχετική 
αποδοτικότητα, αφού, η 3η του θέση ως προς την αναλογία διδασκόντων προς 
διδασκοµένους εξαλείφεται από την 4η θέση του ως προς το κόστος ανά 
φοιτητή, ως προς το κόστος ανά ώρα διδασκαλίας και ως προς τις βάσεις 
εισαγωγής, αλλά και από την 5η του θέση ως προς το ποσοστό απασχόλησης. 
 
Το Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών κατατάσσεται σε µια ενδιάµεση θέση ως προς 
τη σχετική αποδοτικότητα, αφού έρχεται 5ο ως προς το κόστος ανά φοιτητή 
και 4ο ως προς το ποσοστό απασχόλησης, ενώ η 2η θέση του ως προς το κόστος 
ανά ώρα διδασκαλίας και η καλύτερη αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων 
εξαλείφονται από τις χειρότερες βάσεις εισαγωγής. 
 
Το Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης κατατάσσεται, επίσης, σε µια ενδιάµεση θέση 
ως προς τη σχετική αποδοτικότητα, αφού η 2η θέση του ως προς το κόστος ανά 
φοιτητή, µαζί µε την 3η θέση του ως προς το κόστος ανά ώρα διδασκαλίας, το 
ποσοστό απασχόλησης και τις βάσεις εισαγωγής εξουδετερώνονται από την 4η 
θέση ως προς το λόγο διδασκόντων/διδασκοµένων. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στο ότι το Οικονοµικό Τµήµα (και το Ο∆Ε) έχει υπερδιπλάσιο αριθµό ετών 
λειτουργίας και φοιτητών. Από αυτή την άποψη, µπορεί να χαρακτηρισθεί 
ότι προηγείται µεταξύ των δύο ενδιάµεσων τµηµάτων της κατάταξης που 
προαναφέρθηκε. 
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Το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής είναι ένα από τα δύο 
πρώτα τµήµατα της ανάλυσης που προηγήθηκε, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν 
υπάρχουν στοιχεία για να υποστηριχθεί ότι θα µπορούσε να αξιοποιήσει µε 
αποτελεσµατικότερο  τρόπο τους πόρους του. Εµφανίζει 100% σχετική 
αποδοτικότητα σύµφωνα µε τις αποτιµήσεις και των οκτώ προσεγγίσεων, 
αφού, η 5  θέση του ως προς το λόγο διδασκόντων/διδασκοµένων και η 2   
θέση του ως προς το ποσοστό απασχόλησης, υπερκαλύπτονται από την 1  
θέση του ως προς το κόστος ανά φοιτητή, το κόστος ανά ώρα διδασκαλίας και 
τις βάσεις εισαγωγής. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το ότι συγκέντρωσε την 
πρώτη προτίµηση 798 υποψηφίων φοιτητών στις πανελλήνιες εξετάσεις του 
2004 (649 το 2003), γεγονός που το κατέταξε 13  (14  το 2003) µεταξύ των 250 
(244 το 2003) πανεπιστηµιακών τµηµάτων που λειτούργησαν την ίδια χρονιά.  

η η

η

ο ο

 
Το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων υπερκαλύπτει τη 2η θέση που 
έχει για το λόγο διδασκόντων/διδασκοµένων και για τις βάσεις εισαγωγής µε 
την 1η θέση του ως προς το ποσοστό απασχόλησης. Παρόλη την ιδιοµορφία 
του να διαθέτει µεγάλο αριθµό «ανενεργών» φοιτητών, που το οδηγεί στο 3ο 
µεγαλύτερο κόστος ανά φοιτητή και στο µεγαλύτερο κόστος ανά ώρα 
διδασκαλίας, επιτυγχάνει να παρουσιάζει 100% σχετική αποδοτικότητα 
σύµφωνα µε τις αποτιµήσεις και των οκτώ προσεγγίσεων. Από αυτή την 
άποψη µπορεί να χαρακτηρισθεί και ως πρώτο µεταξύ των δύο πρώτων 
τµηµάτων της ανάλυσης που προαναφέρθηκε. 
 
Σηµειώνεται, τέλος, ότι η παρούσα διατριβή επιχειρεί να παράσχει ένα 
εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων πάνω σε θέµατα όπως η χρηµατοδότηση, ο 
καθορισµός του αριθµού των φοιτητών ανά Τµήµα και η γενικότερη 
λειτουργία των πανεπιστηµιακών Τµηµάτων. Τα µοντέλα και τα 
αποτελέσµατα της DEA είναι ενδεικτικά και οι λήπτες αποφάσεων για τα 
παραπάνω (Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυβέρνηση, Πανεπιστήµιο) έχουν, 
προφανώς, την ευχέρεια να χρησιµοποιήσουν αυτή τη µεθοδολογία, ή, 
επιπλέον, να µεταβάλλουν το είδος ή τον αριθµό των εκροών (π.χ. δείκτες 
ερευνητικής δραστηριότητας), ή και τον αριθµό των προσεγγίσεων, αν πρέπει 
να αποτιµηθεί εκ νέου και  µε πιο εµπεριστατωµένο τρόπο η αποδοτικότητα 
των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων. 
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5.2 Οργάνωση και λήψη αποφάσεων στην ανώτατη εκπαίδευση. 
 ∆ιοίκηση Βάσει ∆ραστηριοτήτων – Activities Based Management (ABM) 

 
Οι Carrol and Johnson (1990) συνέταξαν µια «µελέτη – οδηγό» για την έρευνα 
στη λήψη αποφάσεων. Αν και δεν αναφέρονται στη στατιστική θεωρία 
αποφάσεων, η µελέτη είναι πολύ σηµαντική και για τους θεωρητικούς των 
αποφάσεων, επειδή παρέχει ένα ανεκτίµητο συµπλήρωµα για περισσότερες 
µαθηµατικές προσεγγίσεις. Η λήψη αποφάσεων είναι µια περιοχή όπου και οι 
«µαλακές» και οι «σκληρές» µεθοδολογίες έχουν σηµαντικό ρόλο να 
διαδραµατίσουν. Ιδιαίτερα στο πέµπτο κεφάλαιο, επεκτείνουν τις έννοιες της 
λήψης αποφάσεων διερευνώντας, µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων για τη συλλογή της πληροφόρησης, στρατηγικές για 
συνδυασµό πληροφόρησης και εξαγωγής συµπερασµάτων, καθώς και 
µεθόδους παραγωγής κρίσεων και αποφάσεων. 
 
Στο χώρο της παιδείας, όµως, διαφοροποιούνται οι διαδικασίες οργάνωσης 
και λήψης αποφάσεων. Για τον Schultz (1972) η «διδασκαλία» και η «µάθηση» 
αποτελούν το κοινό χαρακτηριστικό κάθε «εκπαίδευσης»,  όταν λαµβάνονται 
υπόψη οι εκάστοτε πολιτιστικές διαφορές. Αυτές τις έννοιες τις αποκαλεί 
«σχολική παιδεία» (schooling) όταν πρόκειται για εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
που προσφέρονται από όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένης 
της προσπάθειας των µαθητών για µάθηση. Όµως, τον όρο «εκπαίδευση» 
(education) τον χρησιµοποιεί, όταν πρόκειται για το οργανωµένο 
εκπαιδευτικό σύστηµα που δεν ασχολείται µόνο µε την «παραγωγή» σχολικής 
παιδείας, αλλά και µε την προαγωγή της γνώσης µέσω της έρευνας, καθώς 
επίσης και µε άλλες δραστηριότητες, στις οποίες δεν συµµετέχουν άµεσα οι 
µαθητές. 
 
Στη διαδικασία της εκπαίδευσης αναφέρεται και ο Κουτσουµάρης (1980, σ. 
17), όπου διευκρινίζει ότι: α) η εκπαίδευση είναι µια διαδικασία µάθησης, το 
δε εκπαιδευτικό σύστηµα είναι µια οργάνωση παραγωγικής δραστηριότητας 
και β) είναι αναγκαία η σαφής διάκριση ανάµεσα στη γενική και την 
επαγγελµατική εκπαίδευση. Υπό την ευρύτερη µορφή της, η γενική 
εκπαίδευση επιδιώκει, την προαγωγή του ανθρώπινου νοητικού επιπέδου 
(intellect) και της ικανότητας του ατόµου να διαµορφώνει και να λαµβάνει 
ορθολογικότερες αποφάσεις στις διάφορες εκδηλώσεις της κοινωνικής, 
οικονοµικής, πολιτιστικής και πολιτικής του ζωής, και γενικώς καθιστά το 
άτοµο ικανό να είναι ένας καλύτερος πολίτης και να ζει µια πληρέστερη ζωή.  
Μαζί  µε αυτή την άποψη υπενθυµίζει και τη φράση του Schultz, ότι η 
εκπαίδευση αντιπροσωπεύει «επένδυση καταναλωτικής µορφής». Όσον 
αφορά στη διασύνδεση των προαναφεροµένων εννοιών µε το κοινωνικό 
σύνολο, ο Κουτσουµάρης (1981, σ. 36, 37) επικαλείται την εµπειρία των 
προηγµένων σε ανάλογα θέµατα χωρών και αναφέρει δύο δίαυλους τέτοιων 
διασυνδέσεων: α) Μέσω της µορφής διοικήσεως, στην οποία µετέχουν και 
διακεκριµένα άτοµα από διάφορες κοινωνικές τάξεις και β) Μέσω της 
συνεργασίας των ΑΕΙ µε παραγωγικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις σε 
θέµατα εφηρµοσµένης έρευνας και σε προγράµµατα εκπαιδεύσεως 
προσωπικού. 
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Σε µιαν εποχή στην οποία τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης είναι όλο και 
περισσότερο υπόλογα σε θέµατα κόστους και ποιότητας, είναι σηµαντικό για 
τα ιδρύµατα να διαθέτουν τους πόρους στις δραστηριότητες που είναι 
περισσότερο κατάλληλες να έχουν την επιθυµητή επίδραση. Γι’ αυτό οι 
Desjardins et al. (1999, p.30) πιστεύουν ότι τα µεγάλα Πανεπιστήµια πρέπει 
να ισορροπούν τις πολλαπλές δραστηριότητες που σχετίζονται µε την 
αποστολή τους, αλλά συχνά δε διαθέτουν εµπειρική έρευνα που να δείχνει 
πώς τα προγράµµατα για πτυχιούχους και επαγγελµατίες επιδρούν στα 
προπτυχιακά τους προγράµµατα, και πώς οι ερευνητικές τους δραστηριότητες 
επιδρούν στην εκπαιδευτική τους αποστολή και αντίστροφα. Σε µια περίοδο, 
κατά την οποία κάποιες λειτουργίες του ιδρύµατος (όπως οι εγγραφές 
πρωτοετών) εκτιµώνται µε βάση εξειδικευµένους αριθµητικούς στόχους, οι 
ευρύτερες στρατηγικές που βασίζονται στην έρευνα µπορούν να παρέχουν 
απόδειξη ότι συνδέονται οι µελλοντικές φοιτητικές δραστηριότητες µε τη 
προαγωγή των στρατηγικά σχεδιασµένων στόχων ενός Ιδρύµατος. 
 
Για την πορεία του στρατηγικού σχεδιασµού των Πανεπιστηµίων είναι 
απαισιόδοξος ο Fuller (2001, p.63) και πιστεύει ότι, δυστυχώς, αντί να θέτουν 
τους οργανωτικούς τους στόχους, οι διοικούντες τα Πανεπιστήµια επέτρεψαν 
αυτοί οι στόχοι να υπαγορεύονται από άλλους που θα έβλεπαν τα 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ως µέσον εκπλήρωσης των δικών τους στόχων. Είναι 
χαρακτηριστικό, αναφέρει, ότι το περισσότερο προφανές σύµπτωµα του 
προβλήµατος στα πλαίσια της Μεγάλης Βρετανίας έχει γίνει αντιληπτό σε 
άλλα µέρη του κόσµου ως ένα εύρηµα στην επιχειρηµατική υποχρέωση και 
ικανότητα απόδοσης λογαριασµού (accountability). Αναφέρεται στην 
περιοδική εθνική αξιολόγηση της διδασκαλίας και της έρευνας: Εγγύηση 
Ποιότητας ∆ιδασκαλίας (Teaching Quality Assistance – TQA) και Άσκηση 
Εκτίµησης Έρευνας (Research Assessment Exercise – RAE). Υπογραµµίζει δε, 
ότι οποιεσδήποτε και αν είναι οι ιδιαίτερες αξίες τους, αυτές οι δύο ασκήσεις 
έχουν µικρή, αν έχουν, σχέση µεταξύ τους. 
 
Με τη σειρά του ο Parker (2002, p.612) προβληµατίζεται επειδή η συζήτηση 
για την έρευνα και τη διδασκαλία διατυπώνεται όλο και περισσότερο στη 
γλώσσα του εµπορίου και οδηγείται από χρηµατοοικονοµικές προσταγές. 
Αυτό το επιχειρησιακό πολιτιστικό επίπεδο εκφράζεται στη γλώσσα του 
µάρκετινγκ και των χρηµατοοικονοµικών (Acroyd and Ackroyd 1999, Pratt 
and Poole 1999, 2000). Παρατηρεί ότι, η ελευθερία του ακαδηµαϊκού λόγου 
έχει περιορισθεί και η κριτική βλάπτεται, καθώς οι ακαδηµαϊκοί υπόκεινται 
σε διακριτικές ή φανερές πιέσεις να συγκρατήσουν τις δηµόσια εκφραζόµενες 
γνώµες από το φόβο να παραβιάσουν το εµπορικό απόρρητο ή να έρθουν σε 
αντίθεση θέσεων και απόψεων µε την ανώτατη πανεπιστηµιακή διοίκηση 
(MacΙntyre 2001). Επιπλέον µια υποχρέωση στην ποιότητα ως ουσιώδης 
οργανωτική αξία ακολουθείται ως φανερή στρατηγική του µάρκετινγκ, αλλά 
συγχρόνως υποβαθµίζεται στη διαδικασία µείωσης του κόστους (Warwick 
1999, Sharma 2001). 
 

 207



Κριτική είναι και η θέση του Singh (2002, p.98) απέναντι στην αυξανόµενη 
τάση διαφόρων τύπων και µετρήσεων αξιολόγησης των Πανεπιστηµίων. 
Σκοπός της µελέτης του δεν είναι να αντιπαρατεθεί στην υποχρέωση και την 
ικανότητα απόδοσης λογαριασµού (accountability) από τους ακαδηµαϊκούς, 
αλλά να επιχειρηµατολογήσει για ένα φιλοσοφικό διαχωρισµό αυτής της 
προσωπικής και επαγγελµατικής υποχρέωσης των ακαδηµαϊκών από µια 
διαµορφούµενη λογιστική µέτρηση που καλείται αξιολόγηση διδασκαλίας 
από τους φοιτητές (Student Ratings of Teaching – SRT). 
 
Γενικότερα, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσµο βρίσκονται κάτω από τη µεγάλη 
πίεση να ελέγξουν το κόστος τους και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους.  Ως 
απάντηση στις χρόνιες δηµοσιονοµικές ανάγκες, οι τοπικές κυβερνήσεις 
εξετάζουν τα εργαλεία διοίκησης που χρησιµοποιήθηκαν στον ιδιωτικό τοµέα, 
όπου, µεταξύ άλλων, είναι η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων – Activities 
Based Costing (ABC), η διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων – Activities Based 
Management  (ABM) και ο πίνακας εναρµόνισης δεικτών και στόχων – 
Balanced Scorecard (BSC). Σε µια σχετική µε τα παραπάνω µελέτη (Kidwell et 
al., 2002, p.66) στο CPA (Certified Public Accountants) Journal  
συγκεντρώθηκαν για τις χρήσεις 1998-2000, 402 ερωτηµατολόγια 
συµπληρωµένα από τους επικεφαλής διοίκησης κυβερνητικών οργανισµών 
στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Ηνωµένο Βασίλειο, που είχαν πειραµατισθεί 
µε εναλλακτικούς τύπους κυβερνητικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι και η χρηµατοικονοµική και η µη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για την απόδοση είναι αναγκαίες στις 
προσπάθειες χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και εκπλήρωσης στόχων των 
κυβερνητικών οργανισµών. 
 
Ιδιαίτερα, οι πολυδιάστατες βάσεις δεδοµένων είναι κατάλληλες στη ∆ιοίκηση 
Βάσει ∆ραστηριοτήτων – Activities Based Management (ABM) – αφού, όπως 
εξηγούν οι Hitt and Newing (1995, p. 28), τα δεδοµένα στο µοντέλο 
κοστολόγησης έχουν χαρακτήρα πολυδιάστατο εκ φύσεως. Ένα µοντέλο ΑΒC 
κτισµένο σε τέτοια βάση, κάνει ικανό το ίδιο κόστος να θεωρείται ως κόστος 
δραστηριότητας, υπηρεσίας, παραλήπτη ή ακόµη και ως συνδεόµενο κόστος, 
καθώς και παραδοσιακό κέντρο κόστους και σχέδιο λογαριασµών. 
 
Στην προηγούµενη άποψη, ο Conolly (1995, p. 47) συµφωνεί ότι η χρήση των 
εξειδικευµένων συστηµάτων – πακέτων ABC γίνεται όσο ποτέ ισχυρή και 
επικεντρωµένη, αλλά διαφοροποιείται στο γεγονός ότι ο συνδυασµός 
ABC/ABM είναι µόνο ένα από τα πολλά συστήµατα που παρέχουν 
πληροφόρηση στη διοίκηση. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος δυνατός τρόπος 
εµφάνισης της ισορροπίας που απαιτείται στο διάλογο: κατευθύνοντας τις 
δυνάµεις όλων των διαθέσιµων εργαλείων, τα συστήµατα ABC/ABM  και οι 
πολυδιάστατες βάσεις δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν άριστα µε 
έναν τρόπο που είναι συµπληρωµατικός και όχι ανταγωνιστικός. 
 

 208



Με δεδοµένη την άποψη ότι τα συστήµατα και οι πρακτικές διοικητικής 
λογιστικής συνιστούν οργανωτικούς κανόνες και προγράµµατα, οι Burns and 
Scapens (2000) περιέγραψαν ένα θεσµικό πλαίσιο για τη σύλληψη µιας 
γενικής ιδέας που αφορά την αλλαγή στη διοικητική λογιστική. Αυτό το 
µοντέλο, ισχυρίζονται οι Soin et al. (2002) διέθετε ένα επιπλέον πλεονέκτηµα, 
µε τη στάση «δυσπιστίας» του σε ανενηµέρωτους ισχυρισµούς για 
οργανωτικές µεταβολές που µερικές φορές γίνονται από σύµβουλους 
διοίκησης. Βασιζόµενοι σε αυτές τις παρατηρήσεις, υποστηρίζουν ότι υπάρχει 
µια ανάγκη για περαιτέρω κατά µήκος ερευνητική µελέτη για την ABC, µε 
ιδιαίτερη έµφαση σε µια επεξεργασµένη ερµηνεία της σχέσης ABC/ABM  που 
διερευνά την παραπέρα αλληλεπίδραση µεταξύ της στρατηγικής ικανότητας 
και της καθιέρωσης προγραµµάτων διοικητικής λογιστικής. 
 
Η πρακτική ερευνητική εργασία των Soin et al. (2002, p.268) επαλήθευσε άλλες 
έρευνες (Adams 1996, Malmi 1997, Daniels 1999, Rosander 1999), βρίσκοντας 
ότι η εφαρµογή της ABC έδειξε την εξέταση περισσότερο δραστικών 
οργανωτικών επανασχεδιασµών. Πράγµατι, η αλλαγή που παρουσιάσθηκε 
από την ABC δεν µπόρεσε να εκφρασθεί µε συγκρίσεις µεταξύ των παλιών και 
νέων κατανοµών κόστους, αλλά µάλλον µέσω µιας διάρθρωσης διαδικασιών 
στον οργανισµό που αντιστοιχούσε σε µια νέα κατανόηση των συνθηκών 
λειτουργίας του. Εξακρίβωσαν (p.269) τάσεις µεταξύ της ανάγκης να 
καθιερωθεί η ABC ως ένα οργανωτικό πρόγραµµα για να εξασφαλίζει την 
αναπαραγωγή του οικονοµικότερα, αλλά µε τις πιο καινοτόµες φιλοδοξίες της 
ABM. Η µελέτη τους έδειξε ακόµη ότι η οµάδα σύνταξης της ABC πέτυχε την 
καθιέρωση µιας εκδοχής της ABC που αποκάλυψε νέους συνδέσµους µεταξύ 
κόστους και υπηρεσιών, αλλά δεν µετασχηµάτισε τη στρατηγική σκέψη των 
επικεφαλής της διοίκησης. Επίσης, µπόρεσαν να διερευνήσουν τις µικρο-
διαδικασίες του οργανισµού µάλλον, παρά την επίδραση των δοµών σε ένα 
πιο µακρο-επίπεδο, που συνδέονται συχνά µε την καθιερωµένη θεωρία. 
 
Για έναν οργανισµό προτείνονται εννέα µεταβλητές απόδοσης από τους 
Rummler and Brache (1995), που εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΕΝΝΕΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
 

ΕΠΙΠΕ∆Ο    /     ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Στόχοι 
Οργανισµού 

Σχεδιασµός 
Οργανισµού 

∆ιοίκηση 
Οργανισµού 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Στόχοι 
∆ιαδικασιών 

Σχεδιασµός 
∆ιαδικασιών 

∆ιοίκηση 
∆ιαδικασιών 

ΕΠΙΠΕ∆Ο    
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στόχοι 
Εργασίας 

Σχεδιασµός 
Εργασίας 

∆ιοίκηση 
Εργασίας 
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Για τους Christensen and Sharp (1993, p.38) προκειµένου ένα σύστηµα 
διοικητικής λογιστικής να συµβάλει στη µεγιστοποίηση της ωφέλειας για τους 
λήπτες αποφάσεων, πρέπει να είναι εύκαµπτο και προσαρµόσιµο, παρέχοντας 
ποιοτική πληροφόρηση στη ζήτηση που κατευθύνει τις ανάγκες των 
«παραληπτών» του. Η ABC παρέχει αποκαλυπτική και λεπτοµερή 
πληροφόρηση για στρατηγικές αποφάσεις, ενώ κάποιες λεπτοµέρειες στη 
συσσώρευση κόστους και στους τύπους αναφοράς για την ABC πιστεύουν ότι 
θα αυξήσει επίσης την αξία της για λήψη αποφάσεων βραχυπρόθεσµα και 
µεσοπρόθεσµα, διατηρώντας παράλληλα την αξία της για στρατηγικούς 
στόχους λήψης αποφάσεων. Άλλωστε, η ABM και η ABC κατασκευάστηκαν η 
µια για την άλλη. Η ABC παρέχει την πληροφόρηση και η ABM τη 
χρησιµοποιεί σχεδιασµένη µε ποικίλες  αναλύσεις για να παράγει συνεχή 
βελτίωση τονίζει ο Turney (1992), ο οποίος µαζί µε τον Raffish σχεδίασε το 
σχήµα 5Α  που ακολουθεί: 

Σχέδιο κατανοµής κόστους
Συνεχής

Πόροι Βελτίωση
∆ιαδικασίας

Σχέδιο διαδικασίας

Οδηγοί Μετρήσεις ∆ιοίκηση βάσει
Κόστους Απόδοσης ∆ραστηριοτήτων

Αντικείµενα
Κοστολόγησης

∆ραστηριότητες

 
ΣΧΗΜΑ 5Α: Αξιοποίηση της ABC από την ΑΒΜ 

 
Από τη συνένωση της ABC µε την ΑΒΜ προέκυψε η ΑBCM, η οποία για τους 
Cooper et al. (1992,  p. 57) είναι κάτι παραπάνω από ένα σύστηµα. Οι 
διοικούντες κατάλαβαν ότι η πληροφόρηση µέσω της ABC τους καθιστά 
ικανούς να διοικήσουν δραστηριότητες και επιχειρηµατικές διαδικασίες 
παρέχοντας µια διασταυρωµένη λειτουργικά συνολική άποψη της 
επιχείρησης. Η ABCM ωφελεί και τις στρατηγικές και τις λειτουργικές 
αποφάσεις. Οι επιχειρήσεις χρησιµοποίησαν την πληροφόρηση για τη λήψη 
των κύριων αποφάσεων και για να παροτρύνουν τη διαδικασία βελτιώσεων 
και τη διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων. Ακόµη, η διοίκηση πρέπει να 
καθιερώσει µια συνειδητή διαδικασία οργανωτικής αλλαγής και εφαρµογής, 
αν ο οργανισµός πρέπει να ωφεληθεί από τις βελτιωµένες ερµηνείες που 
παρέχει µια ανάλυση της ABC. 
 
Ειδικότερα, την ανάγκη και τις ωφέλειες από τη χρησιµοποίηση της ΑΒΜ και 
ορισµένων συνδεόµενων εννοιών σε ένα Κολέγιο ή Πανεπιστήµιο εξετάζει ο 
Russell (2000,  p.44) και περιγράφει τις συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν, 
ώστε αυτό να επωφεληθεί. Εξετάζει, επίσης, την αποτυχία των Γενικά 
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Αποδεκτών Αρχών Λογιστικής – Generally Accepted Accounting Principles 
(GAAP) στη Λογιστική µη κερδοσκοπικών οργανισµών να παρέχουν την 
αναγκαία πληροφόρηση που σχετίζεται µε αποφάσεις για να λειτουργεί ένα 
Κολέγιο ή Πανεπιστήµιο κάτω από τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες. 
 
Η εξέλιξη της ABCM, προβλέπουν οι Williams and Melhuish (1999, p.36) ότι 
αντιµετωπίζει αρκετές σηµαντικές προκλήσεις για το άµεσο µέλλον. Πρώτον 
και κύριο, η ABCM πρέπει να συγκεντρωθεί στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σχετικών µε προγράµµατα «κλειδιά». Τελευταία υποβιβάζεται 
συχνά στο ρόλο ενός εργαλείου για τη λύση προβληµάτων. ∆εύτερον, ένα 
σύστηµα ανταµοιβής πρέπει να δηµιουργηθεί για να ενθαρρύνει την 
καλύτερη διοίκηση των δραστηριοτήτων της εργασίας. Η ABCM δεν είναι 
πραγµατικά τίποτα περισσότερο από ένας συστηµατικός τρόπος 
προσδιορισµού του πώς να χρησιµοποιηθούν περιορισµένοι πόροι στις 
κατάλληλες δραστηριότητες για την παραγωγή των επιθυµητών 
αποτελεσµάτων. Υποστηρίζουν ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της καλής 
διοίκησης στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και πιστεύουν ότι µε αυτά τα 
εφόδια η εξέλιξη της ABCM θα επιτύχει. Πρόβλεψή τους είναι ότι εντός 5 
ετών, ο µέσος όρος ενός διευθύνοντος στο δηµόσιο τοµέα θα λαµβάνει τα 
δεδοµένα της ABCM ως αποδεκτά, χωρίς να σκεφτεί ποτέ την προέλευσή τους 
ή την εξέλιξή τους. 
 
Έχει υποστηριχτεί ότι η κρίση στο σύγχρονο Πανεπιστήµιο πρέπει να 
ανακαλύπτεται κατά προτεραιότητα στις διαµορφούµενες συγκρούσεις και 
τάσεις µέσα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα και ο Scott (1984) αισιοδοξεί, ότι 
µέσα στο πλαίσιο αυτών των συγκρούσεων και τάσεων η λύση της εκάστοτε 
κρίσεως θα εξευρίσκεται. 
 
Οι  Rummler and Brache (1995) συµφωνούν µε µια παλαιότερη ρήση, που λέει 
πως, ένας οργανισµός δε χρειάζεται µόνο να κάνει πράγµατα σωστά, αλλά να 
κάνει και τα σωστά πράγµατα. Σηµειώνουν δε, ότι τα σωστά πράγµατα είναι 
εκείνες οι δραστηριότητες που εναρµονίζονται µε µια βιώσιµη, κατανοητή και 
ξεκάθαρα διαρθρωµένη στρατηγική. 
 
Στην παρούσα διατριβή διατυπώνεται το πρόβληµα χρηµατοδότησης, 
διαχείρισης και απεικόνισης των επενδύσεων στα ελληνικά Πανεπιστήµια. Η 
παρουσία της Λογιστικής (Χρηµατοοικονοµικής και Κόστους) µπορεί να 
διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο στην επίλυση αυτών των προβληµάτων, αλλά 
και να βελτιώσει µεσο-µακροπρόθεσµα τη διοίκηση των ελληνικών 
Πανεπιστηµίων σε θέµατα λήψης αποφάσεων. Για να γίνουν τα πράγµατα 
σωστά προτείνεται η κατάρτιση προϋπολογισµού βάσει δραστηριοτήτων και, 
στη συνέχεια, για να γίνουν τα σωστά πράγµατα προτείνεται η σύνταξη 
πίνακα εναρµόνισης δεικτών και στόχων. Η προτεινόµενη αξιοποίηση της 
Λογιστικής ακολουθεί κατά σειρά τα στάδια που εµφανίζονται στο επόµενο 
σχήµα (5Β). 
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Ταµειακές συναλλαγές Λογαριασµοί Ισολογισµού και Αποτελέσµατος
οµάδες 1-5              οµάδες 6-8

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Οµάδα ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ 10(0) Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ΝΠ∆∆

∆ηµόσιο Λογιστικό παρ. 3.4
παρ.3.3

Βασικές
λειτουργίες

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οµάδες 2,6,7,8

Οδηγοί- ∆εξαµενές κόστους
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ABC)

Κέντρα Κόστους: Ακαδηµαϊκά Τµήµατα παρ.4.2 Οµάδα 9 παρ. 4.2.1

Βασικό Επίπεδο

Ανώτερο Επίπεδο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ
∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ (BSC)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αξιοποίηση της ABC µέσω της DEA παρ.5.1

ΣΧΗΜΑ 5Β: Αξιοποίηση της Λογιστικής στη ∆ιοίκηση Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΒΜ) παρ. 5.2                    
∆ιεθνώς διαµορφούµενη τάση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΒΒ) παρ. 5.2.1

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ κεφ.6

παρ.5.2.2

Αναµενόµενη     εφαρµογή   ΚΛΣΝΠ∆∆ στο  σύνολο   των   Πανεπιστηµίων
Αναµενόµενη          επέκταση        εφαρµογής      ∆ΛΠ   (IAS)  στα      ΝΠ∆∆
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5.2.1 Βασικό Επίπεδο ABM (Doing things right): Κατάρτιση 
 Προϋπολογισµού Βάσει ∆ραστηριοτήτων–Activities Based Budgeting (ABB) 

 
Η κατάρτιση προϋπολογισµών, στα πλαίσια εκσυγχρονισµού του ∆ηµόσιου 
Τοµέα (Βουλή της Σκοτίας) κάτω από συνθήκες αποκέντρωσης, αναλύεται 
από τον Midwinter (2005). Υποστηρίζει ότι, µε τα νέα δεδοµένα, ο 
προϋπολογιστικός έλεγχος έχει βελτιωθεί, υπονοώντας ότι η Βουλή µπορεί να 
διαθέτει καλύτερη πληροφόρηση για τα χρηµατοοικονοµικά της και για την 
απόδοσή της, αλλά και ότι έχει ενισχυθεί ο ρόλος της στις διαδικασίες 
διαβούλευσης για την εκτέλεση προϋπολογισµών. Όµως, η κατάρτιση 
προϋπολογισµών βάσει του αποτελέσµατος έχει περιορισµένη εφαρµογή, 
επειδή η πληροφόρηση για την απόδοση δεν διαδραµατίζει κανένα ρόλο για 
την κατάρτιση του προϋπολογισµού στις επιλογές µεταξύ των 
προγραµµάτων. 
 
Οι Hills and Mahoney (1978), στη µελέτη τους για τους προϋπολογισµούς 
Πανεπιστηµίων και τη λήψη αποφάσεων, κατέληξαν στα ευρήµατα που 
δείχνουν ότι τα Πανεπιστήµια είναι οργανισµοί που λειτουργούν µε τρόπους 
προβλεπόµενους από τη σχετική θεωρία, ο προϋπολογισµός των επιµέρους 
µονάδων είναι µια διαδικασία που σχεδιάσθηκε, εν µέρει, για να βελτιώνει τις 
διαφορές τους και να διατηρεί εµφανώς την αρµονία τους µέσω της 
κατανοµής πόρων που επελέγησαν σύµφωνα µε αποδεκτά πρότυπα. 
 
Η χρησιµότητα κατανόησης της δυναµικής στη διαδικασία κατάρτισης 
προϋπολογισµού σε κρατικό Πανεπιστήµιο τονίζεται και από τους Covaleski 
and Dirsmith (1988), οι οποίοι βρήκαν σηµαντική αξία στην αναδυόµενη 
προοπτική του προϋπολογισµού. Εξετάζοντας τη φύση της προϋπολογιστικής 
διαδικασίας ανάµεσα σε ένα µεγάλο κρατικό Πανεπιστήµιο και στο ίδιο το 
κράτος-κυβέρνηση συµφώνησαν ότι η Λογιστική µπορεί µάλλον να είναι 
συνεργός στη δηµιουργία µιας κοινωνικής πραγµατικότητας, παρά η 
«εκλογικευµένη» αντανάκλαση µιας τεχνοκρατικής πραγµατικότητας. 
 
Οι Ferreira, Merchant (1992), αναφερόµενοι στους Covaleski and Dirsmith 
σηµειώνουν ότι περιέγραψαν λεπτοµερώς τη διαδικασία προϋπολογισµού 
που παρατήρησαν σε τµήµατα νοσοκοµείων και Πανεπιστηµίων. 
Παρακινήθηκαν από την ανάγκη να υπολογίσουν αν οι 
πρωτοπαρουσιαζόµενες έννοιες στη βιβλιογραφία περί προϋπολογισµών, 
όπως είναι οι πηγές και οι τύποι οργανωτικής δύναµης και πολιτικής, ήταν 
χρήσιµο να περιγράψουν τη φύση της προϋπολογιστικής διαδικασίας, πέραν 
από την παραδοσιακή λογική κατανοµής πόρων και ανάπτυξης προτύπων 
για την εκτίµηση της απόδοσης. 
 
Οι Pfeffer and Salancik (1974), εξετάζοντας τα Πανεπιστήµια των ΗΠΑ, είχαν 
υποστηρίξει για τα προαναφερθέντα θέµατα ότι θα υπήρχε µεγαλύτερη πίεση 
στα δηµόσια, παρά στα ιδιωτικά Πανεπιστήµια και σε εκείνα που είναι 
νεώτερα ή µε µικρότερη φήµη και εποµένως θα είχαν µικρότερη δύναµη 
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επιρροής σε επιτροπές υψηλόβαθµων ή νοµοθετικών σωµάτων. 
Αναφερόµενοι στους Thompson and McEwen (1958), επισήµαιναν ότι ο 
ανταγωνισµός στους πόρους µπορεί να υποχρέωνε τους οργανισµούς στην 
κατάλληλη συµπεριφορά και κατέληγαν ότι, η µεγαλύτερη χρήση στη δύναµη 
της κατανοµής πόρων και στη λήψη οργανωτικών αποφάσεων µπορεί να 
προβλεφθεί ότι θα υπάρχει στους οργανισµούς εκείνους που αντιµετωπίζουν 
µικρότερο ανταγωνισµό. 
 
Στο ίδιο µήκος κύµατος και η µελέτη των Salancik and Pfeffer (1974), ανέλυε 
το βαθµό γενίκευσης παροµοίων θεµάτων σε διαφορετικούς τύπους 
οργανισµών. Τα Πανεπιστήµια παρουσιάζουν ιδιοµορφία στο ότι δείχνουν 
πρωτίστως επιµερισµένη αλληλεξάρτηση (Thompson, 1967). Η 
αλληλεξάρτηση ανάµεσα στο τι συµβαίνει στο τµήµα Ιστορίας και στο τι 
συµβαίνει στο τµήµα Γαλλικών είναι, πιθανότατα, ελάχιστη συγκρινόµενη µε 
την αλληλεξάρτηση ανάµεσα στα τµήµατα Μάρκετινγκ και Παραγωγής για 
µια βιοµηχανική επιχείρηση. 
 
Παράλληλα, στο Ηνωµένο Βασίλειο, παρατηρούν οι Edwards et al. (1999), ότι 
σε επίπεδο τοπικής εκπαιδευτικής αρχής (Local Education Authorities- LEA) 
το πρόγραµµα της τοπικής διοίκησης των σχολείων (Local Management of 
Schools – LMS) έχει, επίσης, απαιτήσει νέα συστήµατα προϋπολογισµού και 
λογιστικής ευθύνης για να συγκρίνει τα κέντρα κόστους µε τους διαθέσιµους 
πόρους και να µετρήσει το ποσό των κεφαλαίων για ένα συγκεκριµένο έργο, 
που έχει ανατεθεί από τη LEA στα σχολεία, τα οποία πρέπει να αποφασίσουν 
αν θα ξαναεκτελέσουν το ίδιο έργο, όταν το  κρίνουν χρήσιµο. Ανάλογη είναι 
και η παρατήρηση που σηµειώνει ο Likierman (2000) σχετικά µε την εισαγωγή 
των διαδικασιών λογιστικής και προϋπολογισµού που βασίζονται στους 
διατιθέµενους πόρους (Resource Accounting and Budgeting – RAB), οι οποίες 
θα συντελέσουν σε µεγάλες αλλαγές για τους προϋπολογισµούς, τον έλεγχο 
και τις χρηµατοοικονοµικές αναφορές της κεντρικής κυβέρνησης του 
Ηνωµένου Βασιλείου. 
 
Οι Scapens et al. (1994) έχουν εξηγήσει µε τη σειρά τους ότι το µοντέλο 
κατανοµής πόρων του Πανεπιστηµίου τους (Manchester) µε τη νέα 
διαδικασία κατανοµής των γενικών εξόδων, παράγει προϋπολογισµούς για 
τον ακαδηµαϊκό τοµέα, οι οποίοι µαζί µε τους προϋπολογισµούς του 
συνδεοµένου συστήµατος (∆ιοίκηση, Βιβλιοθήκη κ.α.) παρέχουν ένα 
περιεκτικό σύστηµα για το σχεδιασµό των πανεπιστηµιακών πόρων. 
 
Η εφαρµογή της ABC στο Κεφάλαιο 4 για το ΠΑ.ΠΕΙ. παρέχει στη ∆ιοίκηση 
τη λεπτοµερή πληροφόρηση που χρειάζεται σχετικά µε το αναγκαίο είδος και 
ύψος των εισροών που απαιτείται για τη µελλοντική του λειτουργία. Στην 
παρούσα διατριβή η έννοια των άµεσων δαπανών για το ΠΑ.ΠΕΙ. δεν µπορεί  
να παρουσιασθεί µε τον τρόπο που αντιστοιχεί στις βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις. Το µέγεθός τους επηρεάζεται ελάχιστα από το µεταβαλλόµενο 
έργο, αφού ο αριθµός του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των 
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φοιτητών και των διδακτικών ωρών καθορίζονται (αποφασίζονται) εκ των 
προτέρων µε µικρές ποσοστιαίες αυξοµειώσεις ετησίως, ανεξάρτητα από την 
αντίστοιχη ετήσια ζήτηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Συνήθως, η σύνταξη του 
προϋπολογισµού για την επόµενη χρήση στηρίζεται στον προϋπολογισµό της 
προηγούµενης χρήσης µε τις προαναφερθείσες µικρές αυξοµειώσεις 
(Παπαδέας, Πάγγειος, 2003). Όταν, όµως, αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της 
µεθόδου ABC, η διαδικασία ABB προσφέρει την ευκαιρία για ανάλογους 
προβληµατισµούς που έχουν ως άξονα υπολογισµών, κατά κύριο λόγο, τις 
συγκεκριµένες δραστηριότητες και, κατά δεύτερο λόγο, τις απλουστευµένες 
τεχνικές στον τρόπο και στο µέγεθος της χρηµατοδότησης. 
 
Οι Kaplan, Cooper (1998) συµφωνούν (p. 229) ότι, επειδή σε µια επιχείρηση 
υπηρεσιών σχεδόν όλα τα είδη κόστους προέρχονται από πηγές που 
αναλώνονται προκαταβολικά της χρήσης τους, δηλαδή πρόκειται για έµµεσο  
και σταθερό κόστος σε συγκεκριµένη βραχεία χρονική περίοδο, είναι λογικό 
να χρειάζονται το σύστηµα ABC ακόµη περισσότερο από µια βιοµηχανική 
επιχείρηση. Όσον αφορά στην άποψη ότι η προσφορά και το προκαταβληθέν 
κόστος διαφόρων πηγών δεν ενδείκνυνται για βραχυχρόνιες αλλαγές 
ανάλογα µε τη ζήτηση δραστηριοτήτων, ισχυρίζονται (p. 301) ότι δεν 
επαληθεύεται προκειµένου για τη διαδικασία ΑΒΒ, όπου µπορούµε να 
χειρισθούµε τις προϋπολογισµένες δαπάνες ως ενδογενείς στο ΑΒΜ και όχι ως 
ανεξάρτητες µετρήσεις της ABC. Για να αξιοποιηθούν ανταποδοτικά οι 
συγκεκριµένες δαπάνες θα πρέπει να ενσωµατώνονται, µε τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις, στην προϋπολογιστική διαδικασία. Η ΑΒΒ είναι µια άκρως 
σπουδαία εφαρµογή: πρόκειται για µια µακροχρόνια διαδικασία, κατά την 
οποία το θεωρούµενο ως σταθερό κόστος µετατρέπεται σε µεταβλητό. 
Υποστηρίζουν (p. 311) ότι µε ένα επιτυχηµένο σύστηµα ΑΒΜ υπάρχει η 
ευχέρεια αλλαγής υπολογισµού των απαραίτητων ποσοτήτων στους οδηγούς 
κόστους δραστηριοτήτων, καθώς και αλλαγής σχέσης µεταξύ των 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται και των πηγών που είναι απαραίτητες για 
αυτές τις δραστηριότητες και καταλήγουν (p. 310) ότι η ΑΒΒ προσπαθεί να 
προσεγγίσει τη µελλοντική πηγή προσφοράς και όχι να τελειοποιήσει το 
συγκεκριµένο µοντέλο. 
 
Στον Πίνακα 5.2.1Α παρουσιάζεται ο κάθε φορά προβλεπόµενος από το 
ΥΠΕΠΘ αριθµός νεοεισερχόµενων στα 9 Τµήµατα του ΠΑ.ΠΕΙ. για τις 
ακαδηµαϊκές χρονιές 2000-2006, ο οποίος υπόκειται σε µικρές µεταβολές λόγω 
του περιορισµένου ορίου (δικαιώµατος) µεταγραφής φοιτητών. 
 
Παράλληλα, στους Πίνακες 5.2.1Β και 5.2.1Γ παρουσιάζονται οι κάθε φορά 
προϋπολογισµοί του ΠΑ.ΠΕΙ. σε €,  µε βάση το ∆ηµόσιο Λογιστικό, για τις 
χρήσεις 2006-2008. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1Α: Αριθµός Εισερχοµένων στο ΠΑ.ΠΕΙ. για τα έτη 2000-2006 
 

Νεοεισερχόµενοι  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Οικονοµικών Επιστηµών 335 325 310 295 295 295 260 
Οργάν. & ∆ιοίκ. Επιχειρήσεων 330 320 305 290 290 290 280 
Στατιστικής & Ασφαλ. Επιστήµης 225 215 205 195 195 195 190 
Χρηµατοικ/κής & Τραπεζ. ∆ιοίκησης 165 155 145 140 140 140 140 
Βιοµηχανικής ∆ιοικ. & Τεχνολογίας 
(τ.Τεχνολογίας & Συστηµ. Παραγ.) 120 115 110 105 105 105 105 

Ναυτιλιακών Σπουδών 195 185 175 165 165 165 165 
Πληροφορικής 100 120 135 150 160 160 160 
∆ιδακτικής της Τεχνολ. & Ψηφιακών 
Συστηµ. (τ.Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης) 

155 180 200 190 190 190 190 

∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 200 190 185 175 175 175 175 
ΣΥΝΟΛΟ 1.825 1.805 1.770 1.705 1.715 1.715   1.665 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1Β: Προϋπολογισµοί εσόδων του ΠΑ.ΠΕΙ. για τα έτη 2006-2008 

 
ΕΣΟ∆Α 2006 2007 2008 

Επιχορηγήσεις 6.169.400,00 6.200.000,00 6.300.000,00
Φόροι, τέλη, δικαιώµατα υπέρ ΝΠ∆∆ 40.000,00 50.000,00 60.000,00
Έσοδα από την επιχ. δραστ. του ΝΠ∆∆ 142.000,00 150.000,00 160.000,00
Λοιπά έσοδα 836.000,00 840.000,00 850.000,00
Έκτακτα έσοδα 82.000,00 82.000,00 82.000,00
Έσοδα από παρελθόντα έτη 900,00 900,00 900,00
Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις 8.199.288,48 8.100.000,00 8.200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 15.469.588,48 15.422.900,00 15.652.900,00
Ταµειακό υπόλοιπο 1.706.300,00 1.774.600,00 1.981.600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.175.888,48 17.197.500,00 17.634.500,00

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1Γ: Προϋπολογισµοί εξόδων του ΠΑ.ΠΕΙ. για τα έτη 2006-2008 

 
ΕΞΟ∆Α 2006 2007 2008 

Πληρωµές για υπηρεσίες 4.563.850,00 4.644.500,00 4.821.500,00
Αµοιβές προσωπικού (βασικός µισθός & επιδόµατα) 770.400,00 800.000,00 850.000,00
Αµοιβές για ειδικές υπηρεσίες 80.150,00 85.000,00 90.000,00
Κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση κ.λπ. 613.500,00 700.000,00 720.000,00
Ασφαλιστικές παροχές (συντάξεις-βοηθήµατα) 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Πληρωµές για µετακίνηση προσωπικού 64.000,00 35.000,00 37.000,00
Λειτουργικές δαπάνες 3.011.300,00 3.000.000,00 3.100.000,00
Φόροι, τέλη κ.λπ. 15.500,00 15.500,00 15.500,00
Πληρωµές για προµήθεια καταναλωτικών αγαθών 810.700,00 820.000,00 830.000,00
Πληρωµές για µεταβίβαση εισοδηµάτων σε τρίτους 2.031.900,00 2.000.000,00 2.100.000,00
Πληρωµές αντικρ. από έσοδα που πραγµ. ή θα πραγµ. 624.000,00 650.000,00 670.000,00
∆απάνες σύνθετου περιεχοµένου 95.650,00 100.000,00 110.000,00
Εξυπηρέτηση δανείων (κίνηση κεφαλαίων) 33.000,00 33.000,00 33.000,00
Κεφαλαιακές δαπάνες 817.500,00 850.000,00 870.00,00
Πληρωµές για επενδύσεις 8.199.288,48 8.100.000,00 8.200.000,00
Αποθεµατικό - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 17.175.888,48 17.197.500,00 17.634.500,00
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Το Chartered Institute of Management Accountants της Μεγάλης Βρετανίας 
προτείνει µια αναπτυξιακή προϋπολογιστική διαδικασία (ΑΒΒ) για τον 
εκπαιδευτικό τοµέα (CIMA, 1996), η οποία στην παρούσα διατριβή 
προσαρµόζεται στα ελληνικά δεδοµένα και συνδυάζεται µε την υποθετική 
εφαρµογή της ABC  στο ΠΑ.ΠΕΙ. και τα πραγµατικά δεδοµένα των 
προηγηθέντων πινάκων. Το σενάριο (p. 12)αφορά ένα Πανεπιστήµιο µε τη 
συνήθη κατ’ έτος χρηµατοδότησή του (µικρές ποσοστιαίες αναπροσαρµογές 
σε µια ιστορική βάση). Στα πλαίσια ενός υγιούς συναγωνισµού µε τα άλλα 
οµοιογενή Πανεπιστήµια, υιοθέτησε την εξής διαδικασία δύο φάσεων: 
 
Αρχική Φάση 
 
Κάθε ακαδηµαϊκό τµήµα ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: 
 

1. Συµφωνεί σε µια χρονική περίοδο αναπροσαρµογής για την 
πραγµατοποίηση κοινών σκοπών, όπως π.χ. µείωση συγκεκριµένων 
πληρωµών για υπηρεσίες. 

2. Υπολογίζει το κόστος λειτουργίας του και το κόστος ανά φοιτητή του 
µε βάση τη µέθοδο ABC. 

3. Εισπράττει από τις προϋπολογισµένες επιχορηγήσεις ποσά αναλογικά 
µε τον αριθµό των φοιτητών, τον αναγκαίο για το είδος του 
κεφαλαιουχικό εξοπλισµό και την ποιότητα / ποσότητα έρευνας που 
παράγει. 

4. Προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά του (πέραν των επιχορηγήσεων) σε 
συνεργασία µε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, όπως 
π.χ. µε εκπόνηση µελετών, διοργάνωση συνεδρίων και σεµιναρίων, 
παροχή τεχνογνωσίας κ.α. 

 
Οι Κλάδης, Πανούσης (2004) θεωρούν δεδοµένο ότι η ενίσχυση της 
αυτοτέλειας και η διασφάλιση της ποιότητας και της ανάληψης της ευθύνης/ 
λογοδοσίας (accountability) των Πανεπιστηµίων, σε συνδυασµό µε το 
σύστηµα της κρατικής χρηµατοδότησής τους, αποτελούν τον πυρήνα των 
σχέσεων µεταξύ Πολιτείας και Πανεπιστηµίων. Εκτιµούν ότι έχουν ωριµάσει 
πλέον οι συνθήκες, ώστε  να εφαρµοσθεί πλέον και στην Ελλάδα ένα 
διαφορετικό σύστηµα χρηµατοδότησης, ανάλογο µε αυτά που έχουν ήδη 
αρχίσει να εφαρµόζονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για το 
σύστηµα χρηµατοδότησης «βάσει συµφωνηµένων στόχων» (funding by 
objects), το οποίο συνίσταται στη θεσµοθέτηση των διαδικασιών 
διαβούλευσης (consultation) της Κυβέρνησης µε κάθε Ίδρυµα χωριστά, η 
οποία θα καταλήγει στην υπογραφή συµφωνίας τετραετούς διάρκειας µε 
αµοιβαίες δεσµεύσεις. 
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5.2.2 Ανώτερο Επίπεδο ΑΒΜ (Doing the right things): 
 Πίνακας Εναρµόνισης ∆εικτών και Στόχων – Balanced Scorecard (BSC) 

 
Με την εφαρµογή της αρχικής φάσης του προηγούµενου σεναρίου, οι 
ιθύνοντες έχουν αξιοποιήσει τις χρηµατοοικονοµικές και διαχειριστικές τους 
δεξιότητες, µε στόχο να αρχίσουν να εµφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις για την 
αριστοποίηση στην απόδοση του Πανεπιστηµίου. 
 
Τελική Φάση 
 
Ο προηγούµενος στόχος µπορεί να επιτευχθεί µακροχρόνια µε την: 
 

1. Μεγιστοποίηση απορρόφησης κόστους και διαφάνειας των βασικών 
λειτουργιών για όλα τα τµήµατα, µέσω των διαδικασιών ABC και ΑΒΒ. 

2. Απόκτηση ευθύνης, κατά τµήµα, για χρηµατοοικονοµική λογοδοσία 
(accountability) που µπορεί να εκφρασθεί µε τεκµηριωµένες εισηγήσεις, 
π.χ. είτε για µεταβολή στο ύψος των επιχορηγήσεων, είτε για µεταβολή 
στον αριθµό των νεοεισερχόµενων. 

3. Εναρµόνιση σχεδίων δράσης και στόχων µεταξύ των τµηµάτων, µέσω 
της λεπτοµερούς και αξιόπιστης πληροφόρησης των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Αυτό σηµαίνει ότι αυξάνεται η 
υποστήριξη στη Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση και τα Τµήµατα 
συγκεντρώνονται πρωτίστως στις δύο από τις βασικότερες αποστολές 
τους: διδασκαλία και έρευνα (άρθρο 16 του Συντάγµατος). 

 
Ως προέκταση της προαναφερθείσας «τελικής φάσης» µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ο Πίνακας Εναρµόνισης ∆εικτών και Στόχων – Balanced 
Scorecard (BSC), για τον οποίο ο Dean (1996) υπενθυµίζει ότι αποτελεί έναν 
τύπο παραµετρικής λογιστικής. Πρόκειται για τη στρατηγική πρωτοβουλία 
µιας επιχείρησης να συνδυάσει, µέσω λογικής αλληλουχίας, τα 
χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα µε τους µακροχρόνιους λειτουργικούς 
αντικειµενικούς στόχους και τις µετρήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον. 
 
Η May (1998) αναφέρεται σε συστήµατα που περιλαµβάνουν µηνιαίους 
λογαριασµούς διοίκησης (βασιζόµενους σε δραστηριότητες) που 
συγκρίνονται µε αντίστοιχους προϋπολογισµούς (επίσης βασιζόµενους σε 
δραστηριότητες) και παρουσιάζονται σε ένα αµφίδροµο εργαλείο, 
επιτρέποντας τη διείσδυση και την ανάλυση σε παραπέρα διαστάσεις όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσιών. Συνδεόµενη µε την ιεραρχία της 
δραστηριότητας, προφανής θα είναι η απαίτηση να δείχνει αποτελέσµατα, να 
υπολογίζει το µοναδιαίο κόστος και άλλες χρηµατοοικονοµικές και µη 
χρηµατοοικονοµικές µετρήσεις απόδοσης, περιλαµβάνοντας  τις ιεραρχικές 
µετρήσεις που συνδέονται άµεσα µε τον BSC της επιχείρησης. 
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Για τους Lawrence and Sharma (2002) ο BSC, ως µια λογιστική λογική, 
φαίνεται να καλείται να υποστηρίξει την υποχρέωση του Κράτους σε 
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Το κοινό, όµως, φαίνεται να µην 
πείθεται από τις µεταρρυθµιστικές πολιτικές, ενώ τα καθοδηγητικά µέσα του 
BSC φαίνεται να άγονται από συµφέροντα που δε γίνονται σαφή. 
 
Το ΠΑ.ΠΕΙ., ως µη κερδοσκοπικός οργανισµός, έχει την ευχέρεια να 
αξιοποιήσει το επίκεντρο του BSC, που εστιάζεται περισσότερο στο όραµα και 
στη στρατηγική και λιγότερο στον έλεγχο. Η διαφοροποίηση του BSC από τα 
άλλα µοντέλα αποτελεσµατικής διοίκησης είναι ότι µπορεί να απορροφήσει 
την παράλληλη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών σχετικής 
αποδοτικότητας (DEA), που έχουν αναπτυχθεί στο Κεφάλαιο 5. 
 
Η ανάπτυξη του BSC, µέσω τεσσάρων προοπτικών, από τους Kaplan, Norton 
(2001, p.147), οι προαναφερθέντες συνδυασµοί εννοιών, µεθόδων και 
διαδικασιών, παράλληλα µε τα δεδοµένα της ανώτατης εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα, παρέχουν το κίνητρο για να προταθεί ο παρακάτω BSC για το 
ΠΑ.ΠΕΙ. (πίνακας 5.2.2): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.2: Πίνακας εναρµόνισης δεικτών και στόχων (BSC) στο ΠΑ.ΠΕΙ. 
 
  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  

 Έµµεσα & 
µακροπρόθεσµα
(Looking back) 
ABC (εισροές DEA) 

Κόστος ανά φοιτητή, κόστος ανά ώρα διδασκαλίας 
Σκοποί Μετρήσεις Στόχοι Πρωτοβουλίες 

    
         
 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

  (Looking from the outside in) 
 

Βάσεις εισαγωγής (εκροή DEA) 

Σκοποί Μετρήσεις Στόχοι Πρωτοβουλίες 

          
 
 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΜΑΘΗΣΗ) & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(Looking ahead) 

 
Σπουδές/Απασχόληση (εκροή DEA) 

Σκοποί Μετρήσεις Στόχοι Πρωτοβουλίες 
    

ΕΣΩΤΕΡ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
(Looking from the inside out) 

    
∆ιδάσκοντες/διδασκόµενοι (εκροή DEA) 

Σκοποί Μετρήσεις Στόχοι Πρωτοβουλίες 
    

 
 
Έµµεσα & 
µακροπρόθεσµα
 
Επιλογή νεοεισερχόµενων 
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Παραδοσιακά, η ετήσια διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισµού (ΑΒΒ) 
δείχνει λεπτοµερειακά τους βραχυχρόνιους στόχους στην πρώτη προοπτική 
(προτεραιότητα) του BSC, τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα (άµεσο, έµµεσο 
και συνολικό κόστος ανά φοιτητή και ανά ώρα διδασκαλίας για κάθε τµήµα 
του ΠΑ.ΠΕΙ.). Αυτά µπορούν να αξιοποιηθούν και στους στρατηγικούς 
αντικειµενικούς στόχους και στις µετρήσεις των άλλων τριών προοπτικών του 
BSC. 
 
H πρώτη σύνδεση µεταξύ ABC και BSC πραγµατοποιείται µε την αµφίδροµη 
λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων και των εσωτερικών 
λειτουργικών διαδικασιών. Για παράδειγµα, ο µεγαλύτερος αριθµός 
διδασκόντων σε ένα τµήµα δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερη 
αναλογία διδασκόντων-διδασκοµένων και αντιστρόφως. Η βελτίωση, όµως, 
στην ποιότητα των παρεχοµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών επιβαρύνει 
περισσότερο το κόστος λειτουργίας του τµήµατος, αφού το κόστος 
προσωπικού αντιστοιχεί στο 70-80% του συνολικού κόστους και η εκπαίδευση 
χαρακτηρίζεται ως «βιοµηχανία εντάσεως εργασίας». 
 
Η προοπτική της καινοτοµίας  (µάθησης) και της ανάπτυξης αποτελεί τη βάση 
κάθε αναπτυξιακής στρατηγικής. ∆είχνει σε ποιο βαθµό το ΠΑ.ΠΕΙ. 
βελτιώνεται από τη µάθηση των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων, από τις 
προτιµήσεις και αποδόσεις (βάσεις εισαγωγής) των υποψηφίων φοιτητών του, 
αν υπάρχει διαχείριση της γνώσης για τη δηµιουργία καινοτοµίας, ενώ 
λειτουργεί αµφίδροµα µε τις εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες 
(αναδιάρθρωση προγραµµάτων, Βιβλιοθήκη, Γραφείο ∆ιασύνδεσης, 
Συµβουλευτικό Κέντρο, Φοιτητική Μέριµνα). 
 
Τέλος, έµµεσα και µακροπρόθεσµα η προοπτική ανάπτυξης των 
προαναφερθέντων παραγόντων, µπορεί να επηρεάσει τα χρηµατοοικονοµικά 
δεδοµένα και να προσελκύσει ανώτερης ποιότητας υποψήφιους φοιτητές, 
ιδιαίτερα αν στο µέλλον η επιλογή των νεοεισερχόµενων πραγµατοποιείται 
από το ΠΑ.ΠΕΙ. αντί του ΥΠΕΠΘ. 
 
Οι Edwards et al. (1999) επισηµαίνουν ότι πέραν από τις συζητήσεις για την 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, την αιτιολογηµένη λήψη αποφάσεων και τις 
λογιστικές τεχνικές, νέοι τύποι αυτοδυναµίας αναπτύσσονται εντός των 
σχολείων. Αφήνοντας κατά µέρος την αύξηση του κεντρικού ελέγχου της 
εκπαίδευσης, παρατηρούν το ρόλο των λογιστικών τεχνικών για τον 
προσδιορισµό σχολείων και τη συσχέτισή τους µε έναν πληθυσµό 
«ιδιαίτερων» σχολείων. Προσδιορίζοντας χρηµατοοικονοµικές εισροές (π.χ. 
κόστος ανά φοιτητή ή ανά ώρα διδασκαλίας) και µετρώντας και ελέγχοντας 
τις εκροές (π.χ. διδασκαλία, απασχόληση, βάσεις) καταλήγουν ότι η ελευθερία 
που οι επικεφαλής των ιδρυµάτων και των κυβερνητικών σωµάτων 
θεσπίζουν, είναι υποκείµενο συνεχούς παρακολούθησης µέσω συγκεκριµένων 
λογιστικών τεχνικών. 
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Τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα αναζητώντας την υπεροχή θα πρέπει, κατά τον 
Mayer-Foulkes (2002, p.487), να αναγνωρίζουν ότι η αποστολή τους είναι να 
µεγιστοποιήσουν την απόδοση των σηµερινών τους φοιτητών. Οι απόπειρες 
για πρόωρη ανάπτυξη ακαδηµαϊκών προτύπων, πριν από την προσέλκυση 
υψηλής ποιότητας φοιτητών, µοιάζουν να είναι µάταιες. Οι προσπάθειες 
δηµιουργίας καλού ονόµατος για να προσελκύσουν καλούς φοιτητές, εκτός 
από όσους ήδη έχουν, αποτελεί µια δεύτερη προτεραιότητα. Όσο ένα ίδρυµα 
επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση των φοιτητών του, θα ανταµείβεται µε 
καλύτερη φήµη που θα προσελκύει καλύτερους φοιτητές. 
 
Για την Kalio (1995) υπάρχουν έξη βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις 
προτιµήσεις επιλογής των υποψηφίων φοιτητών, εκ των οποίων οι τρεις 
πρώτοι ασκούν µεγαλύτερη επίδραση στις αποφάσεις τους: 1) οι συνθήκες 
διαµονής, 2) τα χαρακτηριστικά του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, 3) οι 
ανησυχίες για τη µετέπειτα απασχόληση, 4) οι διευκολύνσεις των εγγάµων, 5) 
η χρηµατοοικονοµική βοήθεια και 6) το κοινωνικό περιβάλλον της 
πανεπιστηµιούπολης. 
 
Ο Singell (2002) συµφωνεί ότι οι έννοιες «ανάγκη» και «αξία» πρέπει να 
συνεχίσουν να διαδραµατίζουν ένα βασικό ρόλο στη λειτουργία της 
χρηµατοοικονοµικής βοήθειας, αλλά πιστεύει ότι τα Πανεπιστήµια πρέπει να 
αξιοποιούν, επίσης, τη βοήθεια για την επίτευξη ευρύτερων στόχων. 
 
Για το διεθνή χώρο, ο Παπακωνσταντίνου (2003, σ. 109) αναφέρει τα πιο 
γνωστά ολοκληρωµένα µοντέλα εκτίµησης των αναγκών λειτουργίας των 
πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων: 

• CAMPUS στον Καναδά (Comprehensive Analytical Methods of a 
Planning in University System), 

• GARACES στη Γαλλία (Groupe d’ Analyse et de Recherche sur les 
Activités et les Coûts des Enseignements Supérieurs), 

• RRPM στις ΗΠΑ (Resource Requirements Prediction Model), 
• HIS στη Γερµανία (Hochschul –Infomations-System), 
• TUSS στην Ολλανδία (Total University Simulation System) και 
• GERN στο Βέλγιο (Generateur de Ressources Normatives). 

 
Παρουσιάζει το  µοντέλο GARACES ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
ορθολογικοποίησης  των επιλογών που υπάρχουν για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ένα τέτοιο σύστηµα 
πληροφοριών µπορεί να εξασφαλίσει στο Υπουργείο Παιδείας µιας χώρας την 
έγκυρη πληροφόρηση που χρειάζεται για τη λειτουργία των ιδρυµάτων, 
ούτως ώστε να διαµορφώσει µε µεγαλύτερη ευκολία την εκπαιδευτική 
πολιτική του. Όµως, το µοντέλο GARACES δεν είναι κατασκευασµένο για να 
κατανείµει τις πιστώσεις στο εσωτερικό των Πανεπιστηµίων (π.χ. τµήµατα), 
αφού εξάλλου η κατανοµή αυτή αποτελεί δικαίωµα των Ιδρυµάτων στο 
πλαίσιο της αυτοτέλειάς τους. 
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Στις προαναφερθείσες προτάσεις εφαρµογής της έρευνας για το ΠΑ.ΠΕΙ. 
παρουσιάσθηκε η σύνδεση της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (ABC) 
για κάθε τµήµα του Πανεπιστηµίου µε την αντίστοιχη δυνατότητα διοίκησης 
βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΜ) ανά τµήµα µέσω της κατάρτισης του 
προϋπολογισµού βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΒ) και του πίνακα εναρµόνισης 
δεικτών και στόχων (BSC) κάθε τµήµατος. Στη µελέτη τους «A Balanced 
Scorecard for university research» οι Pursglove and Simpson (2000, p.471) 
τονίζουν ότι η ιδέα για ένα BSC στο Πανεπιστήµιο είναι νέα. Έχει ζωτική 
σηµασία ότι αυτή η προσέγγιση δεν εκλαµβάνεται ως ένα άλλο όχηµα για το 
διοικητικό έλεγχο και τη γραφειοκρατία, αλλά ότι εντοπίζεται ως ένα 
εργαλείο για να ενθαρρύνει την αναγνώριση ενός κοινού σκοπού, µε 
σαφήνεια πληροφόρησης, συνοχή δράσης και αιτιολόγηση αποφάσεων. 
Σηµειώνουν δε ότι αυτό δε θα είναι εύκολο να επιτευχθεί στις παρούσες 
συνθήκες που επικρατούν στα Πανεπιστήµια του Ηνωµένου Βασιλείου. 
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