
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 
6.1 Συµπεράσµατα και κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα 
 
Ο κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής, όπως διατυπώθηκε από τα 
ερευνητικά ερωτήµατα (παρ. 1.5), είναι η επεξεργασία πρότασης για την 
επέκταση της κοστολόγησης υπηρεσιών, πέραν του ιδιωτικού, στο δηµόσιο 
τοµέα και στην ιδιαίτερη περίπτωση των πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, όπου 
διερευνώνται οι δυνατότητες βελτίωσης των αποφάσεων για τη διοίκησή τους, 
µέσω των σύγχρονων προσεγγίσεων της Λογιστικής. 
 
Τα αποτελέσµατα έρευνας των Κοέν, Καϋµενάκη (2005, σ. 848) στον ιδιωτικό 
τοµέα για την «Ανατοµία των κοστολογικών συστηµάτων στην Ελλάδα» 
έδειξαν ότι αυτά δεν αποκλίνουν σηµαντικά από τα ευρήµατα αντίστοιχων 
εµπειρικών µελετών που έχουν υλοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Innes 
et al., 2000; Lukka and Granlund, 1996). Αυτό σηµαίνει ότι η Ελλάδα 
ακολουθεί τις τάσεις που διαµορφώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο αναφορικά 
µε τα συστήµατα κοστολόγησης και την κοστολογική διαδικασία εν γένει 
(Cohen and Kaimenaki, 2004). Στα πλαίσια του δηµόσιου τοµέα, όπου 
περιλαµβάνεται και το σύνολο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο Gavroglou 
(1981), είχε υποστηρίξει, ότι η µη ύπαρξη σοβαρής και συστηµατικής έρευνας, 
που ξεπερνά τα όρια διδακτορικής διατριβής, δηµιουργεί ένα τεράστιο 
πρόβληµα αναφορικά µε την ικανότητα του ελληνικού Πανεπιστήµιου να 
ξαναδηµιουργηθεί. 
 
Στην παρούσα εργασία δεν ισχυριζόµαστε ότι η επέκταση του Λογιστικού 
Σχεδίου – της Γενικής και της Αναλυτικής Λογιστικής (µέσω του Π.∆. 
205/1998) θα επιλύσει τα προβλήµατα των ελληνικών Πανεπιστηµίων, αλλά 
υποστηρίζουµε ότι η αυξηµένη ποσότητα και συγκρισιµότητα κοστολογικής 
πληροφόρησης µπορεί να βοηθήσει τη ∆ιοίκηση του δηµόσιου τοµέα µε έναν 
ανάλογο τρόπο που βοηθάει εκείνη του ιδιωτικού τοµέα. Επιπλέον, ο 
αποτελεσµατικός έλεγχος στα ελληνικά Πανεπιστήµια εξαρτάται σηµαντικά 
από την αποτελεσµατική µέτρηση. Τα λεπτοµερώς παρεχόµενα δεδοµένα από 
τις αναφορές λογαριασµών και οι µετρήσεις των αθροισµάτων σύµφωνα µε το 
διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, µέσω της χρήσης µηχανογραφικών 
συστηµάτων, παρακινούν όλα τα εµπλεκόµενα µέρη σε πρωτοβουλίες για 
βελτιωµένη απόδοση και αποτελεσµατικότητα. 
 
Σήµερα, από τα 22 ελληνικά Πανεπιστήµια µόνο τα 7 εφαρµόζουν πλήρως το 
διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα. Η καθολική επέκτασή του θα είναι ένα 
πρώτο θετικό βήµα προς την κατεύθυνση της διαφάνειας των 
χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων. Μεσοπρόθεσµα, αυτό το σύστηµα 
µπορεί να γίνει η βάση ενός κοστολογικού συστήµατος για µια περισσότερο 
αποτελεσµατική διοίκηση και για µια διαδικασία περισσότερο εύστοχης 
λήψης αποφάσεων. 
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Τα ελληνικά Πανεπιστήµια παρέχουν την κατάλληλη βάση γενίκευσης, αφού 
ρυθµίζονται µε νόµους και προεδρικά διατάγµατα  η εσωτερική τους δοµή, η 
διοίκηση και η λειτουργία, το σύστηµα εισαγωγής φοιτητών, η µέθοδος 
εκλογής, η εξέλιξη, η σύνθεση, οι βαθµίδες και οι αρµοδιότητες του κύριου και 
βοηθητικού προσωπικού, ο τρόπος διανοµής συγγραµµάτων, το σύστηµα 
εξετάσεων (εισαγωγικών, τµηµατικών και πτυχιακών), οι φοιτητικοί σύλλογοι, 
το πρόγραµµα σπουδών κ.λπ. Τα 22 Α.Ε.Ι. της χώρας είναι µέρη ενός ενιαίου 
εθνικού πανεπιστηµιακού συγκροτήµατος, όπως το Πανεπιστήµιο στη Γαλλία 
και στην Ιταλία. Επιπλέον, τα πανεπιστηµιακά τµήµατα (π.χ. Οικονοµικό και 
Ο.∆.Ε.) πλεονεκτούν σε θέµατα γενίκευσης, αφού οι επιµέρους λειτουργίες 
τους ελάχιστα αλληλοεξαρτώνται συγκριτικά µε τις λειτουργίες των τµηµάτων 
του δευτερογενούς ή τριτογενούς τοµέα (π.χ. Οικονοµικές και ∆ιοικητικές 
Υπηρεσίες). 
 
Στα µειονεκτήµατα των ελληνικών Πανεπιστηµίων, συµφωνεί ο 
Μπαµπινιώτης (2004) ότι περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: α) η διαρκής 
υποχρηµατοδότηση, β) η περιορισµένη θεσµική, οικονοµική και αναπτυξιακή 
αυτοτέλεια και γ) οι µεγάλοι αριθµοί εισαγοµένων φοιτητών, οι οποίοι 
αποτελούν αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης ερήµην των Πανεπιστηµίων, 
που δεν έχουν καµία συµµετοχή σε αυτές, ούτε ως προς την επιλογή των 
φοιτητών τους, ούτε ως προς τους αριθµούς των νέων που µπορούν να 
εκπαιδεύσουν. Όσον αφορά στην προοπτική αξιοποίησης των µάνατζερς για 
τα Πανεπιστήµια πιστεύει (2006) ότι αποτελεί µια ουτοπική σύλληψη, αφού το 
Πανεπιστήµιο δεν έχει καµιά µορφή ελευθερίας στις αποφάσεις του και 
υπάγεται στυγνά στο δηµόσιο λογιστικό. 
 
Οι αλλαγές σήµερα, παρατηρεί ο Laitenen (2003), είναι τόσο γρήγορες και 
υπάρχει λίγος χρόνος πριν την έναρξή τους να αναπτυχθούν θεωρητικές 
βάσεις για νέες µεθόδους και ερµηνείες. Όµως, χωρίς θεωρητική εργασία 
αυτές οι µέθοδοι και εργασίες δεν µπορούν να γενικευθούν επιτυχώς και 
οδηγούν σε αποτυχηµένες εµπειρικές εφαρµογές. 
 
Ειδικότερα, στη Λογιστική, την εµπειρική έρευνα αφορούν παρόµοια 
προβλήµατα γενίκευσης (παρ. 2.1.3) µέσω δύο βασικών εναλλακτικών 
λύσεων: α) των στατιστικολόγων (µε δοκιµαστικές υποθέσεις συµπεραίνουν 
βάσει ασφαλών θεωριών ή αναπτύσσουν νέες υποθέσεις βάσει των σχέσεων 
που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδοµένων) και β) των ερευνητών στις 
µελέτες περιπτώσεων (µε συγκεκριµένο τοµέα και µικρό αριθµό ερευνητικών 
αντικειµένων που τονίζουν τη σπουδαιότητα της ερµηνείας και το βάθος της 
κατανόησης). Μια επιτυχηµένη µελέτη περιπτώσεως πρέπει να πείθει τον 
αναγνώστη για την εγκυρότητα της  περίπτωσης που περιγράφει και αναλύει, 
αν π.χ. του δηµιουργεί αξιοπιστία. 
 
Γενικότερα, οι µέθοδοι έρευνας (παρ. 2.1.2) διακρίνονται, είτε από: α) υψηλή 
εσωτερική εγκυρότητα (συµπερασµατικά αναλυτικά µοντέλα και 
εργαστηριακές δοκιµές σε πεδία, όπου τα φαινόµενα είναι ερµηνευµένα, καλά 
αποδεδειγµένα και γενικά είναι αποδεκτά από την ερευνητική κοινότητα), 
είτε από: β) υψηλή εξωτερική εγκυρότητα (µελέτες πεδίου και περιπτώσεων σε 
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πεδία όπου τα φαινόµενα είναι ανεπαρκώς τεκµηριωµένα ή είναι υπό 
διαµόρφωση). 
 
∆ιαφορετικοί ερευνητές έχουν διαφορετικές προτεραιότητες µεταξύ των δύο 
τύπων εγκυρότητας, αφού στη βασική έρευνα η εσωτερική εγκυρότητα είναι 
πρωταρχικής σπουδαιότητας, ενώ στην εφαρµοσµένη έρευνα η εξωτερική 
εγκυρότητα είναι πιο σηµαντική. 
 
Η εξωτερική εγκυρότητα της εµπειρικής έρευνας στην παρούσα διατριβή 
αντιµετώπισε τρεις κατηγορίες προβληµάτων: 
 
α) Μέγεθος πληθυσµού: Με δεδοµένο ότι τα αποτελέσµατα της µελέτης 
πρέπει να είναι αληθινά και για άλλες µελέτες και µε κριτήριο την ύπαρξη 
πολλαπλών «δοµικών οµοιοτήτων», από το «ενιαίο» εθνικό πανεπιστηµιακό 
συγκρότηµα των 22 ΑΕΙ της χώρας επελέγησαν, καταρχάς, τα τρία µεγάλα 
Οικονοµικά Πανεπιστήµια, στα οποία η συµµετοχή του αριθµού των 
φοιτητών τους καλύπτει ένα ποσοστό 14-18% του συνολικού πληθυσµού 
φοιτητών όλων των ελληνικών Πανεπιστηµίων κατά την τελευταία 
εικοσαετία. 
 
β) Χρονική διάρκεια: Η µελέτη συγκεντρώνει την προσοχή της στην 
αξιοποίηση των σύγχρονων προσεγγίσεων της Λογιστικής που βελτιώνουν τη 
διοίκηση και τη διαχείριση των πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Εµµένει 
περισσότερο στην παροχή υπηρεσιών ανωτέρου επιπέδου, παρά στην 
υπερβολική σύγκριση των µετρήσεων. Χρησιµοποιεί τα αναγκαία κύρια και 
δευτερεύοντα δεδοµένα, ενώ η εµπειρική έρευνα εστιάζεται στη χρονική 
διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους, επειδή η διαφοροποίηση των 
ακαδηµαϊκών ετών δεν επιδρά ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των 
αποτελεσµάτων, αφού: 1) το ύψος της χρηµατοδότησης ακολουθεί την αύξηση 
του τιµαρίθµου, 2) ο αριθµός (και το είδος) των τµηµάτων και των 
νεοεισερχόµενων φοιτητών καθορίζεται από το ΥΠΕΠΘ και 3) ο αριθµός του 
διδακτικού και διοικητικού  προσωπικού εµφανίζει µια σχετική σταθερότητα. 
 
γ) Περιβάλλον και υποδοµές κατάλληλες για γενικευµένη θεώρηση: 
Όπως προαναφέρθηκε, η επέκταση της παράλληλης εφαρµογής του ∆ηµόσιου 
Λογιστικού (Απλογραφία) µε το Λογιστικό Σχέδιο του ∆ηµόσιου Τοµέα 
(∆ιπλογραφία) αναπτύσσει την ευθύνη για την ανάληψη συγκεκριµένου 
έργου ή και για την εκπλήρωση συγκεκριµένης υποχρέωσης (accountability). 
Τα 3 µεγάλα Οικονοµικά Πανεπιστήµια (Ο.Π.Α., ΠΑ.ΜΑ., ΠΑ.ΠΕΙ.) 
περιλαµβάνουν συνολικά 27 ακαδηµαϊκά τµήµατα, εκ των οποίων τα 20 είναι 
κοινά ακαδηµαϊκά τµήµατα µεταξύ των 2 ή και των 3 Πανεπιστηµίων και 
θεωρούνται ως καθ’ ύλη αρµόδια για τη διάδοση της έννοιας «accountability» 
µέσω του µαθήµατος «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική», που διδάσκεται στην 
πλειοψηφία αυτών των τµηµάτων. Η παρούσα εµπειρική έρευνα περιορίζεται 
στις µοναδικές βάσεις διπλογραφικών δεδοµένων του ΠΑ.ΠΕΙ., το οποίο 
επελέγη «πιλοτικά» από την Πολιτεία για να εφαρµόσει το Λογιστικό Σχέδιο 
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από το 1999, αλλά παρουσιάζεται µε ένα γενικό τρόπο που µπορεί, καταρχάς, 
να αξιοποιηθεί από τις βάσεις δεδοµένων του Ο.Π.Α. και του ΠΑ.ΜΑ., τα 
οποία ανήκουν στα 15 ελληνικά Πανεπιστήµια που, λόγω πληθώρας 
προβληµάτων, δεν έχουν εφαρµόσει ακόµη το Λογιστικό Σχέδιο. 
 
Οι Carrol and Johnson (1990) εξετάζοντας το µέλλον στην έρευνα αποφάσεων 
κατέληξαν ότι, παρ’ όλο που είναι µια περιοχή µε σχετικά µικρή διάρκεια 
ζωής, οι θεωρίες, τα εµπειρικά αποτελέσµατα και οι µέθοδοι έχουν αλλάξει 
δραµατικά. Οι µελλοντικές προσπάθειες µοιάζουν να περιλαµβάνουν την 
εφαρµογή «τεχνητής νοηµοσύνης» και «αυτοµατοποιηµένες αναλύσεις 
αποφάσεων», βασιζόµενες στη χρήση λογισµικού, αφού οι πρόσφατες 
πρόοδοι στη τεχνολογία της πληροφόρησης παρέχουν µοναδικές ευκαιρίες 
συλλογής δεδοµένων για την έρευνα αποφάσεων. 
 
Ειδικότερα, από τη σύγκριση των οικονοµικών εκθέσεων των τελευταίων 
χρήσεων στο ΠΑ.ΠΕΙ. µέσω των διαφορετικών λογιστικών συστηµάτων 
(Απλογραφία- ∆ιπλογραφία), προκύπτει ότι το ύψος α) των εσόδων , των 
εξόδων και β) του αθροίσµατος των οικονοµικών εκθέσεων παρουσιάσθηκε 
σχεδόν 2,5-3 φορές µεγαλύτερο στο ∆ιπλογραφικό σύστηµα από το αντίστοιχο 
του Απλογραφικού συστήµατος (παρ. 3.2). Αυτές οι διαφορές µπορούν να 
επηρεάσουν την έρευνα και τις αναλύσεις αποφάσεων της ∆ιοίκησης, τόσο εκ 
µέρους των Υπουργείων Οικονοµίας – Οικονοµικών και Παιδείας, όσο και εκ 
µέρους των πρυτανικών αρχών των Πανεπιστηµίων και µακροπρόθεσµα να 
συµβάλουν στη δηµιουργία του κατάλληλου λογισµικού. 
 
Γενικότερα, στις µελέτες περιπτώσεων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο η 
µεγάλη θεωρητική ή πρακτική συνάφεια του ερευνώµενου θέµατος. Οι Koshal 
and Koshal (1999) χρησιµοποιώντας δεδοµένα για 158 µαζικά ιδιωτικά 
Πανεπιστήµια και 171 µαζικά δηµόσια Πανεπιστήµια στις Η.Π.Α., έδειξαν, 
µεταξύ άλλων, στα κύρια ευρήµατα της µελέτης τους ότι υφίστανται 
οικονοµίες κλίµακος και τα αποτελέσµατά της είναι εντελώς παρόµοια µε 
εκείνα των Cohn et al. (1989), Dundar and Lewis (1995) και Hashimoto and 
Cohn (1997), ενώ εµφανίζεται καλύτερη σχέση κόστους – αποτελέσµατος στα 
µεγάλα µαζικά Πανεπιστήµια. 
 
Η διαπίστωση ενός ευρέως έγκυρου τρόπου περιγραφής για ένα σίγουρο τύπο 
φαινοµένων εµφανίζεται και στην έρευνα του Volmer (2003), όπου 14 
γερµανικά Πανεπιστήµια και 48 Κολέγια εξετάζονται βάσει προηγούµενης 
έρευνας στις Η.Π.Α., µε κριτήριο τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. Η 
ποσότητα και η ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
Πανεπιστηµίων και Κολεγίων διαφέρει πολύ, ιδιαίτερα στη πληροφόρηση 
που παρέχεται σχετικά µε το κόστος και την εκροή των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. Κυρίαρχο εύρηµά του αποτελεί ότι και στη χώρα του 
(Ολλανδία), όπως και σε πολλές χώρες του κόσµου, το µέγεθος των 
Πανεπιστηµίων επηρεάζει σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική τους λειτουργία. 
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Τα δεδοµένα δραστηριοτήτων του ΠΑ.ΠΕΙ. (παρ. 4.3), που αποτελεί 
χαρακτηριστικό εκπρόσωπο ενός µεγάλου-µαζικού Πανεπιστηµίου, 
αποκτήθηκαν κατά την  ακαδηµαϊκή χρονιά 2001-2002, κυρίως µέσω 
ξεχωριστών συνεντεύξεων µε τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις 25 
βασικές λειτουργίες και µε απ’ ευθείας παρατήρηση. Οι Foster and Gupta 
(1990) είχαν τονίσει ότι οι συνεντεύξεις µε το προσωπικό του οργανισµού που 
εξέτασαν τους βοήθησαν να ερευνήσουν ζητήµατα σχετικά µε τη συλλογή 
δεδοµένων, την προετοιµασία του προϋπολογισµού στον οργανισµό, αλλά 
και να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τις λειτουργίες του οργανισµού. 
Επιπροσθέτως, οι συνεντεύξεις τους πρόσφεραν τη δυνατότητα να έχουν µια 
σειρά επαφών για να συζητήσουν θέµατα που προκύπτουν κατά την αρχική 
ανάλυση δεδοµένων. 
 
Στις περισσότερες βασικές λειτουργίες του ΠΑ.ΠΕΙ. αντιστοιχεί µια 
δραστηριότητα, αλλά υπάρχουν έξη βασικές λειτουργίες που αντιστοιχούν σε 
12 επιπλέον δραστηριότητες (πίνακας 4.3.2) και δηµιουργείται τελικά ένα 
µοντέλο ABC µε 25 βασικές λειτουργίες που αντιστοιχούν σε 37 (25+12) 
συνολικά δραστηριότητες. Η µέθοδος ABC διαφέρει από την παραδοσιακή 
κοστολόγηση ως προς το ότι, στο στάδιο της συγκέντρωσης σε δεξαµενές, οι 
δαπάνες συγκεντρώνονται σε κέντρα κόστους βάσει δραστηριοτήτων, που δεν 
περιορίζονται µέσα στα όρια των (ακαδηµαϊκών) τµηµάτων, αλλά τα 
ξεπερνούν. 
 
Ο Kaplan (1984) έχει διατυπώσει την άποψη ότι οι ερευνητές δε θα µάθουν για 
τα προβλήµατα παραγωγής και οργάνωσης των σύγχρονων οργανισµών 
διαβάζοντας περιοδικά οικονοµικής και διοικητικής επιστήµης. Οι ερευνητές 
θα χρειασθεί να αφήσουν τα γραφεία τους και να µελετήσουν τις πρακτικές 
των καινοτόµων οργανισµών, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις αλλαγές που 
συµβαίνουν στο χώρο τους, εισάγοντας διαφορετική οργάνωση, νέα 
συστήµατα µέτρησης και νέα τεχνολογία για την παραγωγή των προϊόντων 
(υπηρεσιών) τους. Τότε, η έρευνα θα κινείται περισσότερο από τα εµπειρικά 
δεδοµένα προς τη συναγωγή µιας γενικής πρότασης, παρά από τα γενικά 
προς τα επιµέρους και θα είναι κατάλληλα δηµιουργική, τόσο για τον 
µεµονωµένο ερευνητή, όσο και για το πεδίο της διοικητικής λογιστικής. 
 
Οι Cropper and Cook (2000) επισηµαίνουν ότι οι διοικούντες µπορεί να 
επιλέγουν σκοπίµως κοστολογικά συστήµατα µε µικρότερη ακρίβεια 
(λεπτοµέρεια) από τις τεχνικές κοστολόγησης για να επιτύχουν την επιθυµητή 
ανταπόκριση (Merchant and Shields, 1993) και καταλήγουν ότι τα απλά 
µοντέλα κοστολόγησης µπορεί να είναι περισσότερο ωφέλιµα από τα σύνθετα 
µοντέλα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
 
Οι 37 συνολικά αναγνωρισθείσες δραστηριότητες του διπλογραφικού 
συστήµατος του ΠΑ.ΠΕΙ. προσδιορίζουν το όριο των γενικών εξόδων που θα 
κατανεµηθεί σύµφωνα µε τη µέθοδο ABC και ο αριθµός τους συµφωνεί µε τα 
όρια υπολογισµού των Kaplan and Atkinson  (1998) µε 30-50 δραστηριότητες 
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για ένα σχετικά απλό σύστηµα. Υπολογίζουν, επίσης, ότι οι δαπάνες 
δραστηριοτήτων και διαδικασιών µπορεί να είναι ακριβείς µε ποσοστό 
απόκλισης 5-10% , ώστε ένα σχετικά απλό σύστηµα ABC να απολαµβάνει 
ποσοστό 90% ή και παραπάνω ωφέλειας από ένα περισσότερο ακριβές 
σύστηµα. 
 
Άλλωστε, ένας αποδοτικός τρόπος εµβάθυνσης στην επιλογή προβληµάτων 
του δηµόσιου τοµέα µπορεί να είναι για τον Bjørnenak (2000) η αναγνώριση 
και η ποσοτικοποίηση της στρατηγικής των οδηγών κόστους µέσω των 
χαρακτηριστικών κοστολόγησης του προϊόντος (υπηρεσίας). Στις ελληνικές 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που εφαρµόζουν την ABC, το 65,52% 
χρησιµοποιεί µέχρι 7 οδηγούς κόστους (Κοέν, Καϋµενάκη, 2005). Στα πλαίσια 
του δηµόσιου τοµέα, ο αριθµός των 6 επιλεγµένων οδηγών κόστους  για την 
κοστολόγηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών βάσει δραστηριοτήτων στο ΠΑ.ΠΕΙ. 
συµφωνεί και µε τη συγκριτική επισκόπηση των Cropper and Cook (2000) για 
τη χρήση της ABC στα βρετανικά Πανεπιστήµια, όπου κατά 50% 
χρησιµοποιούνται ή προτείνονται 5-9 οδηγοί κόστους. Η επιλογή των 
κατάλληλων οδηγών κόστους δηµιουργεί τις αντίστοιχες δεξαµενές κόστους 
και για το ΠΑ.ΠΕΙ., οι οποίες είναι πολύ παρόµοιες µε τα κέντρα κόστους. 
Όµως, η οµαδοποίηση εξόδων στις δεξαµενές γίνεται µε βάση τη 
δραστηριότητα που οδηγεί το έξοδο και επιτρέπει µια περισσότερο οµοιογενή 
συγκέντρωση δαπανών που συσχετίζεται πιο στενά µε την αιτιολόγησή τους. 
Εποµένως, δε συσχετίζονται αναγκαία µε τη δοµή των τµηµάτων, αφού και 
στο ΠΑ.ΠΕΙ. ο αριθµός των 37 δραστηριοτήτων είναι πολύ µεγαλύτερος από 
τον αριθµό των 9 (ακαδηµαϊκών) τµηµάτων. Μέσω των οδηγών κόστους, 
επίσης, η εφαρµογή της ABC παρέχει µιαν αξιόπιστη ένδειξη του 
µακροχρόνιου µεταβλητού κόστους εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που µπορεί να 
αξιοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων στο ΠΑ.ΠΕΙ. 
 
Η εµπειρική έρευνα ακολουθώντας τις καθιερωµένες διαδικασίες 
υπολογισµού της ABC προσδιορίζει το συνολικό έµµεσο κόστος για καθένα 
από τα εννέα ακαδηµαϊκά τµήµατα του ΠΑ.ΠΕΙ. και, µέσω αυτού, το 
συνολικό κόστος (άµεσο και έµµεσο) ανά τµήµα και ανά φοιτητή (πίνακας 
4.3.7Α2). Έτσι, τα εννέα Τµήµατα µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση του 
συνολικού κόστους ανά φοιτητή ταξινοµούνται ως εξής: Χρηµατοοικονοµικής 
& Τραπεζικής ∆ιοικητικής, Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης & 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης, 
Ναυτιλιακών Σπουδών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών 
Σπουδών, Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής, Πληροφορικής. Όµως, το 
κριτήριο της ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους ανά φοιτητή δε 
λαµβάνεται µεµονωµένα ως παράγων απόδοσης, αλλά ως εισροή που 
σχετίζεται µε προτεινόµενους συνδυασµούς εκροών ανά ακαδηµαϊκό τµήµα. 
Άλλωστε, ο στόχος των Πανεπιστηµίων δεν είναι η ελαχιστοποίηση κόστους 
(µεγιστοποίηση κέρδους), αφού ως µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί παρέχουν 
υπηρεσίες που εκπληρώνουν, κατά το δυνατόν, τις δραστηριότητες της 
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διδασκαλίας, της έρευνας και της διαχείρισης των µονάδων ή των 
συστηµάτων τους. 
 
Ένα επιπλέον εµπόδιο που δεν επιτρέπει τη µεµονωµένη χρήση του 
κοστολογικού κριτηρίου είναι και η µεγάλη ή µικρή ηλικία των 9 
ακαδηµαϊκών τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ., που συντελεί αντίστοιχα στη διόγκωση 
ή όχι του αριθµού των «ανενεργών» φοιτητών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
ΕΣΥΕ και του ΥΠΕΠΘ, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000 οι φοιτητές 
ελληνικών Πανεπιστηµίων σε κανονικά εξάµηνα σπουδών ήταν 131.109 
(47%), αλλά οι φοιτητές εκτός των κανονικών εξαµήνων ήταν 145.693 (53%). 
Ιδιαίτερα, το 2000 ήταν η χρονιά που για πρώτη φορά στην τελευταία 
εικοσαετία ο αριθµός των «αργοπορούντων» φοιτητών ξεπέρασε τον αριθµό 
όσων δεν έχουν ολοκληρώσει τα χρόνια κανονικής φοίτησης. Ο Κυπριανός 
(2002) επισηµαίνει, ότι το παραπάνω πρόβληµα είναι οξυµένο στα µεγάλα 
κεντρικά Πανεπιστήµια. Ειδικότερα στα 3 µεγάλα Οικονοµικά Πανεπιστήµια 
οι φοιτητές σε κανονικά εξάµηνα και οι φοιτητές πέραν των κανονικών 
εξαµήνων ήταν αντίστοιχα: Ο.Π.Α. 4.991 και 12.972, ΠΑ.ΜΑ. 4.012 και 7.371 
και ΠΑ.ΠΕΙ. 6.373 και 13.050. Αν στην προαναφερθείσα ταξινόµηση των 
εννέα ακαδηµαϊκών Τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση 
του συνολικού κόστους ανά φοιτητή ληφθεί υπόψη το σύνολο των φοιτητών 
αντί των ενεργών φοιτητών, τότε το σχετικά «νεότερο» Τµήµα 
«Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής» από 1ο κατατάσσεται 3ο 
και το σχετικά «παλαιότερο» Τµήµα «Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων» από 3ο κατατάσσεται 1ο. Εποµένως, εκτός του κόστους ανά 
φοιτητή, κρίνεται απαραίτητος για το στρατηγικό σχεδιασµό ενός 
Πανεπιστήµιου και ο προσδιορισµός του κόστους ανά διδακτική ώρα βάσει 
των δραστηριοτήτων (ABC) του κάθε τµήµατος. Οι ώρες  διδασκαλίας 
καθενός από τα 8 εξάµηνα των 9 τµηµάτων (πίνακας 4.3.7Β1) συσχετίζονται 
µε τα προηγούµενα για να προκύψει το άµεσο, έµµεσο και συνολικό κόστος 
ανά ώρα διδασκαλίας για τα 9 ακαδηµαϊκά τµήµατα του ΠΑ.ΠΕΙ. (πίνακας 
4.3.7Β2). Έτσι, τα εννέα Τµήµατα του ΠΑ.ΠΕΙ. µε κριτήριο την 
ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους ανά ώρα διδασκαλίας ταξινοµούνται 
ως εξής:Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής, Τεχνολογίας & 
Συστηµάτων Παραγωγής, Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Ναυτιλιακών Σπουδών, Οικονοµικών 
Επιστηµών, Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης, Οργάνωσης & 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Αυτό το κριτήριο λαµβάνεται, επίσης, µόνο ως 
εισροή που σχετίζεται µε προτεινόµενους συνδυασµούς εκροών, αφού ανά 
ακαδηµαϊκό Τµήµα διαφοροποιούνται σηµαντικοί παράγοντες, όπως είναι οι 
βαθµίδες, η προϋπηρεσία και ο αριθµός του διδακτικού και διοικητικού 
προσωπικού, ο αριθµός των αναγκαίων ωρών διδασκαλίας κάθε 
προγράµµατος κ.ά. 
 
Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι, όλοι οι προαναφερθέντες υπολογισµοί κόστους 
πρέπει να αυξηθούν αναλογικά και µε το κόστος των διανεµοµένων βιβλίων, 
το οποίο ακόµη δεν καταχωρείται στα διπλογραφικά δεδοµένα του ΠΑ.ΠΕΙ. 
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Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, στην ίδια χρονική περίοδο, 
υπολογίσθηκε ότι η δωρεάν διάθεση 127.775 βιβλίων στους φοιτητές του 
ΠΑ.ΠΕΙ. µε µέση τιµή 3.822 δρχ. ανά βιβλίο επιβάρυνε το πραγµατικό κόστος 
λειτουργίας του ΠΑ.ΠΕΙ. κατά 488.379.147 δρχ. Αυτή η δαπάνη δεν αφορά τις 
«Σηµειώσεις Μαθηµάτων» που διανέµονται, σε µεγαλύτερο βαθµό, από τα 
νεολειτουργούντα ακαδηµαϊκά Τµήµατα, ενώ η ίδια δαπάνη είναι σχετικά 
µικρότερη σε όσα ακαδηµαϊκά Τµήµατα είναι απαραίτητη η υψηλότερη 
τεχνολογική υποδοµή και έχουν, έτσι, µικρότερη εξάρτηση από τα τυπωµένα 
βιβλία, όπως είναι τα Τµήµατα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής, 
Πληροφορικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η συµµετοχή των εννέα 
Τµηµάτων στη διανοµή του συνόλου των συγγραµµάτων για το ΠΑ.ΠΕΙ. 
ανάλογα µε τον αριθµό των ενεργών φοιτητών τους που προκύπτει µέσω του 
πίνακα 4.3.3Α1 είναι: Οικονοµικών Επιστηµών, Χρηµατοοικονοµικής & 
Τραπεζικής ∆ιοικητικής, Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήµης,  
Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας & Συστηµάτων 
Παραγωγής, Ναυτιλιακών Σπουδών, Πληροφορικής, Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 
 
Με δεδοµένο τον διαφορετικό αριθµό Καθηγητών, ∆ιοικητικών και Φοιτητών 
ανά ακαδηµαϊκό τµήµα γίνεται προφανές, ότι η ερµηνεία του µοναδιαίου 
κόστους είναι διαφορετική από εκείνη του συνολικού κόστους. Ενδιαφέρον θα 
παρουσίαζε ενδεχοµένως και η σύγκριση αυτών των αποτελεσµάτων µε τα 
αντίστοιχα αποτελέσµατα των παραδοσιακών συστηµάτων κοστολόγησης. 
Εκείνο, όµως, που είναι σπουδαιότερο, δεν είναι τόσο η διαφορά, όσο η 
βεβαιότητα της ακρίβειας υπολογισµού για τον προσδιορισµό των µεγεθών 
και τον προγραµµατισµό των αποφάσεων. Άλλωστε, 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. 
 
Για παράδειγµα, η λεπτοµερής γνώση του µοναδιαίου κόστους µπορεί να 
συµβάλει καταλυτικά στην ελαχιστοποίηση των µειονεκτηµάτων που 
προκαλεί η αρχή της καθολικότητας των δωρεάν πανεπιστηµιακών παροχών. 
Ο Μουζέλης (2001) προτείνει ότι η µόνη λύση στο αδιέξοδο είναι το πέρασµα 
από τη σηµερινή άδικη, µίζερη και άκρως αναποτελεσµατική καθολικότητα σε 
αυτό που µερικοί ερευνητές ονοµάζουν «γενναιόδωρη επιλεκτικότητα» Αυτό 
σηµαίνει, όσον αφορά στις υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους, τίποτα 
«δωρεάν» για τις εύπορες τάξεις και τελείως δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες στο 
1/3 του πληθυσµού που τις έχει ανάγκη. Οι Tsakloglou, Antoninis (1999) 
πιστεύουν ότι η βελτίωση στην επίπτωση κατανοµής των κρατικών 
χρηµατοδοτήσεων θα µπορούσε να είναι το αποτέλεσµα αρκετά 
εναλλακτικής, αλλά όχι αναγκαία ασύµβατης, πολιτικής µεταρρυθµίσεων, 
όπως π.χ. η παροχή δωρεών σε σπουδαστές από φτωχές οικογένειες. 
Παράλληλα, ο Ψαχαρόπουλος (1999) επί µια σειρά ετών υποστηρίζει ότι η 
ισότητα  ευκαιριών εξυπηρετείται µε την έννοια ότι τα δίδακτρα θα πρέπει να 
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είναι επιλεκτικά, δηλαδή οι φοιτητές χαµηλότερου οικογενειακού 
εισοδήµατος, όχι µόνο δεν θα πρέπει να πληρώνουν δίδακτρα, αλλά αντίθετα, 
να παίρνουν και υποτροφίες. Πρόκειται για χρηµατοδότηση / επιδότηση που 
δικαιολογεί την παρέµβαση (διανεµητικό ρόλο) του Κράτους. 
 
Συµπερασµατικά, ένα απλό, σύγχρονο και ευέλικτο υπόδειγµα κοστολόγησης 
του ΠΑ.ΠΕΙ., που διαµορφώθηκε µε γνώµονα την ιδιαιτερότητα της 
παραγόµενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας στο δηµόσιο τοµέα, µπορεί να 
προσεγγίζει ικανοποιητικά την επίλυση προβληµάτων διοίκησης των 
πανεπιστηµιακών Τµηµάτων. Σε µια επισκόπηση της χρήσης της ABC στα 
Πανεπιστήµια της Μεγάλης Βρετανίας ο Mitchell (1996) είχε δείξει ότι το ένα 
πέµπτο από όσους απάντησαν είχε χρησιµοποιήσει την ABC και εκφράσθηκε 
µε συντριπτικά θετικό τρόπο για τα πλεονεκτήµατά της, ιδιαίτερα για την 
αξία της στη βελτίωση της ενηµέρωσης σε θέµατα κοστολόγησης του 
οργανισµού. Επίσης, είχε τονίσει ότι τα περισσότερα Ιδρύµατα εξέτασαν την 
ABC ως ένα εργαλείο για ορθολογική κατανοµή των κέντρων κόστους στα 
ακαδηµαϊκά τµήµατα και όχι για την κοστολόγηση των προϊόντων 
(υπηρεσιών). Με αφορµή την ίδια επισκόπηση οι Goddard and Ooi (1998) 
είχαν επισηµάνει ότι ο ρόλος των συστηµάτων διοικητικής λογιστικής στα 
Πανεπιστήµια έχει γίνει σε σηµαντικό βαθµό πιο σπουδαίος τα τελευταία 
χρόνια. Υπενθύµιζαν ακόµη, ότι στην Έκθεση Jarrat (§5.1.2.) τα 
αποτελεσµατικά συστήµατα λογιστικού ελέγχου δεν εξασφάλισαν τις ακριβείς 
πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων και την αριστοποίηση χρήσης των 
πόρων, ενώ υποστήριζαν ότι η χρήση της ABC θα µπορούσε πολλά να 
προσφέρει για να βελτιώσει τις προαναφερθείσες ανεπάρκειες των 
συστηµάτων διοικητικής λογιστικής. 
 
Η ενδεχόµενη παράλληλη χρήση της ABC στο ΠΑ.ΠΕΙ. εξετάστηκε και  µέσω 
ερωτηµατολογίου, που απευθύνθηκε σε Καθηγητές του ΠΑ.ΠΕΙ., οι οποίοι 
ασκούν ή άσκησαν διοίκηση ως Πρόεδροι των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων του. 
Στις απαντήσεις τους υποστηρίζουν µε µεγάλη πλειοψηφία (70-88%) και  µε 
ελάχιστο τυπικό σφάλµα του µέσου (SE: 0,08-0,10), ότι µε το υφιστάµενο 
λογιστικό σύστηµα η ενηµέρωσή τους µπορεί να χαρακτηρισθεί από σχεδόν 
ανύπαρκτη έως ελάχιστη γύρω από θέµατα κόστους παροχής υπηρεσιών, 
κόστους ανά ακαδηµαϊκό Τµήµα, κόστους ανά φοιτητή, κόστους ανά ώρα 
διδασκαλίας και κόστους συνδεοµένων λειτουργιών. Ακόµη, στις απαντήσεις 
τους η µη υποστήριξη διαδικασιών από το υφιστάµενο λογιστικό σύστηµα για 
τη µείωση των γενικών εξόδων συσχετίζεται πολύ έντονα µε προβλήµατα στον 
έλεγχο του κόστους (R = 0,91), όπως και η αδυναµία για ανασχεδιασµό των 
ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών ή/και για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
συσχετίζεται σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό µε την διατήρηση ή την ποιοτική 
βελτίωση κάποιων δραστηριοτήτων (R=0,98).  
 
Επίσης, υπενθυµίζουν µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία (82-88%) και µε σχετικά 
µικρό τυπικό σφάλµα (SE: 0,11-0,12) ότι η δυνατότητα χρήσης πληροφοριών 
κόστους από το λογιστικό σύστηµα του ΠΑ.ΠΕΙ. µπορεί να βελτιώσει τόσο την 
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παρουσίαση (εικόνα) των οικονοµικών λειτουργιών του, όσο και την 
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών του σε θέµατα ταχύτητας/ορθότητας 
λήψης αποφάσεων, εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης των επιµέρους 
τµηµάτων. Ειδικότερα, η γνώµη τους για τη δυνατότητα ορθής λήψης 
αποφάσεων παρουσιάζει µεγάλη συσχέτιση µε την αντίστοιχη δυνατότητα 
εσωτερικού ελέγχου (R=0,87). Ακόµη, υπενθυµίζουν µε σηµαντική 
πλειοψηφία (70,5-94%) και µε µικρό τυπικό σφάλµα (SE:0,06-0,09) ότι 
µπορούν να βελτιωθούν οι αποφάσεις που σχετίζονται µε προτάσεις προς τα 
αρµόδια Υπουργεία για την κατανοµή των κονδυλίων, µε έσοδα από πηγές 
εκτός Πανεπιστηµίου που να µην αλλοιώνουν τον ακαδηµαϊκό του 
χαρακτήρα και µε τον αριθµό νεοεισερχόµενων φοιτητών. 
 
Με αφορµή την αναφορά των πιθανών µειονεκτηµάτων κατά την παράλληλη 
εφαρµογή της ABC, οι Πρόεδροι των Τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. δεν εκφράζουν 
καµιά άποψη σε ποσοστό 17,5-18% ή διαφωνούν κατά πλειοψηφία (47-53%), 
ότι οι πιθανές δυσκολίες, επιφυλάξεις και αυξήσεις µπορούν να επηρεάσουν 
αρνητικά την παράλληλη εφαρµογή της ABC. Αντίθετα, συµφωνούν µε 
µεγάλη πλειοψηφία (75,5-80%) και  µε µικρό τυπικό σφάλµα (SE: 0,07-0,09) 
ότι κατά τη παράλληλη εφαρµογή της ABC είναι πιθανό να προκύψουν τα 
πλεονεκτήµατα της εξακρίβωσης των δραστηριοτήτων που είναι υπεύθυνες 
για τη δηµιουργία κόστους, της εξακρίβωσης των υπηρεσιών που είναι 
υπεύθυνες για τη δηµιουργία κόστους, της ακριβέστερης κατανοµής γενικών 
εξόδων στις υπηρεσίες, της αποτελεσµατικότερης διοίκησης κόστους και της 
βελτίωσης στη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισµού. Όσον αφορά στη 
σηµαντικότερη, ίσως, πρόταση του ερωτηµατολογίου, αν θα τους ενδιέφερε 
µια παράλληλη και πιλοτική εφαρµογή της ABC για  µια πιθανή βελτίωση 
του κόστους των διαδικασιών, οι Πρόεδροι των Τµηµάτων απάντησαν σχεδόν 
οµόφωνα (94%) και µε ελάχιστο τυπικό σφάλµα (SE=0,06) ότι συµφωνούν. 
 
Τέλος, τονίστηκε οµόφωνα και µε ελάχιστο τυπικό σφάλµα (SE=0,06) ότι ο 
µελλοντικός σχεδιασµός των Τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. θα έπρεπε να 
περιλαµβάνει το θέµα µιας σαφέστερης εικόνας για τους πόρους που 
δικαιούνται, ενώ µε συντριπτική πλειοψηφία (88-94%) οι Πρόεδροι των 
Τµηµάτων επιθυµούν να περιληφθούν και τα θέµατα της ορθολογικότερης 
κατανοµής κονδυλίων για τη χρηµατοδότηση προµήθειας συγγραµµάτων, 
σίτισης και στέγασης φοιτητών, αλλά και της συµµετοχής στη διαδικασία 
εισόδου και αριθµού νεοεισερχόµενων φοιτητών. 
 
Οι Cropper and Cook (2000) όταν είχαν εξετάσει την τρέχουσα κατάσταση 
κοστολόγησης στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης του Ηνωµένου 
Βασιλείου ανέλυσαν την πρόοδο που είχε γίνει από τα Ιδρύµατα κατά την 
εφαρµογή της ABC µε βάση τη δηµοσιευθείσα βιβλιογραφία. Ανέφεραν 
συγκεκριµένα τις µελέτες των Port and Burke (1989), Groves et al. (1994), 
Cropper and Drury (1996), Mitchell (1996), Acton and Cotton (1997), Newton 
(1997) και Goddard and Ooi (1998). Η επισκόπησή τους το χειµερινό εξάµηνο 
1998-1999 είχε παρόµοια χαρακτηριστικά µε τη µελέτη που είχε γίνει πέντε 

 238



χρόνια νωρίτερα (Cropper and Drury), το φθινόπωρο του 1993, και επέτρεπε 
τις άµεσες συγκρίσεις ανάµεσα στα δύο σύνολα δεδοµένων για µια 
εκτεταµένη χρονική περίοδο. Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν έδειξαν ότι, 
ενώ η εφαρµογή των συστηµάτων ABC πάει αργά, θα µπορούσε να αλλάξει 
λόγω των πιέσεων που ασκούνται από τα όργανα χρηµατοδότησης και την 
κεντρική κυβέρνηση. Παράλληλα, ο Wielemaker (2003) είχε αναφερθεί επίσης 
στις µελέτες των Mitchell (1996), Goddard and Ooi (1998), Crooper and Cook 
(2000), οι οποίοι διερεύνησαν το ενδεχόµενο χρήσης της ABC στα βρετανικά 
Πανεπιστήµια και κατέληξαν ότι τα αποτελέσµατα ήταν απολύτως 
εποικοδοµητικά.
 
Άλλωστε, η µεθοδολογία µιας καλής έρευνας σε λογιστική µελέτη 
περιπτώσεων δεν είναι απαραίτητο να παρέχει άµεσες απαντήσεις στα 
τρέχοντα προβλήµατα της λογιστικής, αλλά µπορεί να  τα συσχετίζει µε 
βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο 
εµφανίζονται και  να βελτιώνει την ενηµέρωση και τις πιθανότητες επίλυσης 
τους. Τότε, αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για την έρευνα στη λογιστική 
(Ryan et al., 2002). Από τη µια πλευρά η θεώρηση των οικονοµολόγων  µπορεί 
να διαπιστώνει βασικούς υποκειµενικούς παράγοντες σε ένα επίπεδο 
στατιστικής σηµαντικότητας και από την άλλη πλευρά, όµως,  η ανάλυση της 
δραστηριότητας παρέχει συσσωρευµένα δεδοµένα για να κατανοηθούν 
καλύτερα οι διαφορές στη χρήση των πόρων. Μεταξύ αυτών των δύο 
προσεγγίσεων, ο Bjørnenak (2000) θεωρεί ότι η πιο σηµαντική πλευρά µπορεί 
να είναι η ανάπτυξη της γνώσης που θα χρησιµοποιηθεί στην ανάλυση 
δοµικών οδηγών κόστους και στην εξέταση των χαρακτηριστικών της 
υπηρεσίας, αφού ελπίζει  ότι ανοίγει µια ευρύτερη προοπτική στις διαφορές 
κόστους. Κατ’ αρχήν, η εµφάνιση των διαφορών κόστους ως διαφορών 
υπηρεσίας τονίζει την απουσία εκτίµησης των χαρακτηριστικών της 
υπηρεσίας που αποτελεί κοινό πρόβληµα στο δηµόσιο τοµέα και επιπλέον 
εµπλουτίζει τη βιβλιογραφία της διοικητικής λογιστικής µε την περιπλοκή 
αιτιολογικών παραγόντων, όπως είναι οι διαφορές στους οδηγούς κόστους 
των ιδρυµάτων ή στη διακριτική πολιτική ή και στον τρόπο εκτέλεσης των 
δραστηριοτήτων. Έτσι, το κόστος δραστηριοτήτων στο δηµόσιο τοµέα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί και για µέτρηση απόδοσης και για να εξακριβώσει και να 
υιοθετήσει καλύτερους τρόπους να οργανωθούν και να εφαρµοσθούν οι 
δραστηριότητες. 
 
Τότε, η ολοκλήρωση της αποτίµησης των δραστηριοτήτων και των 
αποτελεσµάτων ενός Πανεπιστηµίου επιβάλλει έναν πιο σύνθετο τρόπο που 
να υπολογίζει, εκτός των εισροών του, και τις εκροές του. Αυτό το πρόβληµα 
απασχόλησε και την Έκθεση Jarratt για τα βρετανικά Πανεπιστήµια, όπου ο 
Gillie (1999) υπενθυµίζει ότι πολλές από τις παρατηρήσεις της ήταν απλώς 
αναφορές σχετικά µε αυτό που τώρα εµφανίζεται αυτονόητο: η µεγαλύτερη 
ευκαιρία για τα Πανεπιστήµια να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσµατικότητά τους είναι στο σχεδιασµό και στη χρήση των πόρων, οι 
µετρήσεις εισροών αναπτύσσονται καλύτερα από τις µετρήσεις εκροών και  
χρειάζεται πολύ περισσότερη εργασία για τις µετρήσεις των εκροών. 
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Αναφέρθηκε ήδη ότι η λήψη αποφάσεων είναι µια περιοχή όπου και οι 
«µαλακές» και οι «σκληρές» µεθοδολογίες έχουν σηµαντικό ρόλο να 
διαδραµατίσουν και, επίσης, στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί 
διάφορες µέθοδοι µέτρησης της αποτελεσµατικότητας, στηριζόµενες σε 
τεχνικές της Στατιστικής, της Οικονοµετρίας και της Επιχειρησιακής Έρευνας. 
Οι οικονοµετρικές µέθοδοι µε βάση τις οποίες εκτιµάται µια συνάρτηση 
παραγωγής ή συνάρτηση κόστους, υπερτερούν της απλής εφαρµογής των 
δεικτών, κυρίως επειδή στο υπόδειγµα λαµβάνεται υπόψη η αλληλοεπίδραση 
των αριθµών των εισροών και των εκροών. ∆εν καθορίζονται, όµως, µε 
σαφήνεια οι αποκλίσεις της σχετικής αποτελεσµατικότητας  από τη µέση 
αποτελεσµατικότητα της εκτιµώµενης συνάρτησης, που καθιστούν το 
εξεταζόµενο τµήµα µη αποτελεσµατικό. Οι αδυναµίες που εµφανίζουν αυτές 
οι µέθοδοι, αντιµετωπίζονται µε µια τεχνική γραµµικού προγραµµατισµού 
(µη παραµετρική), τη µέθοδο Περιβάλλουσας Ανάλυσης ∆εδοµένων -  Data 
Envelopment  Analysis (DEA). Αξιοποιείται κυρίως σε µη κερδοσκοπικούς 
οργανισµούς, όπου οι παραδοσιακές µέθοδοι της Λογιστικής δυσκολεύονται 
στην επίλυση σύνθετων προβληµάτων, ιδιαίτερα, όταν οι επιλεγόµενες 
εισροές και εκροές δεν µπορούν να προσδιορισθούν µε τις ίδιες µονάδες 
µέτρησης. 
 
Επειδή, όµως, τα 4 από τα 9 ακαδηµαϊκά τµήµατα του ΠΑ.ΠΕΙ. δεν 
παρουσιάζουν την απαραίτητη οµοιογένεια (µακροχρόνια λειτουργία, 
αντικείµενο σπουδών και απασχόλησης, διαφορετικό ύψος χρηµατοδότησης) 
στην ανάπτυξη της DEA περιλαµβάνονται µόνο τα 5 ακαδηµαϊκά τµήµατα 
του ΠΑ.ΠΕΙ. που ανήκουν αποκλειστικά στις Επιστήµες Οικονοµίας και 
∆ιοίκησης και παρέχουν ένα αξιόπιστο δείγµα µετά την υπερδεκαετή 
λειτουργία τους. 
 
Τα λεπτοµερώς προσδιορισθέντα στοιχεία κόστους για το ΠΑ.ΠΕΙ. µέσω της 
ABC (εµπειρική έρευνα – κεφάλαιο 4) προτείνεται να αξιοποιηθούν ως 
εισροές στη DEA (µελλοντική εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας – κεφάλαιο 
5), ενώ ως εκροές στη DEA προτείνονται τρία κριτήρια για τη σχετική 
αποδοτικότητα των τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ.: αναλογία διδασκόντων / 
διδασκοµένων, σχέση σπουδών / απασχόλησης και βάσεις εισαγωγικών 
εξετάσεων. Η ABC µπορεί να µοιάζει µε την παραδοσιακή µέθοδο 
απορρόφησης των γενικών εξόδων, αλλά παρέχει ένα επίπεδο ανάλυσης που 
οδηγεί πολύ βαθύτερα. Η αξιοποίηση της ABC µέσω της DEA µπορεί να 
επιτρέψει τη διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων µε την παροχή δεικτών 
απόδοσης παράλληλα µε ένα σύνολο διαγνώσεων σχετικά µε την εξακρίβωση 
προβληµάτων και ανεπαρκειών. 
 
 
Για τις ανάγκες σύγκρισης των πανεπιστηµιακών τµηµάτων προτάθηκαν δύο 
εναλλακτικά υποδείγµατα που βασίσθηκαν σε δύο εναλλακτικές τάσεις της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Τονίσθηκε ότι η υιοθέτηση ενός από τα δύο 
υποδείγµατα  εξαρτάται από τις προτεραιότητες – στόχους των υπευθύνων 
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για τη λήψη αποφάσεων στα Πανεπιστήµια, ως προς τον τρόπο µέτρησης των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. ∆ηλαδή είτε δίνοντας έµφαση στο κόστος ανά 
φοιτητή, είτε στο κόστος ανά ώρα διδασκαλίας. 
 
Το υπόδειγµα Α (εισροή: κόστος ανά φοιτητή) 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 (εισροή: κόστος ανά ώρα διδασκαλίας). 
 
Η σύνθεση ABC και DEA µέσω των υποδειγµάτων Α και Β, έδειξε αξιοπιστία 
αποτελεσµάτων, αφού δε διαφοροποίησε ουσιαστικά τη σχετική 
αποδοτικότητα των ακαδηµαϊκών τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. στις οκτώ 
επιµέρους προσεγγίσεις (runs) και τα αποτελέσµατα αυτά είναι αρκετά 
αντιπροσωπευτικά των πραγµατικών χαρακτηριστικών και των 
δραστηριοτήτων των Τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. 
 
Το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Ο∆Ε) και το Τµήµα 
Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής δείχνουν ότι αξιοποιούν µε 
τον αποτελεσµατικότερο τρόπο τους πόρους τους και εµφανίζουν 100% 
σχετική αποδοτικότητα σύµφωνα µε τις αποτιµήσεις και των οκτώ 
προσεγγίσεων. Με δεδοµένο, όµως, ότι το µεγαλύτερης ηλικίας τµήµα Ο∆Ε 
διαθέτει µεγάλο αριθµό «ανενεργών» φοιτητών που του επιβαρύνουν (σε 
µικρό βαθµό) το  κόστος λειτουργίας, θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 
πρώτο µεταξύ των δύο πρώτων τµηµάτων του ΠΑ.ΠΕΙ. 
 
Το τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών εµφανίζει 100% σχετική αποδοτικότητα στις 
6 από τις 8 προσεγγίσεις και παρουσιάζει προβλήµατα ως προς τα δύο πρώτα 
τµήµατα στα κριτήρια κόστους λειτουργίας και στις βάσεις εισαγωγικών 
εξετάσεων. 
 
Το τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης εµφανίζει 88-95% σχετική αποδοτικότητα, 
έχει το ίδιο µειονέκτηµα που έχει το τµήµα Ο∆Ε (µεγάλη ηλικία, µεγάλο 
αριθµό «ανενεργών» φοιτητών), αλλά αντιµετωπίζει και επιπλέον πρόβληµα 
στο κριτήριο της αναλογίας διδασκόντων/διδασκοµένων. 
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Τέλος, το τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης εµφανίζει 73-94% 
σχετική αποδοτικότητα και παρουσιάζει προβλήµατα στα κριτήρια του 
κόστους λειτουργίας και στη σχέση σπουδών/απασχόλησης. 
 
Έχουµε, όµως, ήδη τονίσει ότι οι διοικούντες το Πανεπιστήµιο έχουν, 
προφανώς, την ευχέρεια να χρησιµοποιήσουν αυτή τη µεθοδολογία, ή, 
επιπλέον, να µεταβάλλουν το είδος ή τον αριθµό των εκροών ή και των 
αριθµό των προσεγγίσεων, αν πρέπει να αποτιµηθεί εκ νέου η αποδοτικότητα 
των προτεινοµένων δεικτών. Οι Newmann, Guthrie (2002) παρατηρούν 
σχετικά ότι για την επαναδιαµόρφωση της διοίκησης του Πανεπιστηµίου και 
για τον περισσότερο άµεσο έλεγχο χρηµατοδότησης και δραστηριοτήτων του 
Πανεπιστηµίου, µπορεί να γίνει αντιληπτό ότι µια νέα γλώσσα 
αποτελεσµατικού κόστους, στρατηγικών στόχων, µετρήσιµων εκροών και 
δεικτών απόδοσης έχει εµφανισθεί. Η εφαρµογή της ABC στο ΠΑ.ΠΕΙ. µπορεί 
να προεκταθεί και σε θέµατα διοίκησης βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΜ), από τη 
συνένωση των οποίων προέκυψε η ABCM, που είναι κάτι παραπάνω από ένα 
σύστηµα (Cooper et al., 1992). Η ABC παρέχει την πληροφόρηση και η ΑΒΜ 
τη χρησιµοποιεί σχεδιασµένη µε ποικίλες αναλύσεις για να παράγει συνεχή 
βελτίωση. Οι Williams and Melhuish (1999) πρόβλεψαν ότι σε 5 χρόνια 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. 
 
Άλλωστε, έχουν περάσει 85 χρόνια από την εµφάνιση της Αναλυτικής 
Λογιστικής παγκοσµίως και έχουν προκύψει ριζικές αλλαγές στο εσωτερικό 
και εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισµού. Γενικότερα, στον τοµέα της 
βιοµηχανίας, όπου πρωτοεµφανίσθηκε η κοστολόγηση, έχουν 
ελαχιστοποιηθεί οι ωροµίσθιοι εργάτες, ο αυτοµατισµός έχει µειώσει την 
άµεση εργασία, το κόστος εργασίας παρουσιάζει µια σχετική σταθερότητα και 
τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) δεν µειοψηφούν πλέον στη σύνθεση του 
συνολικού κόστους. Παράλληλα, στον τοµέα των υπηρεσιών τα περισσότερα 
είδη κόστους προέρχονται από πηγές που αναλώνονται προκαταβολικά της 
χρήσης τους, δηλαδή πρόκειται για έµµεσο και σταθερό κόστος σε συγκριµένη 
βραχεία χρονική περίοδο και είναι λογικό να απαιτείται το σύστηµα ABC 
ακόµη περισσότερο συγκριτικά µε το βιοµηχανικό τοµέα (Kaplan, Cooper, 
1998).  Ειδικά, η εφαρµογή της ABC 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. Όσον 
αφορά στην 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 φοιτητών και των 
διδακτικών ωρών καθορίζονται (αποφασίζονται) εκ των προτέρων µε µικρές 
ποσοστιαίες αυξοµειώσεις ετησίως, ανεξάρτητα από την αντίστοιχη ετήσια 
ζήτηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
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Συνήθως, η σύνταξη του προϋπολογισµού για την επόµενη χρήση στηρίζεται 
στον προϋπολογισµό της προηγούµενης χρήσης µε τις προαναφερθείσες 
µικρές αυξοµειώσεις. Όταν, όµως, αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της 
µεθόδου ABC, η διαµόρφωση προϋπολογισµών βάσει δραστηριοτήτων (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. Η ΑΒΒ είναι µια άκρως σπουδαία εφαρµογή: πρόκειται 
για µια µακροχρόνια διαδικασία, κατά την οποία το θεωρούµενο ως σταθερό 
κόστος µετατρέπεται σε µεταβλητό. 
 
Για το ΠΑ.ΠΕΙ. ακολουθούµε ένα σενάριο που είχε προτείνει το CIMA για µια  
αναπτυξιακή προϋπολογιστική διαδικασία (ΑΒΒ) στον εκπαιδευτικό τοµέα 
και µε τη συνήθη κατ’ έτος χρηµατοδότηση του ΠΑ.ΠΕΙ. (µικρές ποσοστιαίες 
αναπροσαρµογές) σε µια ιστορική βάση. Προεκτείνοντας την παραπάνω 
διαδικασία δύο φάσεων προτείναµε τον Πίνακα Εναρµόνισης ∆εικτών και 
Στόχων (BSC) για το ΠΑ.ΠΕΙ. µέσω των καθιερωµένων τεσσάρων προοπτικών 
και παράλληλα µε τα δεδοµένα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. O 
Modell (2003) ταυτιζόµενος µε την άποψη των Burns and Scapens (2000) 
σηµειώνει ότι, όσο η έρευνα έχει τη δυνατότητα να εµβαθύνει τις γνώσεις µας 
γύρω από την καθιέρωση πρακτικών µέτρησης απόδοσης, τόσο επιτρέπει το 
ξεπέρασµα της διαχωριστικής γραµµής µεταξύ µακρο και µικρο-οικονοµίας 
που χαρακτηρίζει ακόµη το µεγαλύτερο µέρος της καθιερωµένης λογιστικής 
βιβλιογραφίας. 
 
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). Μακροχρόνια µέσα από τις τέσσερις προοπτικές του 
BSC το ΠΑ.ΠΕΙ. µπορεί να βελτιωθεί από τη µάθηση των 
χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων, από τις προτιµήσεις και αποδόσεις (βάσεις 
εισαγωγής) των υποψηφίων φοιτητών του, αλλά και να διαχειρισθεί την 
απαραίτητη γνώση για καινοτοµίες στην αναδιάρθρωση των Προγραµµάτων 
Σπουδών, στη Βιβλιοθήκη, στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης, στο Συµβουλευτικό 
Κέντρο, στη Φοιτητική Μέριµνα και να προσελκύσει ανώτερης ποιότητας 
υποψήφιους φοιτητές, ιδιαίτερα αν στο µέλλον η επιλογή των 
νεοεισερχόµενων πραγµατοποιείται από το ΠΑ.ΠΕΙ. αντί του ΥΠΕΠΘ. 
 
Στο πρόβληµα των «ανενεργών» φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ. που απασχολεί 
περισσότερο τα τµήµατα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οικονοµικών Επιστηµών και είναι ιδιαίτερα οξυµένο στα µεγάλα κεντρικά 
ελληνικά Πανεπιστήµια, θα µπορούσε να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των 
σπουδών για όσους το επιθυµούν. Όσον αφορά δε στο πρόβληµα των δωρεάν 
παροχών προς τους φοιτητές ανάλογα µε το οικογενειακό τους εισόδηµα, θα 
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πρέπει να επιλυθεί σε συνδυασµό µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Φορολογίας (Taxis)  που έχει πλέον πολλαπλάσιες δυνατότητες 
διασταύρωσης και αποκάλυψης των δηλωθέντων ή µη εισοδηµάτων. 
 
Στο µελλοντικό Πανεπιστήµιο ο Juniper (2002) υποστηρίζει ότι η 
πανεπιστηµιακή έρευνα και η συνεργασία µε τη βιοµηχανία αναπόφευκτα θα 
παρουσιάζει µια ισχυρή περιφερειακή και εξειδικευµένου χώρου εξάρτηση. 
Νέες, χαρισµατικές ιδέες µάνατζµεντ µπορούν να δράσουν καταλυτικά στην 
επίπονη και διαρκή προσπάθεια που απαιτείται για τον εµπλουτισµό των 
Πανεπιστηµίων µε καινοτοµίες στις διδακτικές, ερευνητικές και γνωµοδοτικές 
παροχές τους. 
 
Στα αµέσως επόµενα χρόνια, όταν και τα άλλα 15 από τα 22 συνολικά 
ελληνικά Πανεπιστήµια τηρήσουν πλήρως το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 
Ν.Π.∆.∆. (Γενική Λογιστική) θα ακολουθήσει η εφαρµογή της Αναλυτικής 
Λογιστικής (Κοστολόγησης) και τα εξαγόµενα αποτελέσµατά της θα 
προσφέρουν διαρκώς αναλυτικές πληροφορίες στο ΥΠΕΠΘ για όλα τα Α.Ε.Ι. 
της χώρας και θα µπορούν να θέσουν τις βάσεις για την άσκηση 
εκπαιδευτικής στρατηγικής και ακαδηµαϊκού σχεδιασµού. 
 
Αυτή η προοπτική διευρύνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Υπουργείων 
Παιδείας, αφού από το 2005 η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
– International Accounting Standards (IAS) για τις µεγάλες επιχειρήσεις 
κρατών-µελών της Ε.Ε. αναµένεται να επεκταθεί µεσοπρόθεσµα στα Ν.Π.∆.∆. 
και απαιτεί πληθώρα πληροφοριών µε σηµαντική πρόσθετη εργασία για να 
συγκεντρωθούν όλα τα λεπτοµερή στοιχεία από εκείνους που θα λαµβάνουν 
τις αποφάσεις (Παπαδέας, Πάγγειος, 2004). Εκ µέρους του αρµόδιου 
επίτροπου για θέµατα εκπαίδευσης της Ε.Ε. έγινε η επισήµανση (Σεπτέµβριος 
2006), ότι την περίοδο 2002-03 το 8,5% των Ελλήνων φοιτητών σπούδαζε στο 
εξωτερικό (µ.ο. Ε.Ε. 2,9%) και µόνο το 2,9% των φοιτητών στα ελληνικά 
Πανεπιστήµια ήταν ξένοι υπήκοοι (µ.ο. Ε.Ε. 6,2%), ενώ, παράλληλα, εκ 
µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν υποβληθεί στα 25 κράτη-µέλη 
(Μάιος 2006), µεταξύ άλλων, και οι παρακάτω δύο προτάσεις: 
 
• Να επανεξεταστούν τα συστήµατα χρηµατοδότησης των Πανεπιστηµίων, 

ώστε να επικεντρώνονται περισσότερο στα αποτελέσµατα και να δοθούν 
στα Πανεπιστήµια µεγαλύτερες ευθύνες ως προς τη µακροπρόθεσµη 
οικονοµική βιωσιµότητά τους, ιδίως όσον αφορά την έρευνα. 

• Να αποκτήσουν τα Πανεπιστήµια  µεγαλύτερη αυτονοµία και λογοδοσία, 
ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές. 

 
Άλλωστε, κοινά µεταπτυχιακά προγράµµατα, που θα αποτελέσουν το πρώτο 
βήµα για την έκδοση κοινών πτυχίων από τις χώρες της Ε.Ε., ξεκίνησαν το 
Σεπτέµβριο του 2004 µεταξύ των Πανεπιστηµίων των κρατών-µελών της, 
αλλά και τρίτων χωρών εκτός της Ένωσης. Την απόφαση «Προγράµµατα 
µάστερ της Ε.Ε.» µε δυνατότητα ένταξης στην αγορά εργασίας 32 χωρών πήρε 
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2002, συµµετέχοντας στη συζήτηση που 
ξεκίνησε στη Μπολώνια της Ιταλίας το 1999, συνεχίστηκε στο Βερολίνο το 
2003 και αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2010 µε την πλήρη σύνδεση του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτός ο στόχος 
υποστηρίζεται πλέον από 42 Ευρωπαϊκά Κράτη για να υπάρξουν «οριζόντιες 
συνεργασίες» µεταξύ των χωρών, κοινά προγράµµατα σπουδών, κοινά 
πτυχία, κοινά ερευνητικά προγράµµατα, κινητικότητα φοιτητών και 
καθηγητών. 
 
Ακόµη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε την πρόταση των Η.Π.Α. να 
περιληφθεί η ανώτατη εκπαίδευση στις «υπό απελευθέρωση» υπηρεσίες των 
συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου. Στη θέση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι «υπηρεσία» ή 
«εµπορεύσιµο» αγαθό, ήλθαν αρωγοί τα 100 µεγαλύτερα Πανεπιστήµια των 
Η.Π.Α., επισηµαίνοντας ότι η παραγωγή και αναπαραγωγή της γνώσης και η 
έρευνα σε ένα ακαδηµαϊκό περιβάλλον δεν συνδέεται µε την εξίσωση των 
ακαδηµαϊκών λειτουργιών µε εµπορικές υπηρεσίες. 
 
Ο Parker (2002, p. 616) προτείνει ότι, «παρά τις δυσκολίες, τα εµπόδια και τις 
αντίπαλες δυνάµεις, οι ακαδηµαϊκοί πρέπει να ασχοληθούν ξανά µε 
ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα αποστολής, σχήµατος και σκοπού των 
Πανεπιστηµίων. Είναι απαραίτητη η εποικοδοµητική κριτική και οι 
προτάσεις για επανακαθορισµό της πανεπιστηµιακής ζωής.  Χρειάζεται 
ετοιµότητα για να αγκαλιάσουµε ένα µεταβαλλόµενο κόσµο  και 
δηµιουργικότητα για να ξανασχηµατίσουµε και να ξανασυνδυάσουµε 
απαραίτητες παραδοσιακές αξίες µέσω νέων αξιών, που θα διατηρούν έναν 
ερευνητικό και κριτικό ρόλο για τα Πανεπιστήµια στην κοινωνία. Σίγουρα θα 
απαιτηθούν αποφασιστικότητα, επιµονή και γενναιότητα». 
 
 
6.2 Έλεγχος χαρακτηριστικών και κριτηρίων για τη συνεισφορά της 

διατριβής 
 

Αντί επιλόγου, από την υπάρχουσα βιβλιογραφία παραθέτουµε 
χαρακτηριστικά και κριτήρια που αναφέρονται στη γενικότερη αποτίµηση 
των ερευνητικών προσπαθειών. Στον απολογισµό της παρούσας διατριβής 
προσπαθούµε να εµφανίσουµε και την πιθανή συνεισφορά της µε τον κατά το 
δυνατόν «αντικειµενικότερο» τρόπο. Όµως, στην τελευταία παράγραφο 
παραµονεύει συνήθως ο κίνδυνος της «υποκειµενικότητας» και ζητείται η εκ 
των προτέρων επιείκεια του αναγνώστη. 
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Χαρακτηριστικά και κριτήρια Πιθανή 
συνεισφορά 

 
Ο Spicer (1992, p. 11,12) αναφέρει ότι ενώ, ο Yin (1989, 
1994, 2003) τονίζει την προσοχή του στις µελέτες 
περιπτώσεων γενικώς, οι Bruns and Kaplan (1987) 
εµβαθύνουν στις µελέτες περιπτώσεων λογιστικής. 
Όµως, και στις δύο περιπτώσεις οι απόψεις τους 
επικαλύπτονται και συµπληρώνονται. 
Για τον Yin (p. 147) υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά 
που κάνουν υποδειγµατική µια µελέτη: 
1. Σηµαντικότητα (ασυνήθιστη ή µε ευρύ ενδιαφέρον 

µελέτη και εθνικά ενδιαφέρουσα). 
 
2. Πληρότητα (σαφή όρια, κριτική αντίθετων 

απόψεων και απουσία τεχνητών συνθηκών). 
 
 
3. Εναλλακτικές απόψεις (διαφορετικές θεωρήσεις 

προσφέρουν παραλλαγές στους λήπτες 
αποφάσεων). 

 
4. Επαρκείς ενδείξεις (γνώση του θέµατος και 

αποτελεσµατικότητα). 
 
5. Ελκυστικός τρόπος σύνθεσης. 
 
 
Παράλληλα, οι Bruns and Kaplan (p. 5) θεωρούν ότι 
τέσσερα είναι τα κριτήρια που δηµιουργούν συνθήκες 
για µια καλή έρευνα: 
1. Επιλογή θέµατος (σηµαντικό ή και ικανό να 

αξιοποιηθεί σε προβλήµατα διοίκησης που δεν 
είχαν περιγραφεί ή ερµηνευθεί). 

 
2. Σχεδιασµός έρευνας (κατάλληλη επιλογή τόπου 

διεξαγωγής και µεθοδολογίας µε αποτελεσµατικές 
συνεντεύξεις και διακριτική παρατήρηση που 
αποφέρει τα πιο αξιόλογα δεδοµένα). 

 
3. Παρουσίαση δεδοµένων και  ερµηνεία (κατανόηση 

σε βάθος, ευχέρεια διαφορετικής ανάγνωσης της 
υπάρχουσας θεωρίας, νέες προτάσεις και εύκολη 
σύνδεση µε τη βιβλιογραφία). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αξιοποίηση κονδυλίων 
τριτοβάθµιας εκπ/σης 

 
∆εδοµένα αρχείου και 
450 ενδιάµ. αναφορές 
 
 
Επιλογή οδηγών 
κόστους, Υποδείγµατα 
DEA (Α,Β),  8 
προσεγγίσεις (runs) 
 
Βελτίωση λήψης 
αποφάσεων στην 
εκπαίδευση 
 
      Απλογραφία  

 ∆ιπλογραφία  
 Αναλυτική   
 ∆ιοικ. Λογιστική 

 
 
 
ΚΛΣΝΠ∆∆ & 
Πανεπιστήµια 
 
Πιλοτική εφαρµογή 
ΠΑ.ΠΕΙ. µε 
συνδυασµό πηγών, 
τεχνικών και/ή 
οργάνων συλλογής 
δεδοµένων για τον 
προσδιορισµό κόστους 
 
Λογιστική κατά 
δραστηριότητα 
ευθύνης (κοστολόγηση, 
διοίκηση, προϋπ/µός, 
προγραµµατισµός) 
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4. Πρακτικές επιπτώσεις (καθαρά, αληθινά και 
χρήσιµα ευρήµατα για έναν πληροφορηµένο 
αναγνώστη, υποστήριξη από τους ειδικούς). 

 
 
Όσον αφορά στην έρευνα πεδίου, οι συγκλίνουσες 
απόψεις (Atkinson and Shaffir 1998, Young 1999) 
καταλήγουν στο γεγονός ότι προσελκύει τη µεγαλύτερη 
προσοχή στην έρευνα της ∆ιοικητικής Λογιστικής και 
για την συνεισφορά της στη βιβλιογραφία πρέπει να 
περιέχει: 
 
1. Ανάπτυξη θεωρίας: Συµφωνούν ότι η µελέτη του 

Anderson (1995)  µε την εφαρµογή της ABC στην 
General Motors προέκτεινε την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία και αποτελεί αντιπροσωπευτικό 
παράδειγµα. 

 
2. Εξέταση (test) θεωρίας: Οι Atkinson and Shaffir 

(1998)  προτείνουν ως παράδειγµα τη µελέτη του 
Young (1993), ενώ ο ίδιος ο Young (1999) προτείνει 
τη µελέτη των Foster and Gupta (1990).Και στις δύο 
µελέτες δοκιµάζονται επιτυχώς τα ευρήµατά τους 
µε τις προβλέψεις της θεωρίας µέσω 
διασταυρωµένων δεδοµένων. Ιδιαίτερα η πρακτική 
ερευνητική εργασία των Foster and Gupta (παρ. 
4.3.5) ανέδειξε συγκεκριµένα προβλήµατα 
λειτουργίας, αφού αξιοποίησε ανεξάρτητα 
δεδοµένα από 37 παρεχόµενες διευκολύνσεις της 
επιχείρησης και µέσω συνεντεύξεων τα συσχέτισε 
καταλλήλως µε τους οδηγούς κόστους και τα 
επίπεδα των γενικών εξόδων. 

 
Τέλος, ο Philips (1992) έχει προσδιορίσει εννέα σηµεία 
που αναδεικνύουν την πρωτοτυπία µιας διδακτορικής 
διατριβής: 
 
1. Να πραγµατοποιεί εµπειρική εργασία που δεν έχει 

γίνει στο παρελθόν. 
 
 
2. Να δηµιουργεί µια σύνθεση που δεν έχει γίνει στο 

παρελθόν. 
 
 
 

ΥΠΕΠΘ, ∆ιοίκηση ΑΕΙ 
Προϊστάµενοι 
Οικονοµικών 
Υπηρεσιών & 
Λογιστηρίου ΠΑΠΕΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αξιοποίηση της ABC 
µέσω της DEA σε 
πανεπιστηµιακά 
τµήµατα 
 
 
 
Μεταφορά εµµέσων 
εξόδων παραγωγικής 
λειτουργίας & εξόδων 
διοικητικής 
λειτουργίας σε 
25 βασικές λειτουργίες 
37 δραστηριότητες 
6 οδηγούς κόστους 
6 δεξαµενές κόστους 
για κόστος/φοιτητή 
       κόστος/ώρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοστολόγηση 
εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών βάσει 
δραστηριοτήτων στην 
Ελλάδα 
 
ABC, DEA, ABM, 
ABB, BSC, 
Πανεπιστηµιακά 
τµήµατα 
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3. Να χρησιµοποιεί ήδη γνωστό υλικό, αλλά µε µια 
νέα ερµηνεία. 

 
4. Να δοκιµάζει κάτι σε αυτή τη χώρα που έχει γίνει 

προηγουµένως µόνο σε άλλες χώρες. 
 
5. Να λαµβάνει µια ιδιαίτερη τεχνική και να την 

εφαρµόζει σε ένα νέο χώρο. 
 
 

 
6. Να φέρει νέα ένδειξη (απόδειξη) για να 

χρησιµοποιηθεί σε ένα παλιό θέµα. 
 
 
7. Να διασταυρώνει επιστηµονικά πεδία και να 

χρησιµοποιεί διαφορετικές µεθοδολογίες. 
 
 
8. Να εξετάζει περιοχές που σε αυτό το επιστηµονικό 

πεδίο δεν έχουν εξετασθεί στο παρελθόν. 
 
9. Να προσθέτει στη γνώση µε έναν τρόπο που δεν 

έχει γίνει στο παρελθόν. 
 

Ιστορικά δεδοµένα 
λογιστηρίου ΠΑΠΕΙ, 
προγρ/σµός  ΠΑΠΕΙ 
 
∆ιαφοροποιηµένα σε 
Ευρώπη, ΗΠΑ 
 
Εφαρµογές 
Μαθηµατικής 
Ανάλυσης & 
Επιχειρησιακής 
Έρευνας 
 
 
Σχετική 
αποδοτικότητα 
πανεπιστηµιακών 
τµηµάτων 

Αναλυτική/∆ιοικητική 
Λογιστική, Στατιστική, 
Γραµµική Άλγεβρα 

 
Κοστολόγηση     
πανεπ. Τµηµάτων, 
∆ιοικητική Λογιστική 
 
Γενικά έξοδα  
∆ραστηριότητες  
∆ιοίκ. Πανεπιστηµίων 
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