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Η παρούσα µελέτη διερευνά την επέκταση της κοστολόγησης βάσει 
δραστηριοτήτων – Activities Based Costing (ABC) – στο δηµόσιο τοµέα σύµφωνα 
µε τη υπόδειξη του εκλιπόντος Καθηγητή του ΠΑ.ΠΕΙ. Χρήστου Ναούµ, που ήταν 
και ο αρχικός επιβλέπων της διατριβής µου. Από το δηµόσιο τοµέα η επιλογή των 
πανεπιστηµιακών Τµηµάτων έγινε µε τη σύµφωνη γνώµη του Καθηγητή του 
ΠΑ.ΠΕΙ. Ιωάννη Πάγγειου, ο οποίος από µέλος της τριµελούς συµβουλευτικής 
επιτροπής συνέχισε ως ο τελικός επιβλέπων της διατριβής και µου εξασφάλισε τη 
λήψη των αναγκαίων πληροφοριών από το ΠΑ.ΠΕΙ. Μεταξύ αυτών 
περιελαµβάνοντο και τα µοναδικά διαθέσιµα δεδοµένα της διπλογραφικής 
λογιστικής, αφού το ΠΑ.ΠΕΙ. χρησιµοποιήθηκε «πιλοτικά» για την εφαρµογή του 
ΚΛΣΝΠ∆∆ στα ελληνικά Πανεπιστήµια (Π.∆. 205/1998). 
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει εντοπισθεί αλληλεπίδραση µεταξύ της υιοθέτησης 
λογιστικών καινοτοµιών από το ∆ηµόσιο (π.χ. ΚΛΣΝΠ∆∆), τόσο µε τους φορείς 
που συσχετίζονται µε τη Λογιστική, όσο και µε τις πιέσεις που ασκούνται από την 
κεντρική Κυβέρνηση. Αυτή η αλληλεπίδραση στην ελληνική πραγµατικότητα 
προκάλεσε εποικοδοµητικές συζητήσεις µε τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής 
επιτροπής Γεώργιο Αρτίκη, Καθηγητή του ΠΑ.ΠΕΙ. και Χρήστο Καζαντζή, 
Καθηγητή του ΠΑ.ΠΕΙ., ο οποίος µε βοήθησε στην ερευνητική διάσταση του 
θέµατος και στον εµπλουτισµό του µε πολλαπλές προσεγγίσεις (triangulation), 
συνδυάζοντας εξίσου τις λογικές επαναδιατύπωσης και επέκτασης της θεωρίας.  
 
Ευελπιστώ ότι η παρούσα διατριβή µπορεί  να βοηθήσει τη Χρηµατοοικονοµική 
∆ιοίκηση των Πανεπιστηµίων, ώστε τα ακαδηµαϊκά Τµήµατα να συγκεντρωθούν 
πρωτίστως στις δύο από τις βασικότερες αποστολές τους: διδασκαλία και έρευνα 
(άρθρο 16 του Συντάγµατος). Για την ολοκλήρωση, όµως, αυτής της διατριβής και 
την πιθανή συµβολή της οφείλω να ευχαριστήσω, εκτός των προαναφερθέντων, τα 
µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής ∆ηµήτριο ∆εσπότη, Καθηγητή και 
Αντιπρύτανη του ΠΑ.ΠΕΙ., Απόστολο Αποστόλου, Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Πάντειου Πανεπιστηµίου, Αθανάσιο Μπέλλα, Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, Αναστάσιο Τσάµη, Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Πάντειου Πανεπιστηµίου και Ιωάννη Σώρρο, Λέκτορα του ΠΑ.ΠΕΙ., τόσο για τη 
γενικότερη επιστηµονική βοήθεια, όσο και για τις χρήσιµες κατευθύνσεις που µου 
υπέδειξαν. 
 
Τέλος, εκτιµώ ότι ένας σηµαντικός λόγος της επιµονής µου για την ολοκλήρωση 
της διατριβής ήταν για να την αφιερώσω σε δύο πρόσωπα. Στη σύζυγό µου Χαρά 
για την καθολική και µακροχρόνια συµπαράσταση, και στην κόρη µου ∆ανάη, οι 
οποίες ανέχθηκαν κάθε ιδιοτροπία και νευρικότητα που µε είχε καταλάβει τα 
τελευταία χρόνια. 
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